
SLOVO ÚVODEM                   
Vážení spoluobčané,

vánoční svátky a vlastně celý rok 2010 utekly jako 
voda a nyní si všichni budeme muset zvyknout na 
rok končící jedenáctkou. Věřím, že to nebude pouze 
rok dramatických úspor na straně příjmů obecních i 
privátních, že se dramaticky nezmění kvalita posky-
tované zdravotní péče hromadným odchodem 
lékařů za lepšími výdělky, že se budeme moci i 
nadále spolehnout na naše bezpečnostní složky a 
hasičský záchranný sbor. Věřme, že i v tomto roce 
najdou žáci ve školách vzdělané a obětavé peda-
gogy, kteří neodejdou pracovat mimo školství.

Je jisté, že dlouhodobě je již dále neúnosné, aby náš 
stát (a vlastně každý občan České republiky) žil dále 
na dluh. Věřím, že doby, kdy bylo normální utrácet 
více než produkovat a zároveň žít v omylu “sociali-
stického realismu a blahobytu”,  jsou definitivně a 
nenávratně pryč.

Pesimismus a recese je snad již nadobro zažehnána, 
mírné oživení ekonomiky snad přinese potřebnou 

stabilitu,  více pracovních příležitostí a prosper-
itu firem. Příjmy obcí jsou také přímo závislé na 
výtěžnosti daňového systému. Aby si naše obec 
mohla dovolit i nadále investovat do jednotlivých 
akcí nemalé finanční prostředky tak jako doposud, 
je nutný příznivý ekonomický stav v celé ČR.

Tato zima, trvající již déle než měsíc, se dá vskutku 
označit za Ladovskou se všemi klady i zápory. 
Pravidelný přísun sněhu, nízké teploty a silný nára-
zový vítr dělá radost dětem, méně již dospělým. 
Problémy s údržbou komunikací a prostranství, 
vysoké náklady na vytápění, nebezpečí úrazu na 
vozovkách a chodnících, minimum slunečných dní 
v mnohých z nás vyvolávají spíše neradostné pocity.

Domnívám se, že se nám daří v naší obci provádět 
zimní údržbu na velmi dobré úrovni, obecní komu-
nikace jsou vždy brzy sjízdné, obecní prostranství 
a chodníky prohrnuté a ošetřené. Vynasnažíme se, 
aby tomu tak bylo i po zbytek zimního období.

Ing. Martin Beksa, starosta 

OBECNÍ ÚŘAD - AKTUÁLNÍ INFORMACE                  
• SPLATNOST POPLATKŮ ZA PSY A KOMUNÁLNÍ 
ODPAD
za 1. pololetí - splatno do 31.3.2011 
za 2. pololetí - splatno do 30.9.2011

Platbu lze provést v hotovosti na obecním úřadě 
nebo na běžný účet obce Vlastibořice, číslo účtu  
984865399, kód banky 0800, Česká spořitelna Tur-
nov. 

Výše poplatků bude oznámena v příštím vydání 
obecního zpravodaje a na úřední desce obce. 

• NOVÁ PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH 
BYTŮ A BYTŮ V DPS VLASTIBOŘICE
Zastupitelstvo obce Vlastibořice po projednání 
schválilo nový systém v podávání žádostí a přidělo-
vání obecních bytů s platností od 1.1.2011.

Žadatel bude při příjmu žádosti o byt upozorněn na 
skutečnost, že musí svoji žádost pravidelně 1x za 6 
měsíců písemně aktualizovat. V opačném případě 
bude žádost vyřazena. 

Navržená hodnotící kritéria pro přidělení bytu
(bodový rozsah 1 až 5 bodů).

a) Kapacita uvolněného bytu (dle využitelnosti 
nabízeného bytu a počtu osob žadatele).
b) Sociální hledisko (opodstatněnost žádosti, 
potřebnost bytu, aktuální situace žadatele).
c) Místní občan (5 bodů ano , 1 bod ne).
d) Aktivita žadatele a další činnost vůči obci (zapo-
jení ve spolkové činnosti, práce pro obec, ...).
e) Ekonomická síla žadatele (pravidelný příjem ano 
či ne).
f ) Délka trvání žádosti.

OBEC VLASTIBOŘICE
LEDEN  2011O B E C N Í  Z P R A V O D A J
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Zastupitelstvo obce Vlastibořice dále po projed-
nání schválilo následující kritéria, která budou 
posuzována při výběru žadatelů o byt v domě s 
pečovatelskou službou ve Vlastibořicích s účinností 
od 1.1.2011.

Navržená hodnotící kritéria
(bodový rozsah 1 až 5 bodů).

a) Sociální hledisko a potřebnost.
b)Trvalé bydliště žadatele.
c) Zdravotní hledisko žadatele.
d) Ekonomické hledisko (schopnost hradit nájem).
e) Délka trvání žádosti.

Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou 
a to na jeden rok.

• VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 15.12.2010
Daňové příjmy   2 863 491 Kč
Nedaňové příjmy  1 056 152 Kč
Kapitálové příjmy  1 219 950 Kč
Příjaté transfery     342 645 Kč
Příjmy celkem   5 482 238 Kč

Běžné výdaje   4 073 541 Kč
Kapitálové výdaje  1 982 312 Kč
Výdaje celkem  6 055 853 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil k 15.12.2010
1 046 404 Kč.

• SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ZNAKU A VLAJKY OBCE
Starostovi obce byl předán na půdě parlamentu 
České republiky znak a vlajka obce Vlastibořice. 
Slavnostní předání proběhlo 6. prosince 2010 za 
účasti předsedkyně Poslanecké sněmovny Miro-
slavy Němcové.

• ŽÁDOSTI O DOTACE NA ROK 2011 - 2012 
(MIKROREGION JIZERA)
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o 
dotaci prostřednictvím Mikroregionu Jizera
na následující akce:
1) Oprava komunikace ,,Andělská cesta“ p.č. 103/7 
ve Vlastibořicích.
2) Rekonstrukce prostranství kolem sochy sv. Jána 
ve Vlastibořicích (parkování před obchodem).
3) Výsadba zeleně – nová cesta spojující Vlastibořice 
se Sedlíšťkami začínající u nové zástavby rodinných 
domů a končící “V lávce”, p.č. 797/7.
4) Zřízení nové úřední desky před obecním úřadem.
5) Nová vývěsní deska na Jivině a v Sedlíšťkách.

6) Pořízení laviček a výsadba zeleně Jivina náves.
7) Čekárna Vlastibořice – úprava stávajícího 
vzhledu.
8) Řešení plakátovacích ploch v obci.
9) Oprava cesty ke sportovnímu areálu a požární 
nádrži ve Vlastibořicích za bytovkami.
10) Oprava komunikace ,, U Křížku“ p.č. 788/1.
11) Oprava komunikace na ,,Klůčka“ p.č. 814.
12) Oprava cesty ve Vlastibořicích k č.p. 37.

Z výše uvedeného seznamu budou dále vybrány 
a odsouhlaseny pouze některé nejvhodnější akce, 
které nejlépe splní zadávací podmínky pro získání 
této dotace.

• VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ NA PROSTRANSTVÍ 
OBCE VLASTIBOŘICE
Jelikož se v poslední době množí stížnosti na volné 
pobíhání psů, a také na základě několika nedávných  
incidentů, upozorňujeme všechny majitele psů na 
následující skutečnost:

a) Je přísně zakázáno jakékoli volné pobíhání psů 
bez rozdílu rasy na prostranství obce Vlastibořice 
(intravilán osad Vlastibořice, Jivina, Sedlíšťka).

b) V případě, že bude zaregistrován volný pohyb 
psa (psů) na prostranství obce Vlastibořice (intra-
vilán osad Vlastibořice, Jivina, Sedlíšťka), bude volně 
pobíhající pes odchycen kompetentní osobou a 
jeho držitel bude za nedodržení svých povinností 
postižen dle platné legislativy. Zároveň mu budou 
naúčtovány náklady na zajištění, odchyt a umístění 
psa v útulku. Více k tomuto tématu naleznete v 
samostatné kapitole na další straně zpravodaje.

• BRUSLENÍ NA LEDU POŽÁRNÍ NÁDRŽE VE 
VLASTIBOŘICÍCH
Díky příznivému počasí je možné využívat zamrzlou 
vodní plochu požární nádrže. Led je pravidelně 
udržován, proto neváhejte a přijďte si zabruslit či 
zahrát hokej!

• REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
Po několikerém projednání odsouhlasili zastupi-
telé obce způsob využití stávajícího kulturního 
domu ve Vlastibořicích včetně rozsahu a etapizace 
jeho rekonstrukce. Kulturní dům zůstane i nadále 
v majetku obce Vlastibořice. Stávající využití pro 
kulturní a společenské akce bude zachováno. Dojde 
k úplné modernizaci stávající “šenkovny” a pros-
tor původního obecního úřadu za účelem zřízení 
restaurace se salonkem a terasou.
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Součástí restaurace bude kuchyň s příslušenstvím, 
sklad potravin a nápojů, naskladňovací obslužná 
rampa včetně příjezdové plochy.

Modernizace se také dočká zázemí dobrovolných 
hasičů (zřízení klubovny), sociálního zařízení v 
přízemí a zbudování toalet v 1. patře. Více podrob-
ných informací o rozsahu plánovaných úprav, tech-
nickém řešení a časové etapizaci vám přineseme v 
příštím čísle zpravodaje.

V současné době započalo svépomocí postupné 
vyklízení prostor v přízemí objektu, aby mohla být 
co nejdříve započata 1. etapa stavebních prací.

• REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ V DPS
Jelikož stávající systém vytápění v domu s 
pečovatelskou službou nepracuje nejlépe, započali 
jsme se zjišťováním příčin tohoto stavu. Dále bude 
probíhat komplexní měření vývoje teplot v nad-

cházejícím období v jednotlivých bytech a konzulta-
ce s topenáři i elektrikáři, abychom následně mohli 
zodpovědně stanovit další postup v řešení tohoto 
nejen technického problému. O dalším vývoji v této 
záležitosti Vás budeme informovat.

• KRÁDEŽ HROMOSVODU NA OBJEKTU OBEC-
NÍHO ÚŘADU
12.12.2010 byl ve večerních hodinách odcizen 
segment svodného zařízení hromosvodu na ob-
jektu obecního úřadu. Nechce se nám věřit, že se 
mezi námi i v této době nacházejí občané, kteří 
jsou schopni odcizit důležitou část ani ne dva roky 
starého měděného svodného drátu hromosvodu. 

Apelujeme na všechny občany, aby nebyly lhostejní 
k jakékoli nezákonné činnosti a vandalismu v naší 
obci a aktivně přispívali ke kultivaci chování méně 
uvědomělých občanů. Budeme rádi, když nás na 
takové chování upozorníte. 

PROBLEMATIKA VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ                  
Vposlední době se v naší obci setkáváme stále čas-
těji s volně pobíhajícími psy, kteří jsou bez dozoru, 
náhubku i jakéhokoliv označení, nebo se psy, kteří 
jsou s majitelem, ale tzv. na volno. Chtěl bych obča-
ny jménem obecního úřadu upozornit na tento ne-
švar a připomenout následující znění zákona.

Zákon č. 246/1992 sb. na ochranu zvířat proti týrání, 
jehož účelem je chránit zvířata před týráním, poškozo-
váním jejich zdraví a jejich usmrcení bez důvodu, po-
kud byly způsobeny byť i z nedbalosti člověkem. Pod-
le § 13 odst.1 téhož zákona je každý povinnen zabez-
pečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky 
pro zachování jeho fyziologických funkcí tak, aby ne-
docházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zví-
řete a učinit opatření proti úniku zvířat. Zvířetem v zá-
jmovém chovu se rozumí takové zvíře, u kterého hos-
podářský efekt není hlavním účelem chovu, a to bud‘ 
chované v prostorách k tomu určených, nebo v do-
mácnosti, jehož chov slouží především zájmové čin-
nosti, nebo osobní potřebě. 

Podle § 28 odst.1. písm. c) téhož zákona se přestupku 
na úseku ochrany zvířat proti týrání dopustí ten, kdo 
poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem a 
obecně závaznými předpisy vydanými na jeho zákla-
dě. Touto povinností je mimo jiné i povinnost dle 
§13 odst.1 tohoto zákona, t.j. povinnost každého 
občana učinit potřebná opatření proti úniku zví-
řete (t.j. povinnost zamezit jeho volnému pobíhá-

ní na veřejném prostranství). Za porušení této po-
vinnosti je možno uložit ve správním přestupko-
vém řízení pokutu až do výše 10.000Kč. Za opětov-
né spáchání přestupku je možno uložit pokutu do 
výše 15.000Kč.

Problém volného pobíhání psů je nebezpečný 
hned z několika důvodů:
1) Hrozí poranění člověka (dítěte) takovýmto psem. 
Kdo něco podobného zažil, ví o čem mluvím. V po-
slední době v naší republice došlo k několika velmi 
těžkým poraněním, v některých případech dokonce 
s následkem smrti. Pochybuji, že byste se takovým-
to způsobem chtěli mediálně zviditelnit, samozřej-
mě se všemi důsledky.

2) Všichni psi mohou být potenciálním nebezpečím 
pro člověka při přenosu některých cizopasníků ze 
psa na člověka. Přenos je možný hlavně přes výkaly, 
srst, sliny (úklid výkalů má být samozřejmostí!).

3) Stále hrozí nebezpečí vztekliny, což je smrtelně 
probíhající onemocnění přenosné ze zvířat na člo-
věka, a to většinou pokousáním.

4) Pokud dojde k poranění (pokousání) člověka zví-
řetem (psem), je majitel psa, který poranil (zvíře ur-
čuje vždy pokousaný) povinen nechat neprodleně 
psa vyšetřit veterinárním lékařem a dodržovat pře-
depsaná veterinárně ochranná opatření a pokyny
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veterinárního lékaře. Potvrzení o zdravotním sta-
vu psa, které mu veterinář vystaví, předá postiže-
nému, který ho předá ošetřujícímu lékaři. Vyšetření 
psa jsou dvě a to 1. den a 5. den po poranění. Proto 
každý pes musí být ze zákona od šesti měsíců věku 
imunní proti vzteklině, jinak se majitel vystavuje ne-
bezpečí finančního postihu (pokuty).

5) Majitelé volně pobíhajících psů by si měli uvě-
domit, že jejich miláčkové mohou být příčinou do-
pravní nehody s nepříjemnými následky pro psy pří-
padně osádku dopravního prostředku a následně 
pro ně samé.

6) Volné pobíhání psů ve volné přírodě, potažmo v 
myslivecké honitbě je zakázáno. Uvědomme si, že 
zde přebývá volně žijící zvěř, která zvláště v zimním 
období a v předjaří silně strádá. Veškerý vynucený 
rychlý pohyb ji připravuje o zbytky sil a energií. Zá-
kon o myslivosti umožňuje myslivcům takovéto vol-
ně pobíhající psy odstřelit!

Zákon o myslivosti v § 10 odst. 1 zakazuje vlastníkům 
psů je nechat volně pobíhat v honitbě. Za porušení zá-
kazu může myslivecká stráž uložit pokutu v blokovém 
řízení (§ 14 odst. 1 písm. i) zákona o myslivosti, § 35 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
 Myslivecká stráž podle § 14 odst. 1 písm. h) zákona o 
myslivosti je oprávněna požadovat pomoc nebo sou-
činnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, po-
kud nemůže plnění svých povinností zajistit vlastními 
silami. 

Orgán státní správy myslivosti může vlastníkovi 
(fyzické osobě) uložit pokutu za přestupek podle § 
63 odst. 1 písm. b) až do výše 30 000 Kč a právnic-
ké osobě pokutu za správní delikt podle § 64 odst. 
1 až do výše 40 000 Kč.

Žádám vás tedy. Buďme k sobě, okolí a přírodě 
ohleduplní a tolerantní. Za to Vám děkuji.

Ing. Martin Beksa, starosta obce

KRONIKA OBCE - JAK TO BYLO PŘED DVACETI LETY?                 

Začínal druhý rok ve svobodné zemi. Koncem lis-
topadu roku 1990 se po dlouhých tahanicích a růz-
ných nedorozuměních rozdělila obec Pěnčín na pů-
vodní jednotlivé části. 

A tak získaly také Vlastibořice svoji samostatnost a 
18. prosince bylo na ustavující schůzi zvoleno jejich 
první zastupitelstvo v čele s panem starostou Ja-
nem Marešem (právě na dlouhých 20 let). Místosta-
rostkou byla zvolena paní Hana Poršová, funkci ad-
ministrativní pracovnice vykonávala paní Marcela 
Marešová. 

Vánoce byly na blátě, i celý leden 1991 byl beze sně-
hu, ale mrzlo až do – 15 C. Od ledna zdražily potra-
viny, byla vyhlášena privatizace a přechod k tržnímu 
hospodářství. V kuponové privatizaci jsme si moh-
li zakoupit kuponové knížky a vybrat společnosti, 
kam body investujeme. 

Někteří členové JZD od svého dlouholetého za-
městnavatele odcházeli pro malé výdělky. Byla za-
ložena ODS v čele s Václavem Klausem, 27. května 
opustil naši zemi poslední okupační sovětský voják.

Při sčítání lidí, domů a bytů žilo v naší vesnici začát-
kem března roku 1991- 197 trvale bydlících obyva-
tel. Z toho bylo 94 mužů a o devět více žen, 38 dětí 
ve věku do 15 let a téměř 11% lidí nad 75 let. Polo-

vina našich obyvatel vlastnila automobil, 58% ba-
revnou televizi a 40% automatickou pračku. Trva-
le obydlených domů bylo 64, na jeden byt připadlo 
2,31 osoby. Jakpak to bude při sčítání letos?

1. září 1991 byla úplně zrušena škola, vlastně již je-
nom škola mateřská. ZD Pěnčín, které školku provo-
zovalo, ji převedlo na obec. Zapsáno bylo 15 žáčků, 
skutečný počet se však pohyboval kolem šesti dětí 
denně (z toho byly pouze tři vlastibořické). Náklady 
na provoz byly neúměrné.

V obci často netekla voda, telefonní spojení bylo 
zavedeno konečně také na Jivinu, pod bytovkami 
byla vybudována požární nádrž, na návsi (nyní pro-
ti DPS) byl zlikvidován rybník. Dnes tam roste veli-
ká vrba. 

Na fotografiích z té doby převládají starousedlíci, 
kteří již dnes nejsou mezi námi. Domy patřily celé 
generace jedné rodině. Dnes vlastní některé rodin-
né domy noví majitelé, lidé se mezi sebou zatím 
moc neznají. 

V roce 1991 se narodily v naší vesnici dvě děti. Letos 
oslaví již dvacetiny.
Kdopak ví, které děti to byly?

Mgr. Stanislava Beksová, kronikářka obce
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Před pár dny nám skončil rok 2010 a my bychom 
chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se podí-
leli na přípravě a organizaci akcí v uplynulém roce a 
také Vám všem, kteří jste se těchto „setkání“ zúčast-
nili. Na většinu akcí nám přálo také počasí a to se ur-
čitě pozitivně projevilo na vaší účasti.

V únoru jsme se sešli na sáňkiádě a při masopust-
ním veselí, kdy průvod masek za doprovodu har-
moniky šel z Jiviny do Vlastibořic, v kulturním domě 
jsme si pochutnali na vepřových hodech. 

Poslední dubnový den jsme uspořádali malé čaro-
dějničky se soutěžemi pro děti a opékáním buřtíků 
na jivinské návsi.

Následující dva měsíce byly věnovány intenzivním 
přípravám na novou velkou akci Sousedské pose-
zení. Velmi nás potěšilo, že i ta se setkala s velkou 
Účastí, za odpoledne navštívilo jivinskou náves přes 
250 lidí. Toto posezení bylo kladně hodnoceno jak 
účinkujícími tak návštěvníky. Někteří účinkující pro-
jevili zájem a domluvili jsme účast na ročníku 2011, 
s dalšími již intenzivně jednáme.

Na konci prázdnin jsme se vydali na poznávací zá-
jezd do leteckého muzea Kbely a na zámek Loučeň. 
I přes mírnou nepřízeň počasí jsme prožili velice 
hezký den. Druhá drakiáda se konala opět za úplné-
ho bezvětří. Všem účastníkům patří veliký dík za tr-

pělivost, nadšení a fyzické nasazení s jakým dostá-
vali 17 draků do vzduchu. 

Poslední akce se konala 28. prosince, kdy jsme si 
zhruba v padesátičlenném sboru zazpívali koledy u 
živého betléma u kapličky na Jivině.
Váš zájem a hojná účast nás inspirují a zavazují, aby-
chom i v tomto roce pro Vás pečlivě připravovali 
akce se zajímavým programem. 

Členové Jivina klubu

JIVINA KLUB V ROCE 2010                 

V naší obci již několik let třídíme komunální odpad. 
V součastné době máme tři stanoviště pro kontej-
nery. Ve Vlastibořicích u Obecního úřadu mohou 
občané využít kontejnery na PET láhve, papír, sklo 
barevné a bílé, na Jivině u zbrojnice kontejnery na 
PET láhve, papír a sklo smíšené a v Sedlíšťkách u 
rybníka kontejnery na PET láhve a papír. 

Někteří občané nadále využívají pro třídění barev-
né pytle, které jsou k dispozici na Obecním úřadě a 
umožňují navíc třídit plasty z domácnosti a kartony 
od nápojů. Zavedená praxe je, že tyto barevné pyt-
le jsou po naplnění nechávány před domem nebo u 
hlavní silnice a obecní zaměstnanci je příležitostně 
svážejí ke kontejnerům nebo do obecního skladu. 

Jelikož svoz probíhá nepravidelně, leží pytle v příko-
pech a na jiných místech i několik dní. V zimě býva-

jí zahrnuty sněhem a po zbytek roku nám nedělají 
pěknou vizitku. 
Proto mám na ty občany, kteří využívají pytle k tří-
dění odpadu prosbu, aby od ledna 2011 odkládali 
pytle pouze u výše uvedených kontejnerových sta-
novišť. 

Pokud není ve vašich silách na tato vyhrazená místa 
pytle dopravit, zavolejte prosím v případě nutnosti 
odvozu buď na Obecní úřad (tel. 485 146 025, nebo 
737 562 979 Svačinka Pavel). Budeme se snažit tří-
děný odpad co nejdříve přemístit ke kontejnerům 
nebo do skladu.

Věřím, že tato změna nezpůsobí nikomu komplika-
ce a přispěje k lepšímu vzhledu a prvnímu dojmu z 
naší obce.

Pavel Svačinka - místostarosta

TŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD                
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POHLEDEM NOVÉHO ZASTUPITELE                  
Vážení sousedé, 
díky některým z Vás jsem se stal jedním ze sedmi vlas-
tibořických zastupitelů. Již podle oslovení zřejmě tuší-
te odkud vítr fouká a z kterého nejmenovaného voleb-
ního hnízda pocházím. Protože členství v zastupitel-
stvu obce je veřejnou činností a protože je zde pro za-
stupitele nyní otevřena možnost využít obecní e-mai-
lovou adresu, zveřejňuji tento kontakt ve tvaru: pavel-
kadlec@vlastiborice.cz. Využívám této příležitosti, ne-
boť komunikace není pouze potěšení, ale i předpo-
klad k možné tvůrčí spolupráci mezi sousedy. Z uvede-
ného důvodu mi prosím dovolte, abych se představil a 
pokusil se stručně sdělit něco o svém vidění věcí obec-
ních. 
Ve Vlastibořicích žijeme s rodinou jako naplavenina 
necelých dvanáct let. Jsem otcem tří dcer z nichž nej-
starší je učitelkou a mladší se postupně stávají jejími 
žákyněmi na základní škole v Hodkovicích nad Mohel-
kou. Manželka, akademická malířka Zuzana Kadleco-
vá, dříve pedagogogicky činná na katedře textilního 
a oděvního návrhářství Technické univerzity v Liberci 
a SUPŠ bižuterní v Jablonci, se nyní věnuje vlastní vý-
tvarné tvorbě ve Vlastibořicích, www.zuzanakadleco-
va.cz. V současné době jsem zaměstnán jako vedou-
cí odboru Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohel-
kou. Vyřizuji agendy týkající se ochrany životního pro-
středí, odpadového hospodářství, silničního správního 
úřadu, koordinuji projekty regenerace městské památ-
kové zóny.  Je-li čas provozuji dvě živnosti. Arboristiku, 
stromolezectví neboli péči o stromy a fotografování. 

Úvaha nad anketou
Kdosi umístil na obecní web anketu s otázkou 
„Jak jste spokojeni s výsledkem voleb ve Vlastiboři-
cích? “ Zareagovalo a zúčastnilo se nemalé množství 
sousedů způsobem: 
Ano 34%, Ne 34%, Je mi to jedno 33%.
Následujících několik vět k tomuto tématu jako jaký-
si dovětek o možnosti východiska z nastalé situace. V 
oblíbené filmové pohádce Šíleně smutná princezna 
padnou hlášky mezi dvěma generály, královskými rád-
ci:
„Co teď budeme dělat?“
„Budeme kout pikle.“
„A co je to kout pikle?“
„Kout pikle znamená …podnikat kroky ve společném 
zájmu…“
Podnikat kroky ve společném zájmu a to i veřejně 
umožňuje zákon o obcích, když zakládá zastupitelstvu 
obce pravomoce rozhodovat o nejdůležitějších záleži-
tostech obce. 
Od nás zastupitelů se očekává, že budeme hájit pře-

devším zájmy obce, nakládat účelně s majetkem obce. 
Na druhou stranu občan soused může realizovat své 
právo na samosprávu vlastním přístupem tím, že se 
nechá zastoupit nebo se při jednáních zastupitelstva 
vysloví k projednávaným věcem v souladu s jedna-
cím řádem. Postupně nalézáme způsob vzájemné věc-
né komunikace mezi sebou, zbůsob jak komuniko-
vat s vámi sousedy, jak otevřeně informovat o činnos-
ti obce, učíme se naslouchat si a mírnit monology ve 
prospěch tvořivého dialogu neboť neradi bychom se 
stali koalicí muchomůrek.

Projekty a vize
Jako vlastibořický soused si vážím některých projektů 
dříve realizovaných obcí či sousedy. Lze na ně v novém 
období navázat a dále je rozvíjet. Patří mezi ně napří-
klad: přestavba a fungování DPS, sepsání historické 
kroniky, výstavba nové fary, oprava zvonice a dalších 
památek, výstavba sportovních hřišť se zázemím, ob-
novy komunikací a jejich dobrá zimní údržba, péče o 
významnou zeleň, odpadové hospodářství.
K pohodě i rozruchu nám přispěly soutěže a zábavy 
pořádané hasiči pro děti i dospělé, pestrá klubová čin-
nost Tlusté veverky, Jivina klubu, Klubu přátel ploché 
dráhy, jukeboxu a ploché obrazovky, pořádaly se dra-
kiády, společné výlety, masopustní průvod, veselice u 
rybníka, hrálo se divadlo a koledy u Betléma. Pár let se 
schází klub sličných sousedek či sdružení přátel mari-
huany, hraje se slušný fotbal, nohejbal i volejbal, pe-
čuje se o požární nádrž tak, že může být k naší radosti 
využívána i k rekreačním účelům, jezdí se společně na 
kolech, když se vydaří zima bruslí se. Toť hřejivé proje-
vy sousedské pospolitosti.
Mezi své ambice řadím snahu o to najít způsob, jak 
průběžně seznamovat sousedskou veřejnost s průbě-
hem budoucích projektů týkajících se životního pro-
středí Vlastibořic jednak za účelem oživení diskuze a 
také k nalezení vhodného způsobu možné sousedské 
spoluúčasti. Mým oblíbeným komunikačním prostřed-
kem je fotografování a osobně mohu nabídnout foto-
grafické projekty typu: „o památkách a architektuře, o 
přírodních zajímavostech a krajinářských úpravách ve 
Vlastibořicích, prezentovat lze živé reportáže z obec-
ního dění,  portréty sousedů a jejich traktorů, zajíma-
vé by například bylo sdílet fotoreportáže z našich da-
lekých i blízkých cest. Veškerá uvedená témata lze po-
jednat z různých sousedských úhlů pohledu a různou 
fotografickou či jinou výtvarnou technikou. Předpo-
kladem je však vytvořit a udržovat společný prostor k 
této obohacující činnosti ve formě webových galerií 
případně stálého prostoru ve zpravodaji.                             

Pavel Kadlec, zastupitel obce


