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INFO 
grafika


Dušan Koutník

Před rokem jsem svůj článek k dlouhodobému 
hospodaření obce uzavřel touto větou: "Naším 
cílem pro rok 2019 je minimálně udržení roční 
bilance v kladných hodnotách. Na odpověď 
na otázku, zda se nám to podařilo, si ale 
budeme muset počkat do prvního čísla 
Obecního zpravodaje roku 2020." Pojďme 
se tedy podívat, jak jsme dopadli.

Protože z obvyklých čísel, která na protější 
stránce v každém čísle Zpravodaje informují 
o aktuálních stavech příjmů a výdajů, není 
snadné na první pohled posoudit stav veřejných 
financí z dlouhodobějšího hlediska, připravil 
jsem opět několik přehledných grafů.

První z nich znázorňuje příjmy. Největší část 
příjmů plyne z daní (modrá část grafu) a loni 
opět mírně vzrostla. Druhou nejvýznamnější 
položkou jsou nedaňové příjmy (oranžová), tedy 
příjmy z nájmů, odpadového hospodářství apod. 

Z grafu zobrazujícího výdaje je patrná snaha 
obce našetřit v loňském roce maximum 
prostředků. Investice klesly na minimum, 
provozní výdaje zaznamenaly zdaleka největší 
meziroční pokles za sledovaných téměř 20 let. 

Třetí graf přehledně zobrazuje celkové roční 
příjmy a výdaje, modrá křivka je roční bilance. Čtvrtý 
graf pak zobrazuje stav účtu při roční uzávěrce.

Z uvedených čísel myslím jednoznačně plyne, 
že minulý rok můžeme z pohledu správy 
veřejných financí hodnotit jako úspěšný.

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Daňové příjmy – Mezi rozhodující příjmy 
rozpočtů všech měst a obcí patří daňové 
příjmy. Ty se dále se dělí na příjmy z DPH, daně 
z příjmů právnických a fyzických osob atd.

Nedaňové příjmy – Do této skupiny příjmů 
se promítají mimo jiné i příjmy z likvidace 
komunálního odpadu vybrané od občanů obce, 
příjmy z bytového hospodářství – nájemné, dále 
pak příjmy z pronájmů, úroků a dividend.

Kapitálové příjmy – Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje 
nemovitého majetku obce – pozemky, budovy a byty. 

Dotace – Do samostatné působnosti obce patří 
spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích 
občanů. Jsou to dotace, o něž se musí žádat a nejsou 
nárokové (například dotace ze státního rozpočtu, 
rozpočtu kraje, strukturálních fondů EU, apod.).

Běžné výdaje – Prostředky použité hlavně na 
každodenní provoz obce, v následujících letech 
už z nich nebude žádný (přímý) užitek 

Kapitálové výdaje – Investice do majetku 
obce, z kterého bude resp. měl by být 
užitek i v následujících letech.

PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE V LETECH 2000–2019
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Obecní úřad – 
aktuální informace

Výsledky hospodaření 
k 31. 12. 2019
Daňové příjmy ......................5 027 427‚48 Kč
Nedaňové příjmy .................1 723 388‚94 Kč
Kapitálové příjmy .....................  91 000‚00 Kč
Přijaté transfery...................... 724 684‚00 Kč
Příjmy c e l k e m: �������������� 7 566 500‚42 Kč

Běžné výdaje..........................5 464 912‚55 Kč
Kapitálové výdaje ................... 135 884‚00 Kč
Výdaje c e l k e m: ������������� 5 600 796‚55 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 31. 12. 2019 .......................2 854 367‚98 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil 
k 31. 12. 2019 .......................... 337 057‚42 Kč
Celkem k 31� 12� 2019 ����� 3 191 425‚40 Kč

Hospodářský výsledek roku 2019
����������������������������������������������� 1 965 703‚87 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 17. 2. 2020
Přihlášeni k TP:
Luděk Folprecht, Riane Folprechtová, 
Eva Skalská, Štěpán Skalský, 
Karel Skalský a Anna Skalská

Navždy nás opustili: 
paní Stanislava Beksová
paní Eva Dluhošová

Čest jejich památce!

Počet obyvatel po změnách

339
před rokem: 337 
před pěti lety: 279

Životní jubilea
V lednu a v únoru svá životní 
jubilea oslavili:
Marie Bretšnajdrová, Pavel 
Kopecký, Miroslav Beksa, Otakar 
Šmíd, Bedřiška Klíchová, Miroslava 
Müllerová a Zdeňka Fantová

Gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí a zdraví!

Velkoobjemový kontejner
kontejner je aktuálně umístěn na Jivině. kontejner je 
otevřen každou první sobotu v měsíci od 11 do 12 hodin. 

O D PA DY 

Vážení spoluobčané,

zima už pomalu končí a o slovo se hlásí jaro. V letošním roce 
nás při zkrášlování naší obce čeká mnoho práce. Již v dubnu 
proběhne tradiční jarní brigáda, při které plánujeme opravit 
a zvelebit herní prvky na obou dětských hřištích a jako každý 
rok uklidit veřejná prostranství ve všech částech naší obce. 
Věřím, že se jarní brigády zúčastníte v hojném počtu. 

V květnu začneme svépomocně budovat travnaté sportovní 
hřiště na Jivině. Na tuto akci nám byla přidělena dotace ve 
výši 111 tisíc korun od Libereckého kraje a 20 tisíc korun od 
nadace VEOLIA. 

V květnu také začneme rozšiřovat vodovod do Kotle a hned 
v červnu bude zahájena rekonstrukce „Andělské cesty“ ve 
Vlastibořicích. Obec na začátku ledna na rekonstrukci cesty 
vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele. Nejekonomičtější 
nabídku podala firma M-SILNICE a. s. Její nabídková cena 
včetně DPH činí 1 771 142‚30 Kč. I na tuto investiční akci jsme 
na Libereckém kraji podali žádost o dotaci. Pokud hodnotící 
komise naši žádost schválí, bude nám poskytnuta dotace ve 
výši 300 tisíc Kč. 

K dalším plánům v letošním roce patří i záměr vybudování 
sociálního zařízení v 1. patře u sálu v Kulturním domě. 

A na závěr Vás chci pozvat do nově zrekonstruované 
restaurace U Zvonice. Vyhlášená kuchyně pana Berana, 
výborné pivo a doufám, že i hezký interiér Vás všechny určitě 
potěší. Za pomoc při úpravách interiérů chci poděkovat 
Petrovi Tomsovi, Danovi Sýkorovi, Dušanovi a Lucii 
Koutníkovým, Tomášovi Hartlovi a celému kolektivu pana 
Berana. 

Přeji hezké počtení letošního prvního čísla Zpravodaje.

Jana Hartlová

Úvodník 
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01
Informace 

z Obecního 
úřadu


Jana Hartlová

Vzpomínka na dlouholetou kronikářku paní 
Mgr. Stanislavu Beksovou

3. února 2020 nás navždy opustila dlouholetá kronikářka Mgr. Stanislava 
beksová. práci kronikářky věnovala téměř 25 let. její činnost byla 
několikrát ohodnocena odbornou porotou v soutěži o nejlepší kroniku 
Libereckého kraje. v prvním ročníku se umístila čtvrtá, předloni třetí 
a v loňském roce krajská porota ocenila práci naší bývalé kronikářky 
krásným 2. místem.

Čest její památce!

Ohlédnutí za rokem 2019
rok 2019 probíhal ve znamení příprav projektů a investičních akcí na rok 
2020, zároveň jsme jej chtěli využít k šetření, aby plánované akce bylo 
vůbec z čeho financovat. 
V průběhu uplynulého roku jsme 
bohužel byli nuceni řešit nenadálé 
(a většinou ne právě levné) situace, 
jako kupříkladu dvě velké opravy 
tepelného čerpadla v DPS, opravy 
vozu AUSA, opravu střechy na 
Kulturním domě a v neposlední řadě 
úklid, odmaštění, opravy a nakonec 
i malé zvelebení interiérů restaurace, 
kuchyně a sociálních zařízení objektu 
U Zvonice po předešlém nájemci. Dále 
bylo nutné zrealizovat rekonstrukci 
dvou bytů v DPS, pokračujeme 
v obnově veřejného osvětlení v obci. 
V nejmenší místní části Slavíkov 
pomalu narůstá počet obyvatel, 
a proto zde bylo nutné opravit 
jedinou přístupovou komunikaci. 
Do budoucna zde obec čeká také 
oprava mostu přes řeku Mohelku.

Kvůli kůrovcové kalamitě musela 
obec vybudovat novou lesní linku 
v Hlubočici. V první polovině roku 
2019 byla v rámci digitalizace obce 
spuštěna nová důležitá informační 
služba pro občany SMS Infokanál 
a zhruba ve stejné době služba pro 
občany Geoportál, kde naleznete 
katastrální mapu, ortofotomapu nebo 
historickou mapu obce. V dalším 
období budou do Geoportálu zaneseny 
sítě technické infrastruktury, pasport 

komunikací, veřejného osvětlení, dopravního značení. 

Obec také společně s místním sdružením Sokola 
a s občany pořádala nebo se finančně podílela na 
řadě kulturních akcí, z nichž bych ráda zmínila 
jarní a podzimní Divadelní víkendy perfektně 
organizované Pavlem Svačinkou, cestovatelské 
přednášky s promítáním fotografií z cest od Pavly 
Bičíkové, Vlastibořickou tenisku pro nejmenší děti, 
běžecké závody Okolo Vlasti, Sousedské posezení 
a Dětský den na Jivině, premiérové Rozloučení 
s létem v Sedlíšťkách, akce spojené s adventem 
a vánočními svátky (strojení a rozsvěcení stromku, 
koncert v kostele sv. Kateřiny, Živý Betlém 
v jivinské kapli), masopustní veselí s vepřovými 
hody, Silvestrovskou párty, koncerty a další akce.

I přes veškeré výdaje obec ukončila rok 2019 se 
ziskem ve výši 1 965 703‚87 Kč, na přelomu roku 
jsme tak na účtech měli k dispozici více než tři 
miliony korun. Tyto finanční prostředky by měly 
v rozpočtu roku 2020 pokrýt všechny připravované 
investiční akce a opravy. Nebudeme tak snad muset 
využít úvěrů, ze kterých by plynuly další náklady. 
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Upozorňujeme, že splatnost úhrad za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů končí 30. dubna 
2020.

M Í ST N Í P O PL AT k Y 

02
Prodáváme

  
 

 

OBEC  VLASTIBOŘICE 
Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov | info@vlastiborice.cz | www.vlastiborice.cz | Tel.: +420485 146 025 
 
 

Prodej zahradního traktoru John Deer X300R 
 
 
Rok výroby: 2010 
Pořizovací cena: 187 614 Kč 
Příslušenství: radlice na sníh, vozík 
 

 
 

  
 
 
 

Vyvolávací cena: 10 000 Kč 
Kontakt: Obecní úřad Vlastibořice, tel: 485 146 025, 603 844 868, info@vlastiborice.cz 

Myslivecký spolek Hlubočice pořádá tradiční dětský letní tábor v Pleskotech od 3. 7. 2020 do 
10. 7. 2020. Přihlášky se přijímají od března. Více informací poskytne pan Tomášek, tel. 776 194 394.

D Ě T S k Ý Tá BO r 
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03 Pozvánka na zábavu



Jarní divadelní víkend
vážení přátelé divadelního umění,

jsem moc rád, že jaro se konečně blíží, i když letošní zima byla spíše jenom 
v kalendáři, a že se s jarem blíží také divadelní víkend ve vlastibořicích. 
tentokrát se podařilo naplánovat tři představení během dvou dnů.

v pátek 20. března 2020 se všichni můžeme těšit na detektivní komedii od 
normana robinse „Do hrobky tanečním krokem“. s touto inscenací k nám 
poprvé zavítá Lučanský spolek divadelní. začátek představení je naplánován 
na 19 hodin.

v sobotu 21. března 2020 od 15 hodin zhlédneme pohádku, která je určena 
pro diváky věkové kategorie 0–99 let a jmenuje se „Čmelák Brundibár pátrá, 
radí, informuje aneb co se děje na louce“. také druhý divadelní soubor, 
i když přichází z nedalekých hodkovic nad mohelkou, ve vlastibořicích ještě 
nevystupoval, přivítejme tedy Hodkovické amatérské divadlo H.A.D. 

a v tutéž sobotu 21. března 2020 od 19 hodin se pobavíme při bláznivé 
komedii, kterou zahraje DS Tyl Slaná. autorem je Jakub zindulka a představení 
má název „Tchýně na zabití“.

těším se na vaši návštěvu a na plný sál kulturáku.
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Masopustní veselí
v sobotu 22. února 2020 se uskutečnil již tradiční masopustní průvod masek 
z Jiviny do vlastibořic. akce se uskutečnila pod záštitou sokola vlastibořice. 
sešli jsme se okolo 11 hodiny u hasičárny na Jivině, kde proběhlo krátké, ale 
vydatné občerstvení, následovalo společné foto a v půl dvanácté průvod 
vyrazil za hudebního doprovodu Jiviňanky do vlastibořic. během průvodu se 
uskutečnily "vepřové hody" a také jsme si několikrát zatančili. 

za chutné občerstvení i velkorysý dar děkujeme novému nájemci restaurace 
panu tomášovi beranovi. 

04
Tradice


Dušan Koutník, 
Pavel Svačinka

05
Divadlo


za Sokol 
Vlastibořice
Pavel Svačinka
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Vážení spoluobčané, sousedé 
a přátelé,

ve výběrovém řízení na pronájem 
restaurace zvítězil zájemce, 
který nabídl významně širší 
paletu služeb, pan Tomáš Beran. 
Protože se obcí šířily různé 
dezinformace, rád bych Vás 
seznámil s tím, co jako zastupitel 
mohu a nemohu, a proč a jak VŘ 
(výběrové řízení) proběhlo.

1.	Výběrové	řízení

Výběrové řízení na pronájem 
restaurace jsme jako obec vypsat 
a zveřejnit museli, v §39 odst. 1 
nám to ukládá zákon č. 128/2000 
Sb. o obcích:

„(1) Záměr obce prodat, 
směnit, darovat, pronajmout, 
propachtovat nebo vypůjčit 
hmotnou nemovitou věc 
nebo právo stavby anebo 
je přenechat jako výprosu 
a záměr obce smluvně zřídit 
právo stavby k pozemku ve 
vlastnictví obce obec zveřejní 
po dobu nejméně 15 dnů před 
rozhodnutím v příslušném 
orgánu obce vyvěšením na 
úřední desce obecního úřadu, 
aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky. 
Záměr může obec též zveřejnit 
způsobem v místě obvyklým. 
Pokud obec záměr nezveřejní, 
je právní jednání neplatné. 
Nemovitá věc se v záměru označí 
údaji podle zvláštního zákona 
platnými ke dni zveřejnění 
záměru.“

2. Posuzování	nabídek

Aby bylo možné vybrat vítěze, musí VŘ specifikovat	
parametry,	podle	nichž	budou	nabídky	
posuzovány. Posuzování nabídek v našem případě 
popisoval bod č. 4 vypsaného VŘ:

„Nabídky budou posouzeny a vítěz výběrového 
řízení bude vybrán komisí, jejímiž členy jsou členové 
zastupitelstva obce Vlastibořice. Jednání komise 
bude neveřejné. Komise si vyhrazuje právo pozvat 
účastníka k ústní prezentaci své nabídky. Komise 
rozhodne o vítězi prostou většinou hlasů přítomných 
členů komise a o posouzení a hodnocení nabídek 
pořídí zprávu.“

Z textu plyne, že vítěz bude vybrán podle obsahu jeho 
nabídky. Obsah nabídky pak specifikuje bod č. 5:

- Identifikace účastníka (firma nebo jméno a příjmení 
žadatele, IČ, DIČ, místo podnikání nebo trvalé 
bydliště, email, tel. spojení).
- Kopie živnostenského oprávnění, případně 
dalších listin, osvědčujících způsobilost účastníka 
k provozování hostinské činnosti.
- Výpis z rejstříku trestů, ne starší než 1 měsíc.
- Čestné prohlášení o bezdlužnosti.
- Reference vztahující se k provozování hostinské 
činnosti.
- Vize účastníka o budoucím provozu restaurace 
(např. předpokládaná otevírací doba v týdnu 
a o víkendu, budou se vařit obědy, večeře, jaká 
kuchyně, speciální akce…?).

První čtyři položky jsou typu dodal/nedodal nebo 
splňuje/nesplňuje a dodali a splnili je oba uchazeči. 
Rozhodující pro výsledek VŘ byly tedy poslední 
dvě položky. Jejich obsah níže kompletně uvádím, 
porovnejte si je prosím sami: 

06
Samospráva


Dušan Koutník
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Jak sami vidíte, reference i vize o budoucím 
provozu vychází lépe u nabídky pana Berana, 
proto nemohlo VŘ dopadnout jinak, než jak 
dopadlo. Opačný výsledek by byl snadno 
napadnutelný poraženou stranou, což by patrně 
vedlo buď k revizi a změně rozhodnutí, nebo 
možná spíše ke zrušení celého VŘ, vypsání 
nového, a tedy k odkladu otevření restaurace 
o několik měsíců. Kromě toho mají zastupitelé 
ze zákona povinnost (a složili k tomu slavnostní 
slib) být dobrými hospodáři, což je v rozporu 
s hypotetickým výběrem očividně slabší 
nabídky. 

Osobně mne velmi potěšila aktivita příznivců 
Martiny Chlupáčové, 43 podpůrných podpisů 
je pěkné číslo, a je dobře, že se zde lidé umí 
dát dohromady a vyjádřit podporu. Z výše 
uvedených důvodů ale nebylo možné tento 
argument při rozhodování zohlednit, podpisová 
akce obyvatel obce nebyla mezi parametry VŘ 
uvedena, nikdo takový scénář nepředpokládal 
a asi ani nemohl, jednalo se o ryze spontánní 
akci. Pro tento případ byla tedy petice/podpora 
zcela irelevantní a nespravedlivě by zvýhodnila 
jednu ze soutěžících stran, neboť tato 
možnost nebyla definována předem. Zároveň 
si neodpustím poznámku, že je škoda, že se 
až na výjimky podobná soudržnost a aktivita 
neprojevila také během nedávné brigády 
proběhnuvší právě v dotčené restauraci.

Nikdo z nás samozřejmě nemůže zaručit, že se 
záměry pana Berana podaří naplnit. Pokud ale 
ano, bude to podle mého mínění pro obec i její 
obyvatele významný benefit a držím mu proto 
palce. 

Věřím, že tento text dostatečně podrobně 
vysvětluje a zdůvodňuje jednomyslnou volbu 
zastupitelstva obce a doufám, že našeho nového 
nájemce většina obyvatel naší i blízkých obcí 
v jeho snaze podpoří. Zároveň se těším na 
všechny další nové konspirační teorie, které 
již předpokládám budou vznikat nad půllitrem 
kozla nebo berana v naší znovu otevřené 
hospůdce. :-)

a.	Reference

 i. Tomáš Beran
• více jak 30 let kuchařské praxe
• více jak 10 let zkušeností 

s vedením soukromé firmy
• zkušenosti s cateringem, přípravou 

občerstvení na akce
• vlastní stabilní tým lidí
• zkušenosti z provozů: Grand Hotel Zlatý Lev, 

Hotel Cristal, Motel Even, Motel Stop Bělá, 
Penzion Hamštejn, Sokolovna Turnov

• 2011–2019 osobně provozováno – 
Pivovarská restaurace Malý Rohozec – 
8 let nepřetržitého provozu

 ii. Martina Chlupáčová
• v nabídce reference nebyly uvedeny, ale 

v obci je všeobecně známo úspěšné rodinné 
provozování bývalé restaurace U rejnoka, 
restaurace U zvonice a občerstvení U veverky.

b.	Vize	o budoucím	provozu

 i. Tomáš Beran
• otevírací doba: po-čt 11–22, pá-so 11–23, ne 11–21
• obědy, večeře
• tradiční česká kuchyně + vybraná jídla 

zahraničních kuchyní pro doplnění jídelního 
lístku, jeho kompletnost a vyváženost

• hotová jídla po celý den, minutková jídla
• akce – oslavy narozenin, svatby, pietní akty
• možnost odnosu jídla s sebou
• nabídka sortimentu od lokálních 

až po světové výrobce
• přizpůsobení nabídky poptávce
• po individuální domluvě ochota 

spolupracovat na akcích obce nad rámec 
standardního provozu restaurace

 ii. Martina Chlupáčová
• otevřeno minimálně 6 dní 

v týdnu od 17.00 do 22.00
• obědy se zatím vařit nebudou
• víkendové akce (vepřové hody, posvícení atd.)
• v nabídce bude studená kuchyně, popř. minutky
• v létě bude provoz restaurace omezen, 

podle počasí bude v provozu občerstvení 
u Veverky, které se těší velké oblibě

• pro zasedání obce bude restaurace 
vždy k dispozici 
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Ice Storm Bajkal 

205 km (14 h:20 min)

Tento populární zimní etapový závod 
se na Bajkale jezdí už několik let a je 
určen převážně kolařům a bruslařům. 
Letošní ročník jsme jako premiéru 
pro organizátory obohatili o kategorii 
ledoběžek. Tento organizačně náročný 
podnik je určen přibližně jen pro asi 60 
lidí, což je kapacita jednoho autobusu 
a několika aut na převážení věcí. Samotný 
start může být v případě nepřízně 
počasí posunut až o den, takže je dobré 
být na místě v dostatečném předstihu. 
Celková trasa 205 km je rozvržena 
na tři dny (85+75+45 km), cestou jsou 
dle GPS průjezdní body, které je nutné 
projet. V povinné výbavě nesmí chybět 
lékárnička, čelovka, telefon, navigace, 
litr horkého nápoje, převlečení, přilba, 
světlice a dýmovnice. Já si jako bonus 
s sebou vozím zimní botky a nesmeky 
Nortec Trail, protože, až bude v mrazu 
nejhůř, ať nemám místo nohou kopýtka.

Z Irkutska jedeme klasickým ruským 
autobusem skoro 250 km do vesnice 
Sakhyurta, kde nás čeká nocleh s večeří. 
Večer probíhá podrobnější seznámení 
a představování jednotlivých účastníků 
závodu v kombinaci s přípravami 
na ranní start. Jasná, noční obloha 
zaplavená tisíci hvězd dává tušit, že je 
tutově aspoň 20 stupňů (pod nulou).

1. den: Ranní snídaně a potom několik kilometrů pěšky na 
místo startu, které se nachází kdesi vpředu na zamrzlé vodní 
ploše Bajkalu, nejstaršího a nejhlubšího jezera na světě 
s maximální hloubkou 1642 m. Seřazení všech účastníků 
na startovní čáře je neobvyklé a samotný start tak rychlý, 
že jsem si ani nestačil odpípnout navigaci na hodinkách 
a dát do letních treter opatřených zespodu pěti hřeby teplé 
vložky. Za silného pokřiku z desítek hrdel vyráží někteří 
až zběsile rychle směrem k nekonečnému cíli, který leží 
kdesi v nedohlednu za prohnutým obzorem. Už po několika 
kilometrech je jasné, že jezero bude mít různé druhy povrchů, 
které budou na hony vzdálené ideálnímu hladkému čistému 
ledu. Proto pronáším směrem ke kolegům větu „zlaté české 
Tajemné jezero“, kde jsme měli dosti často možnost jezdit 
po ledu zcela exkluzivním. Zde se povrchy střídají, od skoro 
normálního ledu, který má několik podob od hladkého po 
silně vlnkovaný, po zasněžené ledové plochy, na kterých je 
sice jen pár centimetrů někdy i jen nafoukaného sněhu, ale ve 
kterém se místy nedá vůbec jet. Tvrzení organizátorů o 10% 
zasněžené plochy se nevyplňuje ani náhodou. Dost často stačí 
i trocha nafoukaných převějí, ve které člověk zastaví doslova 
na nulovou rychlost. Což bývá někdy doprovázeno efektním 
přemetem (případně dvojitým „Axlem“) s tvrdým dopadem na 
led, takže výjimkou nejsou ani rozbité chrániče na led. Pastí 
bývají také naskládané ledové kry přes sebe, po kterých se 
musí opatrně přecházet. Praskliny v ledu přejíždíme díky 1‚5 m 
dlouhým ližinám na ledoběžce dost často bez problémů, větší 
úskalí to zjevně znamená, dle četnosti pádů, pro bruslaře. 

První povinný bod na trase, který musíme projet, leží na 
asi 40 km. V tuto dobu je startovní pole už tak rozdrobené, 
že vzdálenost jednotlivých závodníků od sebe je i několik 
kilometrů. S námi jedou dost často dva Mongolové na kole a sem 
tam nějaký bruslař. Tím, že je zde samá rovina, tak je to chvílemi 
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až deprimující, protože člověk jede, jede… hledá optimální stopu 
na ledu a připadá mu, že se skoro nehýbe z místa. Posledních 
7 km je úděsných, protože se v utaženém firnu nedá jet vůbec 
(ani na kole) a většina závodníků tak jde normálně pěšky. 
Hančovina hadr, do krasojízdy na ledu mělo tohle celkově 
hooodně daleko a cíl u břehu je po 6 hodinách jako vysvobození.

Po kilometru chůze na souši se objevuje vesnička 
Buguldeyka se svými polorozpadlými dřevěnými domy 
a volně chodícími krávami. V jednom zachovalém domě 
máme zajištěno ubytko, jako když se k někomu doslova 
nastěhujete přímo do domu. S letitou paní domácí opatrně 
rozebíráme „jejich“ víru a v duchu jim můžeme část jejich 
života, oproštěnou od hmotných statků, spíš jen závidět.

2. den: Ráno v domě kdesi zazní, že je venku mínus 28 stupňů, 
což někteří hoši dementují s tím, že je prý jen mínus 22. 
Každopádně je to teplota, při které člověka venku nebaví 
vyměšování, zvláště když se jedná o velké věci. To se raději 
z toho budu ještě několik hodin snažit vytáhnout poslední 
živiny, než abych jel s promrzlým zadkem a, nedej Bože, 
i předkem. U snídaně jsme první a v klidu probíráme začínající 
den. Začíná svítat a silný mráz větrem umocňuje pocitovou 
teplotu na maximum. Na startu proto stačí při přezouvání bot 
jen pár vteřin na to, aby mi omrzly konečky prstů, které jsem 
ani následnou pětihodinovou jízdou už moc nerozchodil. 

Vyrážíme opět hromadně a dnes to prý bude víc po ledu. Cesta 
je opět pestrá, hlavně spíše co se týká hledání a kličkování po 
ledě ve snaze, najít co nejlepší led na jízdu. Cestou se kolem 
občas přežene vznášedlo (nejčastější dopravní prostředek) 
s turisty, kterým při pohledu na přestárlého hipíka jedoucího 
na ledoběžce div oči nevypadnou. Občas kolem prolétne dron 
našeho kameramana Míry Orosze, který dělá pro připravovaný 
film o tomto závodě úžasné záběry. Jinak žádné velké drama, 
daleko před očima na rovinách nekonečný obzor a kdyby 
občas nezapraskal dunivě led, tak by to byla snad i vyloženě 
nuda. Moji ledoběžkoví kolegové mi navzdory prohlášení, jak 
pojedeme spolu, v polovině trati zase trochu ucukli, ale mě 
to nevadí, protože jsem zvyklý jezdit sám. Z mamuťáckého 
batohu na řídítkách se občas napiju a zkouším neúspěšně 
vymačkat zmrzlé gely, o kterých mi jablonecký prodavač tvrdil, 
že asi nezmrznou. Na místech, kde to zrovna moc nejede, 
vzpomínám se slzou v oku na české ledoběžkové poměry, které 
jsou proti této jízdě naprosto bezkonkurenční. Díky českému 
guruovi dálkového bruslení, Honzovi Stodolovi, který tento 

závod jede také, jsme u nás v krátké době poznali nejrůznější 
nástrahy i kritické situace, které mohou při tomto sportu na 
ledu nastat. Dnešní jízda je přeci jenom hodně na ledu, a i když 
jeho kvalita různě kolísá, pořád to nějak jede. V závěru je zase 
na ploše více nejedoucího sněhu, tady někde si při snížené 
viditelnosti natloukl Pavel Sehnal na bruslích a rozbité brýle 
ho nepěkně pořezaly ve tváři. Cílem je dnes Big Goloustnoye 
se zbrusu novým kostelem viditelným z velké dálky. Zde 
máme opět zázemí na noc, večeři a vyhlášení uplynulého dne. 
K našemu údivu se na celé akci opět nepije ani pivo, takže to 
většinou doháníme po vedlejších hospodách. Zatímco kluci 
jdou do sauny, já si jdu prohlédnout vesnici a hlavně hřbitov, 
protože to mě vždycky zajímá nejvíc. Budu také doufat, 
že omrzlé konečky prstů ještě někdy přijdou k sobě.

3. den: Ranní snídaně a nezbytné vyprazdňování dnes už bez 
obav, že budu od zadku na silném mrazu muset něco ulamovat. 
Dnes nás čeká nejkratší etapa (45 km), to už se snad nějak 
doklepe, i když fousy dnes vydatně namrzly už během pár 
minut. Ze začátku přece jenom zase více po ledu a ani dnes se 
to bez kličkování neobejde. Závěrečné kilometry před cílem 
v Listvyance opět neskutečný opruz na sněhu, kterého sice 
je málo, ale stačí to akorát na to, aby to ani trochu nejelo. 
Myslím, že jsme všichni rádi, že to máme za sebou a že už se 
nikam dál nejede, zvláště když některým z nás mrzl „krasavec“. 
Následuje závěrečná „pasta party“ s vyhlášením výsledků. 
Češi byli druhou nejzastoupenější zemí v pelotonu pěti 
ledoběžkařů (Vlášek, Pelc, Tlapa, Krchňák, Jelínek) + 3 bruslařů 
(Stodola, Sehnal, Helena Mauhaus), nejstarším účastníkem 
závodu byla moje maličkost. Na ledoběžce s námi ještě jel 
místní Lev Kucherov a Guido Pfeiffermann z Rakouska, pro 
kterého to dle jeho slov byly nejhezčí tři dny jeho života. 

Co říci závěrem? Bylo to zase takové nové pěkné poblbnutí 
s partou prima lidí. Sice moc pěkný zážitkový výlet, ale není 
zase moc důvodů, proč tohle znovu opakovat. Každý jsme 
měli s sebou mraky různých kvalitních hadrů, které jsme sice 
nevyužili, ale při zdejším klimatu člověk nikdy neví a štěstí 
přeje připraveným. Pokud by bylo na ploše celkově více 
sněhu, měli jsme pro tento případ s sebou sněhové ližiny. 
Organizátoři mají akci díky letitým zkušenostem pěkně 
připravenou a startovné 350 eur je naprosto odpovídající. 
Takže zase někdy příště jinak a na novém počinu na viděnou… 
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Beranův hostinec a pivovar v Trávníčku
milá náhoda svedla ve vlastibořické restauraci „u zvonice” cesty dvou zcela 
různých beranů, totiž „pohostinství beran” s „beranovým pivovarem”. zde 
můžete ochutnat naše vlajkové ležáky – světlou 11° s polotmavou 12° a také 
různé sezonní speciály.

od roku 2015 postupně opravujeme 
hostinec pod lípami antonína 
berana – historické roubené stavení 
v nedalekém trávníčku, kde chceme 
zřídit muzeum s výčepem. během 
náročné památkářské rekonstrukce 
prováděné dobovými řemeslnými 
postupy jsme zjistili, že za rakouska-
uherska býval ve světnici šenk, který 
provozovalo několik generací rodiny 
beranů. a právě takový šenk 

z roku 1910 chceme do trávníčku opět vrátit.

postava posledního hostinského antonína berana (1875–1915) se 
již několik let objevuje na akcích spolku dubáci a jeho sláva nás 
inspirovala k založení létajícího beranova pivovaru. létající pivovar, 
nebo chcete-li kočovný, je takový, který nevlastní svoji technologii, 
ale najímá si ji ve spřátelených pivovarech.

máme svoje sládky alenku a davida, svoje recepty, a vaříme poctivé řemeslné 
pivo. beranova piva jsme si zatím zaletěli uvařit do pivovarů v liberci, 
frýdlantu, lounech, lomnici nad popelkou a lobči. věříme, že se brzy podaří 
vybudovat v trávníčku vlastní minipivovar. 

rádi bychom vás pozvali nejen ke 
„zvonici”, ale také přímo k beranovu 
hostinci, kde pro vás chystáme dvě 
velké akce:

v sobotu 9. května to bude již 
3. otevření pivovarské sezony 
Roztočte to s Beranem spojené 
s bohatým jarmarkem a koncerty. 
od května se také můžete zastavit 
v našem letním výčepu přímo 
u beranova hostince.

v sobotu 25. července v rámci krajských dnů lidové architektury proběhnou 
již 6. Beranovy hody. těšit se můžete na folklórní soubor horačky, bohatý 
jarmark a ukázky tradičních řemesel.

a jak říkal hostinský antonín beran, věříme, že: 

Dobré pivo musí míti řízek!
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Loudy

na pokračování

— pokračování příště >>

>>Pokračování z minulého čísla >>

Za času toho i pozdějšího dostalo se mís-
tům v okolí Soběslavic rozličných jmen, 
z nichž některá uvádím: nedaleko chat 
obyvatelů Bernardových as tisíc kro-
ků jihozápadně vine se hluboká, místy 
úzká roklina, jejíž obě srázné stráně 
byly hustým a pravěkým lesem, křovi-
nami porostlé, v nichž hojnost všelijaké 
zvěře se zdržovala. Do takového místa 
úzkého dostal se jeden z lidu Soběslavo-
vých, když pronásledoval zvěř a nemohl 
odtud nikdy vyváznouti. I počal volati 
o pomoc, a když konečně jeho druhové 
přikvapili, nemohli s jistotou udati, kde 
nešťastník se nalézá, tedy volal: „jsem 
v důlníku“, načež po dlouhém usilování 
se podařilo nešťastníka vyprostiti z hus-
tého křoví. Od toho času říkalo se onomu 
místu v Důlníku, později v Důlničkách.

Po roklinách běžících podél chat Sobě-
slavových na jih, nacházelo se též velké 
množství křovin, v nichž zdržovali se hadi 
ve velkém množství a jiní zeměplazi, od 
čehož říkalo se tam v hádí, čili "Na hadí“.

Nahoře nad dědinou severně bylo hned za 
času Bernardova a snad Soběslavova sbité 
z kusů dřev jakési lešení, jehož zbytky 
byly pozorovány ještě v 17. století, z něhož 
byla pěkná vyhlídka po vůkolní krajině, 
zvláště k Turnovu, k Hradišti a na velebný 
Ještěr (Ještěd), odtud často lidé z dědiny 
pozorovali, nehrozí-li jim nebezpečí. Při 
tom velmi dobře se tam číhalo na dravou 
zvěř a odtud povstalo jméno na Čihadle.

Směrem severozápadním přes jednu rokli-
nu byla rozsáhlá rovina klonící se tu a tam 
volně buď k západu, nebo jihu. Vše bylo 
hustým lesem nevysokým porostlé, na vý-
šině skoro nejvyšší stál starověký dubec, 
jenž přečkal mnohá pokolení stromů les-
ních a který statně vzdoroval všem živel-
ním pohromám přírody. Onu krajinu vždy 
nazývali „U dubce“, což se zachovalo na 
naše časy. Že skutečně ten velký dub stával 
to dosvědčí ta okolnost, že za Karla V. syna 
Leopoldova, když veliké vojsko bylo vypra-
veno do Sas, píše se v dějinách, že neda-
leko Ještěra u vsi Soběslavic vylezli vojáci 
na vysoký dub a po vůkolí se rozhlíželi.

V druhé polovici 14. století usadili se lidé 
na druhé straně rokliny a povstala vís-
ka po obou stranách. Směrem severním 
od dědiny as tisícpětset kroků říká se na 
jisté rovince až podnes „Zlatý důl“. Původ 
slova je následující. Po osudné bitvě v r. 
1434, kterou Sirotci a Táborité prohráli, 

kde ztratili svého zastánce Prokopa Holého, jenž 
zavražděn byl od Viléma Krstky a kdež padlo tři-
náct tisíc Sirotků a Táboritů, prchla zbylá hrstka do 
severních Čech, odkud chtěli, kdyby jim nebezpečí 
hrozilo, uchýliti se do svobodného Saska. Na útěku 
dospěli až k dědince Soběslavicům. Nad touto dědi-
nou rozbili své stany a chtěli tu od měsíce juli až do 
konce augusta setrvati. Jednak proto, aby se zota-
vili po přestálých svízelích bitevních, jednak aby se 
postarali o zimní pobyt a pak proto poněvadž mínili, 
že v této odlehlé končině budou bezpečni a nevyslí-
dí je oko císařských. Postavili si stany na rozkošné 
rovině kolkolem obroubené lesním porostem. Tu 
také sloužili oběti Bohu po svém způsobu; přicházeli 
na ono místo lidé a to z Vlastibořic, ze Sedlišť, z chat 
Havlovicův a mnozí jiní, by přítomni byli obřadům 
od Sirotků konaných. Již tenkráte hledali vhodné 
jméno pro krajinu tu a posvátné místo, v čemž však 
se nemohli sjednotit. Konečně nazvali onu krajinu 
Stráňov, po jméně jednoho z vůdců svých, který dříve 
v držení měl tvrz Stráňov blíže Mladé Boleslavi. Po 
přestoupení k Husitům byl majetku zbaven, hrad jeho 
byl v pozdějších letech zpustošen a jen malé památky 
se po něm udržely. Přijato tedy jméno Stráňov, ale 
zároveň připojeno pro místo, kde obětní stan stál, 
jméno „Zlatý důl“. To se stalo léta Páně 1434 v měsíci 
augustu. Ale tu přišla zpráva, že císařští pilně pátrají 
po Sirotcích a Táboritech; tu museli se i naši Stráňov-
ští zvednouti a dále do severních Čech se uchýliti.

Zbývá tu ještě jedno místo, které již jménem k sobě 
poutá pozornost a to jest roklina „Škaredice“. Jak 
povstalo? Předkové naši dávali některým místům 
taková jména, že s místem tím úzce v nějakém spojení 
bylo. V dávných časech byli jistě kmenové, kteří 
ustavičně z místa na místo přecházeli, asi tak jako 
nynější cikáni a byli horší, neboť zhusta celé dědiny 
vydrancovali. Tito kočovníci měli vždy jisté místo, 
kde delší dobu pobyli a místo sobě zvlášť oblíbili. 
Takové místo bylo i nad dědinou Soběslavicemi, kde 
se spojují dvě rokliny. Pod spojenými roklinami bylo 
jezírko, naplněné z části vodou, které až po dnes, 
ovšem pramálo spatřujeme a právě tam kde rokliny 
se od sebe dělí, tam bývalo sídlo takového kmene. 
Poněvadž byli pohané, mrtvoly své také na místě 
pochovávali. A ve zmíněném místě jednou polovice 
tlupy celé vzala za své nakažlivou nemocí a protož 
všichni na místě zakopáni byli. To se stalo koncem 
17. století; i vyhýbají se pověrčiví lidé místu tomu a že 
v opovržení ho měli, nazvali to místo „Škaredice“.

Jména obyvatelů vísky Soběslavic nejdříve 
byla: Bernardové, Pelatové (Pelantové). Islue 
(Jislové), Fanitové (Fantové), Cožové (Thořo-
vé) a později Hildebrantové (Helebrantové) po-
slední se znamenají teprve od krále Jiřího.

Ona rodová tvrzka, jež byla po mnoho let v držení 
Bernardovců, přešla asi v letech 1320 v držení Pelan-
tovců, rodina příbuzná Bernardovců, a tento již vy-
stavěti dal chýši novou, ale již skoro nynější stavení.



ICE Storm Bajkal   archiv Milana Jelínka

— pokračování příště >>

Masopust   Zdeněk Mikula, Lucie a Dušan Koutníkovi



Kalendář akcí 2020

* leden * leden * leden * * leden * leden * leden * 
* únor * únor * únor ** únor * únor * únor *
* březen * březen * březen ** březen * březen * březen *
* duben * duben * duben ** duben * duben * duben *
* květen * květen * květen ** květen * květen * květen *
* červen * červen * červen ** červen * červen * červen *
* červenec * červenec * červenec ** červenec * červenec * červenec *
* srpen * srpen * srpen * * srpen * srpen * srpen * 
* září * září * září * * září * září * září * 
* říjen * říjen * říjen ** říjen * říjen * říjen *
* listopad * listopad * listopad ** listopad * listopad * listopad *
* prosinec * prosinec * prosinec * * prosinec * prosinec * prosinec * 

středa 16. 9.
Veřejné zasedání 

zastupitelstva obce
KD Vlastibořice

středa 12. 2.
Veřejné zasedání 

zastupitelstva obce
KD Vlastibořice

20.–21. 3.
Jarní divadelní

 víkend
KD Vlastibořice

středa 15. 4.
Veřejné zasedání 

zastupitelstva obce
KD Vlastibořice

pátek 3. 4.
 Přednáška

Pavly Bičíkové
KD Vlastibořice

sobota 4. 4.
 Jarní brigáda

Vlastibořice, Jivina, 
Sedlíšťka

čtvrtek 30. 4.
 Pálení čarodějnic

Vlastibořice
Jivina

sobota 16. 5.
Sběr elektroodpadu-
Vlastibořice, Jivina, 

Sedlíšťka

středa 17. 6.
Veřejné zasedání 

zastupitelstva obce
KD Vlastibořice

sobota 30. 5.
 11. Sousedské 

posezení
náves Jivina

sobota 23. 5.
 Vlastiboř.teniska/       

o zl. srnčí trofej
hájenka Kateřinka 

neděle 21. 6.
 8. Okolo Vlasti

koupaliště 
Vlastibořice

sobota 29. 6.
 Letní slavnosti

koupaliště 
Vlastibořice

říjen
 Drakiáda

louka u vysílače nebo 
Hrobka

18.–20. 10.
Podzimní divadelní

 víkend
KD Vlastibořice

neděle 29. 11.
 Rozsvěcení 

vánočního stromku
OÚ Vlastibořice, 

kostel sv. 
Kateřinysobota 5. 12.

Mikulášská nadílka
KD Vlastibořice

pátek 25. 12.
Živý betlém

kaple na Jivině

středa 11. 11.
Veřejné zasedání 

zastupitelstva obce
KD Vlastibořice

středa 9. 12.
Veřejné zasedání 

zastupitelstva obce
KD Vlastibořice

pátek 25. 9.
 Výlet do Senátu 

Praha

začátek září
 Loučení s létem
náves Sedlíšťka

listopad
 Přednáška

Pavly Bičíkové
KD Vlastibořice


