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Obecní úřad – 
aktuální informace

Hospodaření – 
plnění finančního plánu 
k 31.3. 2012

Příjmy celkem 1.616.361 Kč 
Výdaje celkem 2.575.102 Kč 
Zůstatek na účtu 349.021,55 Kč

Podrobný rozpis hospodaření naleznete 
na obecním webu (www.vlastiborice.cz)

Informace z evidence 
obyvatel
Přihlášení k trvalému pobytu:
Ing. Milan Blažek, Vlastibořice 69 (2.4.2012)

Zemřelí:
Soukup František, Jivina 35 (25.3.2012)

Počet obyvatel k 10.2.2012 činil

237
Odpady

Velkoobjemový kontejner  
je nyní umístěn ve Vlastibořicích 
u technického zázemí. Otevřen bude 
každou sobotu od 11 do 12 hodin, nebo 
po předchozí telefonické domluvě 
s p. Svačinkou na tel. 737 562 979.

Připomínám, že kontejner není 
určen na komunální odpad, listí, 
větve, stavební suť, železo nebo 
odpad, na který máme barevné 
kontejnery a také je zakázáno do něj 
odkládat nebezpečný odpad (barvy, 
baterie, elektrospotřebiče).

Slovo 
úvodem
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duben — 2012

vážení spoluobčané, velice mile mne překvapila účast a na‑
sazení našich spoluobčanů a dětí na akcích, které proběhly 
v těchto dnech. Již tradiční Velikonoční teniska, která se konala 
v sobotu 7.4.2012, a pracovní brigáda o týden později dokazují, 
pakliže je vůle a opravdová chuť přispět nějakým způsobem 
veřejnému a obecnímu zájmu, že je to možné i v dnešní době. 
Přiznám se, že jsem měl opravdu velkou obavu při plánování 

pracovní soboty, že se nás mnoho nesejde. Opak je pravdou. 
Musím však konstatovat, že se těchto akcí účastní stále 

titíž lidé. Proč nepřišli ti, kteří mají ke všemu nejví‑
ce "řečí" a vždy vědí, co by se mělo dělat, co se dělá 
špatně? Ono je velice jednoduché kritizovat, posedávat 
nejlépe denně u piva a poukazovat na vše špatné.

Jelikož se blíží čas "čarodějnic", žádám občany, aby 
využili tohoto dne a případné větve a klestí po jarním 

úklidu spálili, buďto na svém pozemku, nebo na vyhraze‑
ných obvyklých místech v obci. Další pálení v průběhu roku 
není bez předchozího oznámení na HZS Liberec a obec možné.

Jak jste si jistě všimli, došlo díky opakovaným žádostem na kraj‑
skou správu silnic k vyčištění příkopu podél komunikace III. 
třídy v úseku pod Vlastibořicemi od zatáčky až k panence Marii. 
Dlouhodobě zde docházelo kvůli nánosům zeminy splaveným 
z pole k přetékání vody na vozovku. Na Jivině se již také vše 
chýlí k ukončení první etapy zřízení místní komunikace.

Koncem měsíce března se nám podařilo v krátké době zpra‑
covat a následně i úspěšně podat žádost o účelovou dotaci 
Ministerstva životního prostředí na zateplení a sanaci obvo‑
dového pláště a okenních otvorů Kulturního domu ve Vlas‑
tibořicích. V případě, že bychom byli úspěšní, budeme moci 
dokončit další podstatnou etapu rekonstrukce objektu.

Další dotací, kterou se nám díky žádosti Mikroregionu Jizera 
podařilo získat, je účelová dotace na dokončení rekonstruk‑
ce bývalé hasičské zbrojnice na Jivině. Zde by opět mělo dojít 
k zateplení celého objektu a dokončení stavebních úprav.

V současné době jsme také podali registrační žádost na do‑
tační titul na opravu a udržovací práce kapličky na jivin‑
ském hřbitovu, kde by měla proběhnout sanace zdiva proti 
vlhkosti, oprava truhlářských a klempířských konstrukcí, 
úprava přístupové cesty ke kapli a zejména sanace rozpad‑
lé obvodové zídky hřbitova (dříve již částečně opravena).

Poslední dotační titul, který je již zadministrován a čeká 
pouze na vyúčtování a dokončení územního plánu, nám 
uhradí velkou část ceny za pořízení územního plánu obce. 
Dále bychom také rádi podali žádost o dotaci na dopravní 
značení a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci.

Ing. Martin Beksa, starosta
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Vážení spoluobčané,
není mým cílem dlouze se představovat, neboť v naší obci žiji již 12 
let a předpokládám, že mě jistě většina z Vás zná. Většinou jsem se 
prezentoval v pohostinství, službách a obchodu. Svou činnost ne‑
beru jako pouhé zaměstnání a zdroj obživy, ale především jako své 
poslání a koníček. Nemíním zde brečet a ohánět se házenými klacky 
pod nohy. Podnikání přináší úspěchy, pády a permanentní boj.

Můj příspěvek je pouhou reakcí na aktuální úvodník starosty naší obce 
v předešlém Obecním zpravodaji, ve kterém se pan starosta sám pasuje 
do role trpitele za všechny a především s úmysly čistými a průhlednými 
jako křišťál. Pominu‑li skrytou reklamu úspěchů firmy Top design s.r.o. 
v úvodním slově starosty a výhrůžky všem občanům, kteří by snad chtěli 
mít svůj názor, je nad slunce jasné, že hlavním mottem je odvést pozornost 
od základních problémů. Starosta se nám svěřuje s tím, že již není déle 
schopen bojovat proti „zlu, lžím, nenávisti, aroganci, závisti, dezinfor‑
macím a dezinterpretacím, omezenosti a lidské hlouposti“. Snad kdyby 
pan starosta byl více konkrétní, o jaké zlo se jedná, kdo mu závidí, kdo je 
z nás občanů omezený a hloupý. Nicméně každý občan zde jednoznač‑
ně pochopil, že veškerá tato obvinění jsou směřována na mou osobu.

Kandidoval jsem do zastupitelstva, protože chci pro občany a obec 
pracovat, naplňovat náš volební program, být protiváhou a zasazo‑
vat se o transparentnost jednání obce a financování obecních za‑
kázek, což se do současné doby plně nedaří. Pokud se občané musí 
dohadovat a dedukovat, co asi stálo tohle, za kolik se prodalo tamto, 
tak transparentnost jednání obce a hlavně zastupitelů není dosta‑
čující. Myslím, že by se to mohlo změnit zásluhou této diskuse.

Nemohu za to, že se v restauraci probírají věci, které občany zajíma‑
jí, a které nejsou až tak průhledné. Nevím o tom, že bych kdy pana 
Beksu křivě obvinil, že bych mu záviděl, a už vůbec odmítám, že bych 
šířil poplašné zprávy. V diskusi mohu mít svůj názor, ale ten nikomu 
nevnucuji. Ano, správně, pan Beksa vypíchnul pár palčivých témat, 
které se snaží obhájit ve své zpovědi. Ovšem tam, kde se lidé scháze‑
jí, se vždy mluví o ženách, sportu, politice a především o potřebách 
a problémech obce. V takových prostorách, jako je restaurace, nebo 
v létě občerstvení u nádrže, se schází mnoho lidí a probírá se všech‑
no, co se děje v obci i mimo, nebo i to co jen slyšeli a podobně.

Ohledně zmiňované odstávky vody, nikdy jsem si panu Beksovi nestěžoval 
na neplánovanou odstávku vody. S Romanem Bukovanem jsem opravdu 
uzavřel smlouvu o sdružení. O tomto sdružení Roman Bukovan pana 
Beksu informoval již před výběrovým řízením, když se s ním domlouval 
o podání nabídky do výběrového řízení. Smlouvy a obchodní vztahy 
musí účastníci sdružení uzavírat na svoje jméno a IČO, takže se Roman 
Bukovan nedopustil žádného podvodného jednání. Smlouva o sdruže‑
ní je uzavřena podle ustanovení §829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.
Ohledně mých minulých vztahů s obcí, vždy jsem se snažil dělat kon‑
krétní práci svědomitě a s nadšením, ať se jedná o obchod, nebo o ob‑
čerstvení u nádrže. Je pravda, že jsem vypověděl smlouvu na obchod 
dříve, ale již v únoru jsem pana Mareše upozorňoval na uzavření ob‑
chodu s hospodou z ekonomických důvodů. Je pravda, že jsem za spo‑
třebovanou energii v občerstvení u nádrže zaplatil pozdě. Co se týká 
posledního pronájmu, tak jsem objekt předal místostarostovi již v říjnu 
a po dohodě jsem měl u sebe klíč od zadních dveří, protože tam jsou 
uskladněny věci a od dodavatelů jsou zde uloženy mrazáky a chlazení.

Ohledně společnosti TopDesing Stavby s.r.o., v restauraci nikdy 
nekoloval výpis z obchodního rejstříku společnosti TopDesing 
Stavby s.r.o., tento byl vytištěn přímo pro jeho strýce, který nemá 
internet a vysloveně si přál výpis vytisknout a odnesl si ho.
Sami zaměstnanci firmy TopDesing Stavby s.r.o. pronesli, že mají 
zákaz chodit na oběd do restaurace ve Vlastibořicích, takže po‑
kud to není pravda, musí si to pan Beksa vyřídit ve firmě.
Ohledně DPS a obědů, tak nikdo neřekl, že mají zákaz brát 
obědy od restaurace ve Vlastibořicích, ale obyvatelům 
DPS bylo řečeno, že pokud budou brát oběd ve Vlastiboři‑
cích, bude jim účtováno k ceně oběda navíc pět korun.
Nevím o zpochybňování veřejných zakázek, které vyhrála firma To‑
pDesing Stavby s.r.o., jak uvádí ve svém článku pan Beksa. Asi se 
jedná o nedostatečnou transparentnost těchto zakázek. V lednu bylo 
na veřejném zasedání deklarováno starostou, že v únorovém Zpra‑
vodaji bude zveřejněno, na kolik přišla rekonstrukce Kulturního 
domu. To ale nebylo dosud splněno a ani nám, zastupitelům, nebyl 
ještě předložen celkový náklad na rekonstrukci k odsouhlasení.

Co se týká pozemků, které koupila od obce 
firma TopDesing Stavby s.r.o., tak zdůvodnění, 
že tímto prodejem byla řešena finanční situace 
příjmu obce, aby mohla hradit své závazky, 
není zcela přesné. Cena těchto pozemků byla 
silně podhodnocena (i minulé zastupitelstvo 
mělo odsouhlaseno vyšší cenu), jelikož v době 
prodeje již pan Beksa jako starosta věděl, že 
tyto pozemky jsou změnou územního plánu 
zahrnuty do stavebních pozemků. Myslím si, 
že v roce 2011 nelze vycházet z ceny odsouhla‑
sené minulým zastupitelstvem v roce 2008.
Myslím si, že písemná obhajoba platu sta‑
rosty, koupě pozemků firmou Top design, 
či vyvážení stavební suti není dostačující 
a srozumitelná. K těmto otázkám patří právě 
i celkové náklady na rekonstrukci Kulturního 
domu. Pokud jsem s těmito problémy spolu‑
občany konfrontován, tak ani jako zastupitel 
obce nejsem schopen fundovaně odpovědět. 
Zkuste někdo tyto otázky položit i dalším 
členům zastupitelstva a budete vidět, jaké 
teorie se z této neprůhlednosti začnou odvíjet.

Již za minulého zastupitelstva jsem byl v ne‑
libosti, jelikož jsem si často dovolil kritizovat 
postupy obce v některých zásadních věcech. 
Dovolil jsme si nesouhlasit s některými přístupy 
zastupitelů a podobně. Nechci tady poukazovat 
a vyjmenovávat konkrétní minulé události.
Jsem v zastupitelstvu, abych zastupoval své 
voliče a informoval je o všem, co se v obci 
uskutečnilo, co se v obci děje a co se v obci 
připravuje. Chci pracovat pro obec zodpověd‑
ně a budu se zasazovat o informování občanů 
o všech veřejných záležitostech. Nedílnou 
součástí práce zastupitele je diskuse s obča‑
ny a to se děje především ve společenských 
zařízeních, jako je restaurace a podobně.
Pokud něco dělám, snažím se to dělat dobře 
a zodpovědně. Myslím si, že jsme s Romanem 
Bukovanem restauraci ve Vlastibořicích postavili 
do úplně jiné kategorie, než byla za předešlé‑
ho nájemce. Snažíme se tam vytvořit kulturní 
a hezké prostředí nejen pro občany naší obce, ale 
i pro návštěvníky z blízkého i vzdáleného okolí.
V tomto měsíci jsme měli další kontro‑
lu, tentokrát z hygieny, která neshleda‑
la žádné nedostatky jak v potravinách 
a jejich trvanlivosti, tak v čistotě kuchy‑
ně, restaurace a sociálním zařízení.

Myslím si, že by se dalo předejít všem těmto 
článkům, kdyby aspoň někdy přišel mezi občany 
starosta i místostarosta, podiskutoval s nimi. 
Hodně polemik a pomluv by zmizelo a vysvětlilo 
by se mnoho otázek, které lidi zajímají. Takto 
se donesou ke starostovi klepy a dohady, ten 
říkal to, ten zas ono, každý si k tomu něco přidá 
a nakonec je z toho úplně něco jiného a vznikají 
nedorozumění. Víme všichni, že občané nepů‑
jdou na obec se dotazovat, co je zajímá nebo 
co je tíží, vždy musí ti zastupitelé jít za občany. 
V každé obci se diskutuje o problémech a do‑
mněnkách, ale vždy tam, kde se lidé scházejí.
Věřím, že se obec dá zase dohromady a ne‑
bude se dělit na Vlastibořice a Jivinu, že 
jednotlivé spolky budou společně vycházet 
a podporovat se při konaných akcích. Hodně 
se v naší obci udělalo a ještě se udělá, aby‑
chom žili v krásném a příjemném prostředí.

02
Slovo 

zastupitele
(reakce na 

"Úvodní slovo" 
březnového 

Zpravodaje)

Josef Chlupáč 
zastupitel
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Dušan Koutník 
Tomáš Vacek 

autoři webu

Tak, jako se postupem času snažíme kultivovat prostředí Vlastibořic a přilehlých 
osad, konečně přišlo na řadu také prostředí virtuální – po usilovné práci byla 
minulý měsíc spuštěna nová webová prezentace naší obce.
V rámci možností jsme se snažili, aby web splňoval kritéria kvalitních současných portálů. Hlavním 
cílem byla přehlednost a jednoduchost. Doufáme, že s novým webem Vám usnadníme komunikaci 
s obecním úřadem a přiblížíme věci, které hledáte.

2

9

3

1
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03
Nový 

obecní 
web
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vybrané funkce a vlastnosti

1 Panoramatická foto‑koláž 
(náhodně se střídá více motivů)

2 Barevné dělení sekcí hlavního menu

3 V hlavním – prostředním sloupci – se zobrazují 
všechny články a příspěvky. Většinu článků je 
možné po přihlášení komentovat!

4 Na webu samozřejmě nechybí Úřední deska 
s nejdůležitějšími informacemi a sděleními OÚ, 
kontakty atd.

5 Archiv vydaných Zpravodajů

6 Kalendář akcí (pod barevně označeným datem 
naleznete akce konané v tento den)

7 Příspěvky a články lze komentovat. 
Zde se zobrazují nejnovější komentáře.

8 Zobrazení článků podle měsíců

9 Rozsáhlá fotogalerie

10 Zde se můžete zaregistrovat, přihlásit, zapsat 
k odběru novinek z webu (RSS) atd. Návod na 
používání RSS najdete na webu.

vlastiborice.cz
Nový web běží na bezplatném 

systému Word Press.
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05
Poděkování 

patří všem

04
Názor 

občana

Na bílou sobotu se uskutečnil již 8. ročník Velikonoční tenisky ve Vlastibořicích. A i když počasí 
nebylo tak příznivé jako loňského roku, kdy svítilo sluníčko, a teplota dosahovala 20 stupňů, vaše účast 
nás mile překvapila. Do poslední chvíle jsme se rozhodovali, zda teniska proběhne venku nebo na sále 
kulturního domu. Od rána bylo pravé dubnové počasí. Střídaly se přeháňky dešťové se sněhovými 
a chvilkami se ukázalo i sluníčko. Jenom ta teplota mohla být malinko vyšší. Nakonec jsme se rozhodli 
pro variantu venkovní a myslím, že jsme udělali dobře. Na startu se sešel stejný počet startujících, a to 
24, jako v loňském roce za krásného počasí. To svědčí o oblíbenosti této akce nejen u místních dětí.

Trasu, která měřila přibližně 2 km, a většina vedla lesem, lemovalo 10 stanovišť s úkoly. Stříkalo 
se požární hadicí, běžel se slalom, házelo se kroužky, míčky, poznávaly se přírodniny atd.

V cíli byly odměněny všechny děti za účast a nejlepší ve svých kategoriích navíc obdržely diplom 
a skleněnou medaili ze sklárny pana Josefa Novotného, který je pro nás sponzorsky vyrobil.

Výsledková listina:
Kategorie I. do 6 let 1.místo Brzáková Adéla, 2.místo Kvapilová Natálie, 3.místo Brzák Vít
Kategorie II. 6‑10 let 1.místo Bušek Richard, 2.místo Zajíčková Kateřina, 3.místo Novák Matěj
Kategorie III. nad 10 let 1. místo Nováková Tereza, 2. místo Mikula Daniel, 3. místo Pacáková Pavlína

Odměny pro děti věnovala Obec Vlastibořice a firma Top design Stavby s.r.o. Vlastibořice.

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci Velikonoční tenisky 2012, 
členům Sboru dobrovolných hasičů Vlastibořice a členům Jívina klubu.

Všem ještě jednou moc děkujeme.

Pavel Svačinka 
místostarosta obce

Milan Jelínek 
s rodinou 

Vlastibořice 60

Vyjadřuji plnou podporu článku pana 
starosty, který byl uveřejněn v Obecním 
zpravodaji v březnu 2012.
Sám jsem byl členem obecního zastupitelstva 
ve Vlastibořicích 16 let a ke konci volebního 
období jsem několikrát upozorňoval na skuteč‑
nost, že příští starosta by měl dostávat od obce 
"normální výplatu", což je násobek té dnešní.

Závidět plat neuvolněnému starostovi může jen 
omezenec, který absolutně nemá ponětí o tom, co 
tato funkce obnáší. Na druhou stranu, málokdo by 
byl ochoten se této funkce ujmout i za nepoměrně 
větší částku (pomiňme přitom schopnost tuto funkci 
zastávat) a připravit se tak o soukromí, volný čas, 
čas strávený s rodinou apod. Těch necelých 9,5 tis. 
Kč, které starosta jako odměnu za výkon své funkce 
měsíčně obdrží, to rozhodně vynahradit nemůže. 
Pokud pan starosta ví, že měsíčně odpracuje 78 hodin 
pro obec, pak je jeho odměna 121,73 Kč za hodinu. 
Za kolik pracujete Vy, kteří mu to závidíte a jakou 
máte za Vámi vykonanou práci zodpovědnost? 
Být starostou na malé obci prakticky znamená být 
občanům k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Závist, tato typicky česká celonárodní vlastnost, je 
zpravidla doprovázena pomluvami. Je to slabost lidí, 

kteří mimo jiné tímto maskují vlastní neschopnost 
na úkor schopnějších, aniž by se jakkoliv zabývali 
tím, zda se rychlostí blesku šířené a snadno překru‑
cované informace zakládají na pravdě. Podezírají 
tedy starostu ze lži nebo podvodu, či snad špatných 
úmyslů? Jsou přesvědčeni, že by tuto práci vykoná‑
vali lépe? Možná ano. Pak jim nic nebrání v tom, 
aby se pro obec veřejně angažovali a část svého 
volného času věnovali ve prospěch ostatních obča‑
nů obce. A možná si přitom představili, jak je někdo 
pomlouvá a jejich dobré úmysly vykládá ve zlém 
a šíří mezi ostatní. Není to pěkná představa že?!

Nejčastěji je trnem v oku majetek, ten je totiž 
nejvíc vidět. Méně už se závidí ztráta soukro‑
mí, délka celotýdenní pracovní doby, výše plat‑
by daní (a všeho, co s tím souvisí) atd. atd.

Proto apeluji na všechny závistivce: začněte koneč‑
ně méně chlastat (chcete‑li to nazvat kulantněji, 
pak tedy navštěvovat méně restaurační zařízení), 
což bude těžké, více makat (to bude ještě těžší) 
a třeba i začněte podnikat. Tím pádem se zvýší 
příjmy jak vám, tak i obci a budeme se mít spo‑
lečně všichni, jako pověstná prasátka v žitě.
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Když jsme plánovali a připravovali první 
jarní brigádu v „novodobé“ historii obce, 
nevěděli jsme, s jakým počtem brigádníků 
můžeme počítat, jaké bude počasí a zda 
je v našich silách naplánované práce 
za dopoledne zvládnout.

Ráno jsem ještě jednou všechny pozval obecním 
rozhlasem, koupil pivko, protože k brigádě „lahváč“ 
patří a v 9 hodin se už začalo na všech místech 
s velkým nasazením pracovat. Celkem se nás sešlo 
více než 30 dospělých brigádníků a jestli jsem počítal 
dobře, tak i 5 dětí, které byly užitečnými pomocníky. 
V Sedlíšťkách se uklidila zastávka, natřel se rám 
plakátovací plochy, ostříhaly a ořezaly se větve, které 
zasahovaly do otáčky autobusu. Také na Jivině byla 
hlavním cílem zastávka. Úklid, vyřezání suchých 
dřevin, celková rekonstrukce plakátovací plochy, 
včetně všech nátěrů a terénních úprav. Zároveň 
probíhalo na dětském hřišti prosévání zeminy, 
terénní úpravy a příprava na setbu travního semene. 
Největší kus práce se uskutečnil ve Vlastibořicích. 
Jarní úklid byl proveden kolem sochy sv. Jana 
Nepomuckého, na autobusové zastávce a v jejím 
okolí, dále se provedl úklid prostranství mezi 
Obecním úřadem a dětským hřištěm, zvláště schovaná 

místa u plotu, byl natřen rám plakátovací plochy. 
Nejvíce práce však čekalo brigádníky při čištění 
a obnově odvodňovacího příkopu od parkoviště 
za Kulturním domem směrem po modré turistické 
značce. Došlo zde i k vyřezání náletových dřevin 
a za pomoci techniky se snad podařilo odstranit 
problém s dešťovou vodou v této oblasti. Navíc 
tato cesta do Vlastibořic je hojně využívána 
turisty a nedělala nám zrovna dobrou vizitku.

V 1. patře Kulturního domu byl v rámci 
brigády vyklizen, uklizen a zařízen prostor 
pro malé kutily, kde se již brzy malí zájemci 
začnou seznamovat s ručním nářadím.

Na většině míst neskončila brigáda v poledne, 
ale pracovalo se ještě během odpoledne, 
aby se započaté dílo dokončilo.

Jarní brigádě přálo počasí, svítilo sluníčko 
a teplota se pohybovala nad 10 stupni a tak 
si myslím, že pro nás všechny, kteří jsme se 
zúčastnili, to byl příjemný den a nezbývá, než všem 
zúčastněným poděkovat a těšit se, že příště přijdou 
i ostatní, kterým není život v obci lhostejný.

Pavel Svačinka 
místostarosta obce

v Jivině
Jívina klub srdečně zve všechny sousedy, přátele 
a známé v pondělí 30. dubna 2012 na 4. čaroděj-
ničky na návsi na Jivině. V 18 hodin vyjde průvod 
s lampióny a čarodějnicí, následovat budou sou‑
těže pro děti a v 18:30 zapálíme oheň. Jako každý 
rok bude pro vás nachystané posezení u ohně 
a stánek s točeným pivem a ostatními nápoji.

Členové Jívina klubu

ve vlastibořicích
Sbor dobrovolných hasičů Vlastibořice pořádá 
30.4.2012 od 18h. v prostorách sportovního 
areálu pálení čarodějnic. Na děti čekají soutěže, 
maškarní lampionový průvod (lampiony zajištěny), 
opékání buřtů a vyhodnocení nejlepší masky.
Občerstvení pro všechny účastníky akce je zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů
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vás zve k nákupu balkonových květin a letniček 
od   27. dubna 2012 

nabízíme mnoho zajímavých novinek, prohlédněte si naše www stránky!!! 
 

prodejní doba:   Út - So  od 8 do 19 hod. 
Ne a Po zavřeno 

 

tel. 605421129, 605118739, 485146031 
www.ddzahradnictvi.com 

 


