OBEC VLASTIBOŘICE
O B E C N Í Z P R AV O D A J

PROSINEC 2010

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám nejprve
popřál klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku
především pevné zdraví, pohodu, lásku a štěstí. Věřím, že pro
Vás bude nadcházející rok 2011
rokem úspěšným, že se Vám bude
dařit alespoň tak, jako doposud.
Žijeme v hektické době, která na
nás klade nemalé nároky ať již v
řešení různých životních situací
tak při výkonu našich povinností
pracovních či soukromých.
Využijme tedy advent a nad-

cházející vánoční svátky jako
možnost určitého zklidnění.
Nalezněme si více času pro
rodinu a své blízké, zamysleme
se nad tím, co nás či naše blízké
trápí a pokusme se tyto věci řešit.
Procházka ztichlou zasněženou
krajinou, návštěva divadla, četba
zajímavé knihy, na kterou jste po
celý rok neměli dostatek času či
jakékoli sportovní vyžití Vám jistě
pomůže nabrat novou energii do
dalších dnů.

že přáním většiny z nás je, abychom byli pyšní na to, že žijeme
právě v naší obci a společnými
silami dokázali dále zkvalitňovat
veřejný život i společný prostor.
Ing. Martin Beksa, starosta

Přeji si, abychom k sobě i našim
spoluobčanům byli více vstřícní,
dokázali si vzájemně v případě
potřeby nezištně pomoci. Věřím,

OBECNÍ ÚŘAD - AKTUÁLNÍ INFORMACE
• ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU
Přítomnost starosty:
Pondělí: 		
13:00 - 18:00 hodin
Středa: 			
13:00 - 18:00 hodin
Přítomnost místostarosty:
Středa: 			

15:00 - 18:00 hodin

Přítomnost účetní:
Pondělí, středa:
Úterý, čtvrtek, pátek :

10:30 - 18:00 hodin
07:00 - 15:30 hodin

• KONTAKTNÍ ÚDAJE, ZASTUPITELÉ OBCE
Obecní úřad:
Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov
IČ: 006 718 78
Tel.: +420 485 146 025
E-mail: info@vlastiborice.cz
Prezentace obce: www.vlastiborice.cz
Starosta: Ing. Martin Beksa
Mobil.: +420 724 179 387
E-mail: starosta@vlastiborice.cz

Místostarosta: Pavel Svačinka
Mobil.: +420 737 562 979
E-mail: mistostarosta@vlastiborice.cz
Administrativa: Marcela Najmanová
Tel.: +420 485 146 025
E-mail: info@vlastiborice.cz
Zastupitelé:
Zdeněk Sluka - finanční výbor
Bc. Denisa Koreňová - kontrolní výbor
Blanka Menclová
Pavel Kadlec
Josef Chlupáč
• KNIHOVNA VLASTIBOŘICE
Při kontrole knižního fondu bylo vyřazeno větší
množství knih. Obracíme se na čtenáře, kteří mají
zájem, aby si přišli vybrat z mnoha zajímavých
titulů. Knihy jsou nepožkozené, k odebrání zdarma.
Provozní doba knihovny:
Čtvrtek 		
17:00 - 19:00
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• ZMĚNY V JÍZDNÍM ŘÁDU LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
Se zahájením platnosti nových jízdních řádů autobusové dopravy od 12.12.2010 bude provedena
následující změna na lince 670093 Turnov-SychrovVlastibořice-Kobyly: Spoj č. 11 s odjezdem v pracovní dny v 16:40 z Turnova, aut. nádraží nebude
veden do zastávky Soběslavice, požární zbrojnice
(dosud příjezd v 17.18) , ale do zastávky Kobyly Nechálov.
Důvodem změny je minimální využití spoje v koncovém úseku (nepravidelně 1 osoba). Na několika
ostatních spojích dojde k drobným úpravám
časových poloh tak, aby odpovídaly skutečným
jízdním dobám (v některých případech dochází
opakovaně k několikaminutovému nadjetí spojů).
Cestující z Turnova do Soběslavic mají možnost
spojení linkou 670092, spojem č. 11 s odjezdem v
18:25 do zast. Kobyly - Nechálov, odtud dále linkou
670096, spojem č. 20 do Soběslavic (příjezd 18:54).
• TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KONÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZASTUPITELSTEV OBCE VLASTIBOŘICE
3. Středa 15.12.2010 v 19:00
1. Středa 26.01.2011 v 19:00
2. Středa 09.03.2011 v 19:00
3. Středa 11.05.2011 v 19:00
4. Středa 22.06.2011 v 19:00
5. Středa 07.09.2011 v 19:00
6. Středa 02.11.2011 v 19:00
7. Středa 14.12.2011 v 19:00
• OTEVÍRÍCÍ DOBA V PRODEJNĚ POTRAVIN
23.12.2010
8:00 - 12:00
14:00 - 17:30
24.12.2010
8:00 - 11:00
zavřeno
25.12.2010
zavřeno
26.12.2010
zavřeno
27.12.2010
8:00 - 12:00
14:00 - 17:30
28.12.2010
8:00 - 12:00
14:00 - 17:30
29.12.2010
8:00 - 12:00
14:00 - 17:30
30.12.2010
8:00 - 12:00
14:00 - 17:30
31.12.2010
8:00 - 12:00
zavřeno
01.01.2011
zavřeno
• PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ DŮCHODKYŇ
Každý první čtvrtek v měsíci se v 15:00 hodin koná
tradiční setkání místních žen. Srdečně zveme
všechny ženy na příští setkání, které se uskuteční
6.ledna 2011 v prostorách společenské místnosti
domu s pečovatelskou službou ve Vlastibořicích.
Kontaktní osoba:
Stanislava Marešová, tel.: 732 553 887

• BOHOSLUŽBY V KOSTELE sv. KATEŘINY
se konají každou sudou sobotu ve 14 hodin.
• VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
Spolek dobrovolných hasičů Vlastibořice nabízí prodej vánočních kaprů i dalších druhů ryb.
Občané, kteří mají zájem, si mohou do 22.12. objednat ryby na tel. č. 723 052 362, 723 976 943 nebo u
p. Hanzlové v obchodě. Prodej ryb bude probíhat
dne 23.12. na prostranství za kulturním domem ve
Vlastibořicích od 8:00 do 12:00.
• VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH
Spolek dobrovolných hasičů Vlastibořice zve
všechny členy SDH Vlastibořice na výroční valnou
hromadu, která se koná v sobotu 11.12.2010 od
18:00 v kulturním domě ve Vlastibořicích. Prosíme
členy, kteří mají uniformu, aby se dostavili v
uniformě.
• INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL K 25.11.
Aktuální počet obyvatel obce Vlastibořice: 243
Přihlášení k trvalému pobytu v roce 2010
Koutníková Lucie M.A., Vlastibořice 25
Koutník Dušan, Vlastibořice 25
Koutník Matyáš , Vlastibořice 25
Brzák Jan, Vlastibořice 65
ThDr. Brzáková Beksová Kateřina Th.D., Vlastiboř. 65
Brzáková Adéla, Vlastibořice 65
Brzák Vít, Vlastibořice 65
Svačinka Pavel, Jivina 34
Jíra Jiří, Vlastibořice 59
Jírová Jana, Vlastibořice 59
Pudilová Marcela, Vlastibořice 51
Urban Václav, Vlastibořice 56
Brandsteinová Anna, Vlastibořice 29
Odhlášení z trvalého pobytu v roce 2010
Krčil Petr, Vlastibořice 15
Rybářová Daniela, Vlastibořice 15
Zrůst Jan, Vlastibořice 55
Zrůstová Hana, Vlastibořice 55
Brož Vlastimil, Jivina 7
Brož Josef, Jivina 7
Brožová Růžena, Jivina 7
Narození v roce 2010
Laurinová Anna, Vlastibořice 57
Ťukalová Tereza, Vlastibořice 29
Beksová Liliana, Vlastibořice 64
Zemřelí v roce 2010
Krsková Hana, Sedlíšťka 4
Fanta Jaroslav, Vlastibořice 53
Valentová Libuše, Jivina 32
Dědek Václav, Sedlíšťka 25
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RÁMCOVÝ SEZNAM HLAVNÍCH PRIORIT
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám představili společný seznam priorit, které bychom rádi během příštích čtyř let realizovali
v obci Vlastibořice. Splnění těchto úkolů bude mnohdy vyžadovat celou řadu dílčích, doprovodných a předcházejících opatření, která následně povedou k postupnému naplnění uvedených priorit.
Celou řadu z níže popsaných priorit bude možno realizovat v poměrně krátkém časovém úseku tak, aby mohly
být bezproblémově a rychle implementovány jako běžná součást agendy obce, ostatní úkoly budou realizovány postupně dle časových a zejména finančních možností obce Vlastibořice. Velmi se vynasnažíme, aby navržené finančně náročné investiční akce byly financovány velkou měrou z dotačních titulů a nezatěžovaly tak neúměrně rozpočet obce.
Věříme, že s většinou uvedených priorit a jejich plněním budete souhlasit a podporovat je. Věříme také, že v průběhu tohoto funkčního období budete aktivně přicházet s dalšími opodstatněnými smysluplnými návrhy na
zlepšení a zkrášlení naší obce a dále s náměty či připomínkami, kterými se budeme dále zabývat.
Ve Vlastibořicích 24.11.2010, zastupitelstvo obce
1. INFORMAČNÍ SERVIS OBCE – ZLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI OBČANŮ V OBCI
1.1. Veřejný rozhlas - včasné, srozumitelné, přehledné, úplné a opakované aktuální informace nejen pro občany obce.
1.2. Internetová prezentace obce - pravidelná aktualizace, rozšíření portfolia informací o dění v obci v textové i obrazové podobě, aktualizace informací o spolcích, sdruženích, organizacích a zájmových sdružení v obci, kvalitně zpracovaná úřední deska, kontaktní údaje, zveřejnění důležitých vyhlášek a dokumentů,
informace o historii obce, propagace obce a další nezbytné náležitosti, které by měly být obsahovou částí
www prezentace každé obce.
1.3. Obecní zpravodaj - pravidelné tištěné informační médium pro občany obce Vlastibořice, které bude
bezplatně měsíčně distribuováno do každé domácnosti či volně dostupné na obecním úřadě.
1.4. Informační tabule v obci - zvýšení informovanosti nejenom místních občanů, propagace obce.
1.5. Informační a krizový systém obce - informační e-maily, sms informace v krizových situacích
1.6. Plakátovací plochy - údržba, aktualizace, sjednocení + podmínky reklamy soukr. subjektů
2. KULTURA, SPORT A SPOLEČ. DĚNÍ V OBCI, HISTORIE OBCE, POSPOLITOST
2.1. Podpora konání tradičních kulturně-společenských akcí - sraz rodáků, školáků, sokol, obnova konání
tradičních akcí (zábavy, masopust, velikonoce, čarodějnice, ....).
2.2. Podpora sportovních akcí a práce s mládeží - zachování a udržení stávajících tradičních sportovních
akcí, podpora práce s mládeží a celková podpora sportu v obci, pravidelné aktivity.
2.3. Historie obce - medializace a propagace historie obce, vedení a propagace kroniky, zřízení stálé expozice v nově zrekonstruovaném sklepení obecního úřadu, informační tabule, stálá expozice.
2.4. Spolky, sdružení a zájmová uskupení - dobrovolní hasiči, Sokol, Jívina klub, setkání důchodkyň apod. podpora další spolkové činnosti a angažovanosti občanů v obci.
3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ÚZEMÍ OBCE, ODPADY
3.1. Nakládání s odpady - kontejnerová stání, pravidla pro ukládání odpadů, „sběrný dvůr“.
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3.2. Ochrana přírody a krajiny - soubor priorit, pravidel a vyhlášek obce.
3.3. Využití území, územní plán obce - stávající ÚP, nový ÚP, pravidla, regulace, mapy.
3.4. Obnova památek a historických součástí obce - seznam priorit, seznam historických objektů v obci.
3.5. Drobná architektura - úplný seznam objektů, odborné posouzení stáv. stavu, opravy, pravid. údržba.
3.6. Údržba a rozvoj zeleně v obci - program na systémové řešení zeleně v obci.
3.7. Pasportizace obce, technická mapa obce - mapové podklady, seznam stavebních objektů v obci.
4. PODPORA KVALITY ŽIVOTA V OBCI
4.1. Bezpečnost provozu a dopravní infrastruktura v obci - dopravní značení, vytipování probl. míst v obci,
návrh řešení, dotační tituly, parkování na parkovišti před DPS a před obchodem s potravinami.
4.2. Knihovna - podpora aktivit, oslovení mládeže, práce s dětmi, konání odborných přednášek, ...
4.3. Místní obchod s potravinami - podpora provozu, místo zásobování a naskladňovací rampa.
4.4. Obecní víceúčelový automobil - pro široké využití obecního úřadu a místních občanů.
5. PROVOZ A CHOD OBECNÍHO ÚŘADU, SYSTÉMOVÉ PRVKY
5.1. Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce - včasné poskytnutí podkladů k prostudování všem
zastupitelům a následně i občanům obce, přehledné, věcné a konstruktivní řešení správní agendy obce.
5.2. Jednací řád obce - způsob vedení pracovních schůzek a veřejných zasedání obce, systémová opatření.
5.3. Vyhlášky, nařízení, usnesení - aktualizace, tvorba nových, pravidla, dodržování, právní podpora.
5.4. Provoz a administrativa obecního úřadu - zaměstnanci, zastupitelstvo, zázemí obce.
5.5. Veřejné zakázky a výběrová řízení - transparentnost, informovanost, jasná pravidla.
6. INVESTICE A ROZVOJ OBCE
6.1. Kulturní dům - postupná rekonstrukce objektu, etapizace, účelné využití objektu, vlastní provoz.
6.2. Dětské hřiště Vlastibořice - realizace v zatáčce naproti DPS (již zpracován projekt, žádost o dotaci).
6.3. Dětské hřiště Jivina + tech. zázemí + sportovní hřiště - postupné dokončení stav. úprav celého areálu.
6.4. Zřízení cyklo-turistického odpočívadla v Sedlíšťkách + propagace historické části návsi - drobné úpravy, lavičky, herní prvky, propagace návsi, infotabule, odpočívadlo.
6.5. Rybník Sedlíšťka - odstranění orobince, zlepšení stáv. přístupu na vodní plochu.
6.6. Rybníky Jivina - kultivace stávajícího stavu, volba vhodné násady ryb.
6.7. Multifunkční zařízení - školka + volnočasové centrum - průzkum zájmu o toto zařízení, ekonomické a
věcné posouzení reálnosti projektu, zpracování základní vize, zajištění dotačního titulu pro financování.
6.8. DPS - dořešení automatizace a plné funkčnosti otopného systému, drobné úpravy soc. zázemí bytů.
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6.9. Obecní komunikace - údržba, opravy (zejména úseky: Jivina „do kotle“, Jivina střed, Vlastibořice „cesta
od Sluků k Jelínkom, ...).
6.10. Opravy, údržba a modernizace stávajícího bytového fondu obce - rekonstrukce zakrytí žumpy Kampelička, modernizace, údržba a zlepšení tepelně-technických parametrů jednotlivých staveb.
6.11. Sportoviště a hřiště Vlastibořice - kvalitní údržba stáv. trávníku fotbalového hřiště, údržba stáv. požární nádrže a stanovení podmínek a pravidel pro užívání a provoz tohoto sportovního a technického zázemí
+ pravidla pronájmu technického zázemí.
6.12. Prostranství návsi na Jivině - pravidelná údržba, dokončení povrchu proti kapli, údržba a drobné
opravy kaple, snaha o kultivaci stávajícího stavu celého prostranství návsi.
6.13. Čekárna Vlastibořice - úprava stávajícího vzhledu čekárny na architektonickou podobu, která bude
konceptuálně vhodně zapadat do stávajícího vzhledu středové části osady Vlastibořice.
6.14. Barokní brána ve Vlastibořicích proti hřbitovu - technická a administrativní podpora obce za účelem
urychlené sanace stávající historicky velmi hodnotné stavby.

JIVINA - OPRAVA STAVIDLA
Dne 14. 11. 2010 byla vyrobena a usazena nová krycí deska na stavidle jivinského rybníku.
Výměnu včetně materiálu zajistili členové Jívina klubu (M. Fiala, J. Müller, L. Chomout, P. Svačinka). Procházky kolem rybníka budou nyní bezpečnější, ale i tak prosíme rodiče, kteří se jdou podívat na vodníka Jivínka, aby měli své děti neustále pod dohledem.
Pavel Svačinka, místostarosta

ZÁJEZD S POSEZENÍM PRO SENIORY
Tento rok se obecní úřad rozhodl spojit dvě tradiční akce v jednu, a tak se ve středu 8.12.2010 koná autobusový zájezd do Poniklé v Podkrkonoší. Podíváme se do Muzea krkonošských řemesel a ve firmě RAUTIS
a.s. se seznámíme s výrobou vánočních ozdob ze skleněných perliček. Oběd s posezením a hudbou je zajištěn rovněž v Poniklé, v restauraci Pod břehem. Vše je naplánováno tak, aby zájezd nebyl fyzicky náročný.
Odjezd domů je plánován na 16 hodinu.
Těšíme se, že společně prožijeme pěkný předvánoční den. V případě, že se ještě chcete přihlásit na tuto
akci, volejte pana P. Svačinku 737 562 979
Odjezdy autobusů:

8:00 – Vlastibořice

8:10 – Sedlišťka

8:15 – Jivina
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