
Obecvlastibořice
obecní zpravodaj — únor 2012

/ 01 Informace Obecního úřadu / 02 Pozvánky na kulturní akce  
/ 03 Bruslení na požární nádrži / 04 Poplatky / 05 Paměti obce Vlastibořice



01
Obecní úřad – 
aktuální informace

Hospodaření – 
plnění finančního plánu 
k 7.2.2012
Zůstatek na běžném účtu činil 
324.470,37 Kč

Informace z evidence 
obyvatel
Přihlášení k trvalému pobytu:

Odhlášení z trvalého pobytu:

   
Počet obyvatel k 10.2.2012 činil

236
Životní jubilea

Dne 2.2.2012 oslavila 
paní Marie Beksová 85 let. 
Přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších let.

Odpady

Svoz komunálního odpadu  
probíhá 1x týdně – vždy ve středu.

Velkoobjemový kontejner  
je nyní umístěn v Sedlíšťkách a je 
otvírán vždy v sobotu od 11 do 12 hod. 
(p. Mareš), nebo kdykoliv po telefonické 
domluvě (p. Svačinka 737 562 979).

Slovo 
úvodem
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02
Pozvánky 
na kulturní akce

Divadlo

Vážení spoluobčané,
po roce nás opět navštíví divadelní soubor Vojan z Hrádku nad Nisou 
a v sobotu 18.2.2012 nám herci souboru zahrají dvě představení. 
V 15 hodin pohádku pro děti a od 18 hodin komedii pro dospělé.
Obě představení se uskuteční v sále Kulturního domu 
ve Vlastibořicích. Všichni jste srdečně zváni.

Masopust

Jívina klub Vás zve na již tradiční masopustní veselí, 
které se uskuteční v sobotu 25. února 2012.
Tak jako každý rok půjde průvod masek z Jiviny do Vlastibořic a poté 
se bude konat na sále Kulturního domu ve Vlastibořicích „Poslední 
rozloučení s pašíkem“. Těšit se můžete na jitrnice, jelita, tlačenku, 
prdelačku, guláš, smažený řízek, koláčky a samozřejmě dobré 
pivečko. Pro děti jsou nachystány soutěže a tradiční rej masek při 
dětských písničkách, v odpoledních hodinách nám k příjemnému 
posezení zahraje živá hudba. Bližší informace naleznete na 
plakátovacích plochách. Těšíme se na Vaši účast.  
Členové Jívina klubu

vážení spoluobčané, zima se nakonec přihlásila v již dlouho 
nevídané podobě dlouhotrvajících mrazů, jež jsou obvyklé spíše 
ve Skandinávii nebo daleké Rusi. Zdá se tedy, že naše radost 
z mírné zimy byla předčasná. Uspořené prostředky na vytápění již 
vzaly za své, údržba komunikací a prostranství je v současné době 
kvůli přemrzlému sněhu a ledovým plochám také velice obtížná.

Radost mají jistě děti, které oproti předchozím zimám mohou 
plně využít zamrzlé vodní plochy ke zdokonalení svých 

bruslařských dovedností. Ve Vlastibořicích, na upravené 
ledové ploše vodní nádrže, se o posledním víkendu 
scházelo více než 30 dětí a bruslařů. Těší mne, že je 
náš sportovní areál hojně využíván i v zimním období. 
Také nespočet běžkařů brázdících okolní pole a louky,

sáňkující a lyžující děti na tradičním místě "U Křížku" 
dávají naději, že to s naší mladou populací a sportem ne‑

bude zase až tak špatné. A naši nejmenší mohou v případě 
nepříznivého počasí začít využívat již zprovozněnou obecní 
klubovnu v 1. patře kulturního domu. Ve spolupráci s míst‑
ními rodiči chystáme pro děti možnost zapojit se do čin‑
nosti nově se rodících volnočasových "kroužků", které by 
měly být zaměřeny na dovednostní i sportovní činnost.

Krátce bych se také rád zmínil o aktuálním stavu s provozem 
restaurace v naší obci. Mrzí mne, že po velice krátkém časovém 
období došlo k ukončení činnosti prvního provozovatele a obec 
byla nucena v lednu vypsat nové výběrové řízení. Jelikož nabíd‑
ku podal pouze jediný podnikatelský subjekt, bylo rozhodování 
zastupitelů jednoduché. Novým provozovatelem restaurace a ná‑
jemcem obecních prostor v kulturním domě se stal místní občan 
Roman Bukovan, se kterým byla uzavřena nájemní smlouva. 
Přál bych si, aby nový provozovatel dokázal překonat počáteční 
nelehké období "rozjezdu" restaurace, a aby se mu kvalitou po‑
skytovaných služeb povedlo oslovit místní občany i cizí strávníky.

Na závěr bych se rád zamyslel nad tím, co bychom, kromě již 
dříve zmiňovaných záměrů, rádi během tohoto roku zvládli. 
Primárně bychom se chtěli zaměřit na aktualizaci stávajících 
vyhlášek a směrnic, nově bychom například rádi definovali pra‑
vidla pro parkování automobilů v obci. Možností podání žádosti 
o účelovou obecní dotaci na podporu kulturních, společenských 
či sportovních činností pořádanými místními spoluobčany, 
sdruženími či spolky bychom rádi podpořili místní občanskou 
aktivitu. V případě, že se nám podaří úspěšně realizovat pro‑
dej obecních pozemků určených k zástavbě rodinnými domy, 
bude možno započít s nezbytnými opravami obecních objektů, 
které již nyní vykazují řadu závad a poruch. Z tohoto důvodu 
také došlo od nového roku ke zvýšení nájemného v obec‑
ních bytech ve výši 12% (následně také v roce 2013 a 2014).

Ing. Martin Beksa, starosta

Obecní úøad Vlastiboøice srdeènì zve všechny dìti
    na divadelní pøedstavení.

 
Divadelní soubor VOJAN Hrádek nad Nisou

uvádí pohádku

Pøedstavení se koná 18. února 2012 od 15:00 hod.
v Kulturním domì ve Vlastiboøicích
Vstupné:dospìlí 30,-Kè a dìti10,-Kè

ŽENICH PRO ÈERTICI

HELENY LISICKÉ
A

JOSEFA MIROSLAVA BOURKA

Jívina klub v sobotu 25. února 2012 od 10:00       Jivina - Vlastiboøice

poøádá kde?

Pøípadné dotazy pan Svaèinka tel.: 737 562 979

masopustní 
veselí Vyrobte sobì i dìtem masky 

a pøijïte se pobavit!  
Všichni jste srdeènì zváni.10:00 - 11:00

Prùvod masek od 
kaplièky z Jiviny do 

Vlastiboøic

od 11:00
"Poslední rozlouèení s 

pašíkem" 
v Kulturním domì

Vlastiboøice.
Jitrnice, jelita, 

guláš, prdelaèka, 
vepøo-knedlo-zelo, koláèe,

pivo, limo, káva.

12:30 - 13:30
Zábava pro dìti

K tanci a poslechu
hraje seskupení 

"BÌS"

Obecní úøad Vlastiboøice Vás srdeènì zve na 
divadelní pøedstavení.

 

Divadelní soubor VOJAN Hrádek nad Nisou

uvádí hru

JOE Di PIETRA

POTICHU TO NEUMÍM,
       JSEM VÁŠNIVEJ

Pøedstavení se koná 18. února 2012 od 18:00 hod.
v Kulturním domì ve Vlastiboøicích

Vstupné 40,- Kè
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Bruslení 

na požární 
nádrži

ledové hody
Dušan Koutník

Pavel Kadlec 
Lucie Koutníková 

Dušan Koutník

Díky tuhým mrazům se na přelomu ledna a února oblíbené zimní zábavy  
konečně dočkali i všichni bruslaři, bruslařky a hokejisti.

Požární nádrž ožila tupými údery hokejových puků i těl sportovců a dětským smíchem i naříkáním. Bratři hasiči 
dostáli svému slibu a průběžně udržují ledovou plochu v co nejlepší kondici, neváhejte tedy, ofoukněte prach 
ze svých bruslí a přijďte si také zasportovat na parádně čerstvý vzduch. Bruslit lze i na jivinském rybníku, kde 
na sílu a kvalitu ledu dohlíží vodník Jivínek.
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Poplatky

Poplatky za komunální odpad

Výše poplatku za komunální odpad zůstává ve stejné výši a za stejných pravidel 
jako v loňském roce: 500 Kč/rok/osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu.

Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou v obci přihlášeni k trvalému 
pobytu, zaplatí poplatek ve výši 500 Kč/nemovitost.

Poplatky ze psů

Poplatek pro majitele psů z rodinných domů činí 100 Kč/rok.
Poplatek pro majitele psů z bytových domů činí 150 Kč/rok.

Splatnost poplatků: za 1. pololetí do 31.3.2012, za 2. pololetí do 30.9.2012.

Poplatek je možno uhradit bankovním převodem na účet 
číslo: 984865399/0800 Česká spořitelna Turnov.

dílo 
Ing. Oldřicha 

Loudy
na pokračování

— pokračování příště >>

Obecní Zpravodaj vydala 
© Obec Vlastibořice 
v únoru 2012

Adresa redakce: 
Obecní úřad Vlastibořice 
Vlastibořice 23 
463 44 Sychrov 
tel.: +420 485 146 025 
e‑mail: info@vlastiborice.cz 
www.vlastiborice.cz

Redakce: 
Ing. Martin Beksa 
Pavel Svačinka 
Josef Chlupáč 
Dušan Koutník 
Tomáš Vacek

Jazyková korektura: 
Mgr. Lucie Koutníková

Fotografie na obálce 
© Pavel Kadlec

Grafická úprava 
© Tomáš Vacek

ISBN: MK ČR E 20317

únor — 2012

dovníkům v živnosti, kdyby on nebo oni ty 
lhůty nedodrželi a po vyjíti 14 dnů po závěr‑
ce každého roku s placením ráty v restu zů‑
staly, všechny vrchnosti v  takovýmto pádu 
dle zemských pravidel dovolené dohánějící 
a nutící prostředky nastoupiti a skrze takové 
ta v restu zůstalá částka k rukoum vrchnosti 
s pozorováním pravidelných předpisů odbý‑
vána býti má.

9. Kdyby Wáclawa J i s l a neb jeho násle‑
dovníci v  živnosti v  běhu těch k  vyplácení 
robotní reluice určených sedm let neštěstí, 
buďto skrze oheň, krupobití nebo povodeň 
potkalo, takže by dle předběžného vyšetření 
skutečně vstavu nebyli v  tom samém roce 
svou lhůtovní částku složiti, tak v takovém 
pádu lhůty k skládce těch termínů o  jeden 
rok prodlouženy býti mají.

10. Nemá přítomná s Wáclawem J i s l e m 
uzavřená robotní aboliční smlouva na  tom 
až dosaváde mezi gruntovní vrchností pan‑
ství Svijan a ním Wáclawem J i s l e m pozůs‑
távajícím závazkem poddanosti nic měniti, 
nýbrž ten závazek budoucně tak, jak posa‑
váde v své celé síle a podstatě pozůstati má.

K potvrzení toho obě smluvní strany nad‑
stojící robotovejkupní smlouvu nejenom 
vlastnoručně podepsali, a  dvou svědků 
k  spolupodpisu, jim však k  neškodnému 
dožádaly, nýbrž Wáclaw Jisl se spokojil, by 
přítomná smlouva po jejím předchozím po‑
tvrzení od strany vysoce slavného cís. král. 
zeměřízení ku  pojištění obouch smluvují‑
cích stran, tu kde náleží, do kněh gruntov‑
ních panství Svijanského vtělená, a  u  jeho 
sedlské 1/0 živnosti pod Nr. Kons. 18 ve vsi 
Sedlisko gruntoknihovně vyznamenána 
byla.

Jež se stalo v Svijanech dne 30. listopadu 
1832

Charles Prince ROHAN Wáclaw J I S L

Jan V. TROMBARS, svědek Antonín BÁRTA, svědek
L.S/ Oberamt der Herrschaft Swijan /
Vorstehender Robothablösungsvertrag wird in Folge der K.K.Gu‑

bernial‑Verordnung vom 20.März 1828 Zahl 9 388 seinem vollem In‑
halte nach bestättigt.

K.K. Kreisamt Jungbunclau am 23ten Mai 1843 Nro Exh. 5128
L.S. – K.K. Kreisamt Jungbunzlau. Podpis nečitelný.
Výkup z roboty
Robota i veškerá pravomoc vrchností nad poddanými byla zruše‑

na zákonem ze dne 7. září 1848 u podruhů a domkářů bez náhrady, 
u chalupníků a sedláků za náhradu, kterou stanovily k tomu cíli zří‑
zené okresní vyvazovací komise. Výkupu z roboty předcházela tzv. 
raabizace schválená v r. 1777. Podstatou této reformy bylo rozdělení 
(pronajmutí) půdy vrchnostenských dvorů mezi poddané a převede‑
ní roboty na peněžitý plat – reluice roboty. Ve Vlastibořicích k tomu 
došlo v r. 1795.

Větší zemědělci sjednávali výkup z roboty každý zvlášť, drobnější 
domkáři sjednávali pak výkup na společném listu najednou.

Kvitance
Poněvadž LOUDA Václav držitel čp. 3 v Zásadě v berničním okre‑

su Česko‑Dubském se prokázal, že kapitál 27zl 40kr, t.j. dvacetsedm 
zlatých 40 kr konv. mince, který za zrušení povinnosti k panství Svi‑
janskému pro vyvazovací fond v Čechách na této držebnosti pojištěn 
jest, docela zaplatil, tedy se o tom tato hlavní odříkací kvitance dává 
s  tím doložením, že, pokud se vyvazovacího fondu dotýče, žádné 
překážky není, aby ten zaplacený vyvazovací kapitál byl knihovně 
vymazán.

Od zemského výboru království Českého.
V Praze, dne 11. května 1876
LS    Nejvyšší maršálek:
Výbor zemský království Českého. Podpis nečitelný
Další povinnosti poddaných obsahoval výkaz naturálních dávek, 

prací, pak ouroků peněžitých a laudemií (dávek vybíraných od vrch‑
nosti při zcizování poddanských statků), kteréžto práce a dávky po‑
cházejíce ze smluv emfiteutních neb z jiných smluv o rozdělení vlast‑
nictví podle § 5 patentu od 4. března 1849 zrušiti se mají způsobem 
výkupným. Byly to držebnosti obecních gruntů, domků a zahrádek 
a ve Vlastibořicích ve dvou případech laudemií (u č.d. 14 a 26).

10. Místopis obce v díle Josefa Škody, přehled o velikosti a vývoji 
statků, Vlastibořice č. p. 1 – 39

Nejstarší zprávy o obci jsem náhodou objevil na vlastibořické faře, 
kde jsem v r. 1986 našel rukopis již zmíněného Josefa Škody, který 
jsem si opsal a nyní doslovně uvádím.

Ves Vlastibořice
Přepsal v měsíci červnu 1913 Josef Škoda v Janovicích.

Číslo domovní 1 – vlastník Jan Hloušek
Léta 1588 koupil Pavel Hlouškův (primas) statek od dědka Jana 

Hlouška za 79 kop. Přídavek: koně 3, vozy okovaný 2, svině staré 3, 
prasata 3, slepic s kohoutem 16. Výměnek Jan Hloušek síti do dobré 
roli 2 věrtele žita, 2 věrtele ovsa a vydati má jemu Pavel letošního 
setí 2 záhony ozimné a 2 záhony jarní pšenice. Při zápisu byli Pavel 
Pelánek, Matěj Hloušek a Martin Bílý.

Léta 1628 koupil Jiřík Hloušek (viz čp. 6) statek od Pavla otce své‑
ho za 150 kop. Přídavek: klisny tažný 2, jalovička roční, svině 2, hus 
2, na zimu setého žita po 6 korcích, pšenice po 2 věrtelích. Výměnek 
žita 1 korec, pšenice věrtel, hráchu 2 čtvrtce, ječmene věrtel, ovsa 
věrtel. Umřel Jiřík Hloušek leta 1632. Zůstala Maryána vdova, Kate‑
řina dcera.

Léta 1636 ujal Jan Zakouřil (viz čp. 6) tento 
statek vzav sobě Maryánu vdovu (Hlouško‑
vu) za manželku, za 80 kop. Při tomto statku 
je 24 korců roli. Seje se na podzim 8 korců, 
na jaro 3 korce. Jsou 2 koně, 3 krávy, jalový‑
ho a 2 svině.

Léta 1685 koupil Jiřík Zakouřil za 96 kop. 
Voly tažny 2 a jiné. Jan a Jakub Zakouřilové 
v Pěnčíně spravedlivého nápadu, jenž jim tu 
patří prodali k záduší Vlastiborskému za 8 
kop hotových peněz.

Léta 1692 koupil Krištof Šulc (viz čp. 39) 
za 90 kop. Přídavek klisna 1 a jiné.

Léta 1762 koupil Jan Šulc statek malý 
za 222 kop. Jest při statku: poli 11 jiter 696 
sáhů, luk 2 jitra 726 sáhů, lesů 11 jiter 1207 
sáhů, tříletá lada u  příhonu 4 jitra. Jména 
poloh: na  poustce, u  korejtka (celkem29j 
1029s).

Povinnosti kontrybuce 9 zl 2 kr, extra vy‑
dání 18 kr. Úrok sv. jiřský 1 zl 7 kr, sva‑
tohavelský 2 zl 2 kr. Práce tažní  – 
robota párem koňmi celoročně 
78 dnu. Loukovskému faráři 
desátku 26 kr.

Léta 1803 ujal František Šulc 
živnost tuto za 450 zl.

Léta 1844 ujal František Šulc 
za 1200 zl. (Syn Josef nar. 1851 se 
přiženil do  Újezda, statek prodal, 
lesní parcely si však ponechal, ze stat‑
ku se stala chalupa.)

Číslo domovní 2 ‑ vlastník Jiřík Kvapil
Léta 1594 koupil Gabryel FIBIGER statek 

od Jiříka Kvapila za 72 kop. Svršky: klisny 2, 
hříbě roční, slepic s kohoutem 5 a jiné. Stalo 
se za času Václava Houžvičky ouředníka na 
Svijanech.

Léta 1615 koupil Václav Bartoněk statek 
tento od Gabryela Fibigera a tento ujal sta‑
tek od Václava Bartoňka ve Střížovicích a 
přidal 155 kop.

Léta 1616 koupil Petr Bartoněk s povole‑
ním urozeného Pana Jáchyma Šlika z Holej‑
če hraběte z Basounu a na Svijanech za 160 
kop.

Léta 1622 koupil Ján Dalda ze vsi Sebe‑
slavic za 218 kop. Závdavkem dal 100 kop. 
Svršky: koně 2, tele letošní, slepic starých 2, 
kuřat 8, díž, necky a jiné.

Léta 1629 koupil Matouš Heřman statek 
od Jána Daldy za 130 kop. Svršky: klisna 1, 
svině roční a jiné.

Léta 1654 statek Heřmanovský pustý. Rolí 
24 korců.

Z a  6.  K  provozování  vrchnostenského hospodářství 
a  pro  j iné,  př i  všel ikých vrchnostenských rubri ‑

kách,  potřebné potažní  práce se sice žádné pomocné dni 
na straně poddaného nevyhrazujou; poněvadž ale pády se přihoditi 
mohou, kde samotné vrchnostenské potahové by postačitedlné ne‑
byli, potřebné potažní práce bez cizí pomoci podniknouti, a v tako‑
vých důležitých pádách k. p. při neodkladných vejstavách, zpraco‑
vání rybničních hrází, jezu atd. vrchnost nevyhnutedlně cizí pomoc 
žádati by musela, tak v takových důležitých případnostech Wáclaw J 
i s l a všichni jeho následovníci v držení rustikální živnosti Nr. Kons. 
18 ve  vsi Sedlisko zavázaný zůstávají, se vrchnostenské žádosti 
podrobiti, a Jí s potřebnou potažní prací v tom způsobu nápomocné 
býti, že ta pomoc ročně Šest dvouspřežních potažních dní s koňmi, 
a  sice od  celé živnosti spolu i  s  těma od  ní oddělenými gruntami 
převyšovati nesmí, a že se v čase nejdůležitějších rolních prací, jako 
setí a obilních žní, žádati nemá. Poněvadž tato jen poloviční sedl‑
ská živnost jest, tak na takové od této šestidenní povinnosti, jen tři 
dvouspřežní dni vypadají; ostatní ale na Nr. 3 Sedlisko.

Však ale za  ty vyhražené a  náležité vykonané potažní práce 
Wáclaw J i s  l následující náhradu obdrží totiž: v dlouhých dnech 
od sv. Jiří do sv. Václava, za jeden dvouspřežní potažní den s koň‑
mi 36kr stříbra, za jednospřežní potažní den s koňmi 24kr stříbra; 
v krátkých dnech, za jeden dvouspřežní den s koňmi 24kr stříbra, 
za jeden jednospřežní den s koňmi 16kr stříbra.

7. Vyhražuje sobě vrchnost zvláště to právo, od  Wáclawa Jisla 
a jeho následovníků v držení sedlské 1/0 živnosti Nr. Kons. 18 v čase 
držení honeb dostavení bezouplatných honců požádati moci; aby 
ale v  tom bezouplatném dostavení honců držitelové té rustikální 
živnosti, ani nyní, ani v budoucích časech přetažený, a  jím žádná 
příčina k stížnostem daná nebyla, tak vrchnost se tu co nejslavně‑
ji prohlašuje, že v  jednom dnu, v  kterým se honba drží, od  něho 
Wáclawa Jisla nikdy více nežli jeden honec požádán, a také celoroč‑
ní počet vykonáno býti majících honěčních dní nikdy šest dní pře‑
vyšovati nemá; a kdyby vrchnost celý tak násobně vyléhající počet 
honěčních dní v jednom roce k honbě nepotřebovala, tak se práva 
odříká, v příštím roce náhradou za ty nevypotřebované dni žádati 
aneb honce k nějaké jiné práci nežli k honbě potřebovati.

8. Kdyby Wáclaw J i s l nebo jeho následovníci v živnosti ty v dru‑
hém článku přítomné smlouvy ujednané lhůty ku placení vyléhající 
roboto‑reluiční částky řádně nedodrželi, tak sobě knížecí vrchnost 
pro ten pád vejslovně vyhražuje, že naproti jemu neb jeho násle‑
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Restaurace	Vlastibořice	
Nabízíme: ‐    Posezení v příjemném a čistém prostředí pro kuřáky i nekuřáky 

‐ Pořádání rodinných oslav, různých setkání, firemních večírků a ostatních akcí 
‐ Obědy a večeře v domácí kvalitě, se zaměřením na českou kuchyni 
‐ Rozvoz obědů od 55,‐ Kč, při pravidelném odběru cena od 50,‐ Kč 
‐ Závodní stravování, denně dvě menu, v ceně polévka, nápoj, dezert nebo salát 
‐ Rozvoz a hotová jídla máme pro Vás i v sobotu a v neděli 
‐ Sledování přímých přenosů i záznamů sportovních přenosů 
‐ Pivo Svijanský máz 11°, hlinecký Rychtář 12° 
‐ Máme pro Vás otevřeno denně od 11 hodin 
‐ Pořádání akcí dle Vašeho přání a požadavku 

 
Kontakt:  Roman Bukovan  776 868 012  

Josef Chlupáč  602 240 886  
 
 
 
 
 

 


