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01
Obecní úřad – 
aktuální informace

Hospodaření – 
plnění finančního plánu 
k 29.2. 2012
Daňové příjmy 447.416 Kč
Nedaňové příjmy 177.682 Kč
Přijaté transfery 26.016 Kč
Příjmy celkem 651.114 Kč

Běžné výdaje 475.897 Kč
Kapitálové výdaje 1.211.987 Kč
Výdaje celkem 1.687.884 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 1.3. 2012 198.857,27 Kč

Informace z evidence 
obyvatel
Přihlášení k trvalému pobytu:
Metzner Lubomír, Vlastibořice 9 
(7.3. 2012)

Počet obyvatel k 7.3. 2012 činil

237
Životní jubilea

V měsíci březnu oslaví:
Zlata Prynychová 55 let
Rudolf Porš 60 let
Bohumil Kryspín 65 let
Našim jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Slovo 
úvodem
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vážení spoluobčané, aktuální úvodník začnu poněkud netradič‑
ně. Celý týden přemýšlím, jak se oprostit od některých skutečností, 
které se týkají z velké části obce, ale také mé soukromé osoby. 
Bohužel toho nejsem schopen. Jistě jste v prvních číslech obecního 
zpravodaje zaznamenali představení některých zastupitelů obce, 
kde zejména popisovali důvody, které je vedly ke kandidování 
do obecního zastupitelstva, představili své vize, apod. Rozhodl 

jsem se na tuto skutečnost navázat a sdělit, z jakého důvodu 
jsem kandidoval a následně i přijal funkci starosty obce.

Jakožto místní rodák, dlouholetý člen obecního za‑
stupitelstva, ale také člověk, kterému není lhostej‑
ný osud obce, ve které žije, jsem se doposud vždy 
snažil tu menší, jindy větší měrou přispět k rozvoji, 

prosperitě a propagaci Vlastibořic. O to samé se také 
snažím i v současné pozici starosty obce. A věřte, že je 

to mnohdy práce nelehká. Ostatně, o tom by mohl dlouze 
hovořit můj dědeček, který tuto funkci zastával s maximální 
svědomitostí a obětavostí po dlouhých 21 let. O to více je pro 
mne současná role nelehká a zavazující. Současně je to také 
ale výzva, motivace, závazek. Rád bych navázal na jeho úspě‑
chy, chtěl bych mít takový přehled a zkušenosti, jako on.

Jako další důvody, kvůli kterým jsem po velice dlouhém a neleh‑
kém zvažování (kdy mě rodina i přátelé intenzivně přesvědčo‑
vali, abych tak nečinil) nakonec dospěl k rozhodnutí přijmout 
roli starosty, řadím zejména opakovaný vysoký počet vašich 
hlasů delegovaný v době voleb mé osobě s vědomím důvěry, 
kterou nesmím zklamat. Dále je to znalost místních poměrů 
a chodu obce, zkušenosti profesní, legislativní i manažerské. 
A to vše s vědomím, že budu muset obětovat velké množství 
času a práce na úkor rodiny, firmy, sportu, osobního života.

Domnívám se, že za dobu, po kterou funkci starosty vykonávám, 
se povedlo realizovat velké množství práce a úkolů, které jsme 
si společně se zastupiteli předsevzali. Ostatně, o tom, co vše se 
nám doposud společnými silami povedlo, co méně a na co ještě 
nedošlo, jste ve velké míře informováni například prostřednictvím 
tohoto zpravodaje. Je jistě spousta práce, kterou máme v plánu 
realizovat. K tomu však potřebujeme nejenom elán a znalosti, ale 
také vaši důvěru, podporu, toleranci a velkou míru pochopení.

Byl jsem si vědom toho, že je role starosty, zejména na takto malé 
obci, funkcí nevděčnou a jde do jisté míry o osobní sebemrskač‑
ství, absolutní ztrátu soukromí. Tušil jsem, že se budu muset 
"obrnit" vůči různým přímým i nepřímým výpadům vůči mé osobě, 
bylo mi jasné, že ne vždy budou všichni s mými rozhodnutími 
souhlasit. Podvědomě jsem tušil, mám‑li vykonávat tuto funkci ne‑
stranně a hájit vždy zájmy obce, musím ctít platné zákony a hospo‑
dařit se svěřeným majetkem i pravomocemi dle nejlepšího vědomí 
a svědomí. Je jasné, že se tento můj veřejný ale i soukromý postoj 
stal pro některé naše spoluobčany, slušně řečeno, nestravitelný.

Aktuální a dlouhodobě neudržitelný stav dospěl již tak daleko, že 
zvažuji rezignaci na funkci starosty obce. Ptáte se proč? Nejsem již 
déle schopen za současného stavu naší "společnosti" (v podstatě 
osamoceně) bojovat proti zlu, lžím, nenávisti, aroganci, závisti, 
dezinformacím a dezinterpretacím, omezenosti a lidské hloupos‑
ti. Co mě opravňuje takto ostře vše formulovat? Důvodů je hned 
několik. Nemohu akceptovat, aby kdokoli, bez znalosti faktů, — pokračování na str. 4 >>

reálné skutečnosti a souvislostí šířil poplašné a lživé zprávy. Nebo 
pomluvy na adresu obce, starosty, místostarosty, členů zastupi‑
telstva, zaměstnanců obce a také mé soukromé osoby či firmy.

Fakta? Rád bych zde uvedl několik příkladů, 
které tato má tvrzení dokazují.

Jistě jste v minulých dnech zaznamenali několikeré přerušení 
dodávek pitné vody. První porucha (je to již déle) byla způsobena 
havárií na vodovodním řadu za Kulturním domem ve Vlastiboři‑
cích. O vlastní poruše a o tom, že bude přerušena dodávka vody, 
jsem se dozvěděl pozdě, až když voda netekla. Okamžitě jsem 
samozřejmě volal na vodárny a zjišťoval podrobnosti. Vyhlásit 
přerušení dodávky vody dopředu bylo tedy nemožné. Minu‑
lý týden bylo avizováno čištění vodojemu a provádění údržby 
na zařízení, o kterém jsme dopředu věděli a tak jsme vás o této 
skutečnosti také včas informovali prostřednictvím místního 
rozhlasu. Poslední páteční přerušení dodávky vody bylo způsobe‑
no opět havárií na vodovodním řadu (tentokrát před DPS), které 
mělo bohužel za následek opětovné přerušení dodávky vody. 
Ihned, jak jsem tento fakt zjistil, jsem volal na SČVaK a zjišťoval 
podrobnosti. Oznamovat přerušení vody, když již neteče, nemá 
žádný smysl. Oznámení o přerušení bohužel ze strany vodovodů 
dorazilo pozdě. Po těchto skutečnostech jsem apeloval na pro‑
vozní techniky SČVaK, aby mne vždy, pakliže to bude jen trochu 
možné, telefonicky, nikoli e‑mailem, informovali o odstávce.

Je jasné, že je pro každého z nás velice nepříjemné, když delší dobu 
neteče voda. Absolutně však odmítám postoj některých občanů, 
kteří toto nechápou a stěžují si, že jsme vše dopředu neoznámili. 
Ano, je za této situace problematické v restauraci uvařit, stejně tak 
zajistit např. hygienické minimum ve firmě nebo v domácnosti.

Jak jste již byli informováni, druhým provozovatelem restaura‑
ce se na základě podané nabídky stal Roman Bukovan. S ním 
byla také sepsána nájemní smlouva. Jaké však bylo naše pře‑
kvapení, když jsme se díky kontrole Živnostenského úřadu 
dozvěděli, že si pan Josef Chlupáč bez jakéhokoli souhlasu 
a vědomí obce zaregistroval provozovnu v Kulturním domě. 
A dále jsme byli informováni o existenci sdružení fyzických 
osob mezi R. Bukovanem a J. Chlupáčem ještě před podáním 
nabídky na provozovatele restaurace. V obou případech se 
jedná o podvodné jednání. Možné důsledky takového jednání 
si každý dovede již domyslet. Jednoznačné rozhodnutí zastu‑
pitelů a postup v této věci byl následující: Není možné pronají‑
mat restauraci podnikatelskému subjektu, který se neúčastnil 
výběrového řízení a který nemá jakýkoli právní vztah k dané 
nemovitosti. Pan Chlupáč následně doložil zrušení provozovny.

Díky tomuto postupu, který nemá a ani nemohl mít jiné řešení, 
jsem byl paradoxně označen za hlavního viníka. Zřejmě proto, že 
jsem si dovolil před zastupiteli zpětně zhodnotit dosavadní dodr‑
žování smluvních vztahů pana Chlupáče s obcí. Nájemní smlouva 
na provoz obchodu s potravinami a hospodou byla ze strany 
nájemce vypovězena velice rychle. Nedošlo k dodržení smluvního 
ujednání šestiměsíční výpovědní lhůty a obchod byl více než dva 
měsíce mimo provoz. Smlouva o pronájmu technického zázemí 
také nebyla dodržena. Doplatek ve výši 12.608,‑ Kč z vyúčtová‑
ní za spotřebovanou energii a vodu byl uhrazen sedm měsíců 
po ukončení provozu! Poslední pronájem technického zázemí 

také neproběhl korektně. Klíče a faktické předání zázemí, bohužel 
bez úklidu kolem objektu, proběhlo také s velkým zpožděním.

V současné době, zřejmě demonstrativně, v restauraci kolují kopie 
výpisu z obchodního rejstříku společnosti TopDesign Stavby, s.r.o., 
kterou vlastním společně se svým tatínkem a který je samozřejmě 
volně k nahlédnutí na internetu. Dále je mi kladeno za vinu, že 
zakazuji zaměstnancům naší firmy a dále obecním zaměstnancům 
a nájemníkům DPS, aby se stravovali v restauraci.

Dochází k veřejnému zpochybňování zakázek, které díky nej‑
výhodnější nabídce na základě výběrových řízení realizovala 
společnost TopDesign Stavby, s.r.o. Dále je zpochybňována 
koupě dvou pozemků, které společnost TopDesign Stavby, 
s.r.o. od obce v minulém roce zakoupila. Mezi další "zajímavá" 
témata patří výše platu starosty a místostarosty a "nepoměr" 
výše odměny ostatních zastupitelů, nebo úhrada za uskladnění 
stavební suti pod fotbalovým hřištěm. Témat je jistě daleko více.

Má‑li kdokoli potřebu nebo pocit, že není cokoli v pořádku, může 
se v úředních hodinách nebo po dohodě dostavit na obecní úřad, 
kde se může přímo informovat o skutečném stavu věci.

Aktuální výše mého měsíčního platu, jako neuvolněného sta‑
rosty obce, činí 9.495 Kč + 2.500 Kč na dopravu, telefon a výdaje 
spojené s výkonem funkce. Tato výše je stanovena dle vyhlášky, 
navíc ponížena. Aby byla informace ucelená, průměrně odpracuji 
pro obec 78 hodin v měsíci, které se skládají z činnosti na obec‑
ním úřadě (v úředních a mimo úřední hodiny), z absolvovaných 
školení, pracovních schůzek (např. na městském úřadu, krajském 
úřadu) a dále jde o činnost při jednání s dodavateli, státními 
institucemi, či o řešení běžných úkonů s občany mimo úřední 
hodiny. Nemalý čas také věnuji studování podkladů, vyhlášek 
a zákonů, tvorbě zadávacích dokumentací nebo administrací 
dotačních titulů či správních rozhodnutí a ostatním úkonům 
(e‑mailová a telefonická komunikace). Pravidelné příspěvky 
do Obecního zpravodaje také vyžadují spoustu času. To vše 
s vlastním telefonem, na vlastním notebooku a s vlastním au‑
tomobilem (za poslední tři měsíce najeto cca 1.282 km při prů‑
měrné spotřebě 10,9l/100km, protelefonováno cca 920 minut).

Zaměstnancům ani komukoli jinému nezakazuji a nikdy jsem 
nezakazoval navštěvovat jakékoli restaurační zařízení. Natož‑
pak naše obecní. Myslím si, že je každého věc, kde se stravuje.

Společnost TopDesign Stavby, s.r.o. jsem založil 8. února 2008 
a vlastním ji společně se svým tatínkem. Předtím jsem pracoval 
na živnostenský list a zároveň učil na ČVUT v Praze, fakultě staveb‑
ní. Prosperující firma, kterou jsme společnými silami vybudovali 
pouze na základě usilovné práce, čestného a slušného jednání 
a která do této obce každoročně vrací nemalé finanční prostřed‑
ky v podobě daní, může být pro rozumně uvažujícího místního 
člověka spíše přínosem, nikoli terčem nesmyslných pomluv. 
Veřejně zde deklaruji, že tento stav již nadále nebudu tolerovat 
a dozvím‑li se o někom, že mne nebo naši společnost cíleně a vě‑
domě pomlouvá či očerňuje, že budu postupovat právní cestou.
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úvodem
(pokračování 

ze str. 2)

Ing. Martin Beksa 
starosta

Obecní pozemky, které společnost TopDesign Stavby, s.r.o. 
v loňském roce zakoupila, byly obcí veřejně nabízeny déle 
než šest let, bohužel neúspěšně. Zakoupeny byly společ‑
ností TopDesign Stavby, s.r.o. zejména z důvodu finančního 
příjmu obce, aby mohla hradit své závazky. Nakoupeny byly 
za stanovenou cenu, která byla vyvěšena na úřední desce 
a kterou určilo pro tuto lokalitu již předešlé zastupitelstvo.

Společnost TopDesign Stavby, s.r.o. vyvezla celkem 32 
(32x7t=224t) fůr čisté stavební suti, která zejména pochá‑
zí z bouracích prací na Kulturním domě. Výše poplatku 
za uskladnění by tedy činila cca 11 200 Kč. Na druhou stranu 
byly bezplatně provedeny zemní strojní práce pro rovnání 
podkladu a suti v celkové výši 8 650 Kč a dále byly zdar‑
ma před zavážením sutí provedeny stavební a montážní 
práce v celkové hodnotě 11 600,‑ Kč (dodávka nových bet. 
trub DN 300, napojení, obetonování, realizace šachty). 
Další výčet prací a dodávek materiálu, které společnost 
TopDesign Stavby, s.r.o. v průběhu posledních let pro 
obec zcela zdarma realizovala či sponzorských darů, zde 
pro jeho obsáhlost nebudu uvádět. Navíc doposud žád‑
ný občan poplatek za uskladnění suti obci nehradil.

Vážení spoluobčané, jsem člověk, který neodchází od zača‑
té práce. Velice rád bych dokončil rozpracované. Do konce 
funkčního období budu rád i nadále pracovat s plným 
nasazením tak jako doposud, v zájmu obce a pro obec. 
V běhu je celá řada podaných žádostí o dotaci, ke konci 
se chýlí nový územní plán obce, dokončuje se realiza‑
ce celé řady investičních akcí, úspěšní jsme v prodeji 
obecních pozemků, aktuálně řešíme nefunkční veřejné 
osvětlení v Sedlíšťkách, pracujeme na doladění smlou‑
vy o dílo na vytápění DPS tepelnými čerpadly atd.

Nebudu však toto vše dále podstupovat s vědomím, že mi 
neustále někdo "hází klacky pod nohy". Za těchto okolností 
nejsem ochoten dále aktivně pracovat pro tuto obec. Byl 
bych velice rád, aby se obec Vlastibořice nedělila na "zá‑
jmové" skupiny, aby nedocházelo k dělení obce např. 
na Vlastibořice a Jivinu, aby jednotlivé spolky a sdružení 
dokázaly společně kooperovat, nikoli se vzájemně osočo‑
vat. Přeji si, aby si místní lidé vycházeli vstříc a byli k sobě 
ohleduplní a slušní, nikoli záviděli jeden druhému.

Budu velice rád za vaše názory, 
dotazy, připomínky a náměty.

03
Počasí nám přálo

04
Divadelní odpoledne 
ve vlastibořicích

a tak po několika deštivých dnech se v sobotu 25. 
února ukázalo sluníčko a kolem desáté hodiny se 
u kapličky na Jivině začaly scházet maškary. Byl to 
již třetí Masopustní průvod pořádaný Jívina klu-
bem a máme velkou radost, že i letos došlo k ná-
růstu masek.

A tak po nezbytném focení před kapličkou se dal průvod více 
než padesáti účastníků do pohybu. Doprovázely nás harmonika, 
kytara a vozembouch a vytvářely krásnou masopustní náladu. 
Během cesty přece jenom foukal studený větřík a tak jsme se 
moc nezdržovali a pospíchali do Vlastibořic. Před Kulturním 
domem jsme uctili minutou ticha život pašíka, který musel 
zemřít, abychom si všichni mohli pochutnat na jitrnicích, jelitech, 
tlačence, guláši a na dalších dobrotách. Děti se vyřádily s klauny 
při soutěžích a písničkách a odpoledne je vystřídala živá hudba. 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli tak svým velkým 
dílem k masopustnímu veselí.
Svačinka Pavel

Dne 18. února 2012 zavítal do Kulturního domu 
ve Vlastibořicích divadelní soubor Vojan z Hrádku 
nad Nisou. Principál a režisér Jan Sladký již něko-
lik let, vždy v únoru, přijede představit nově nastu-
dovanou divadelní hru.

Letos jsme nejdříve potěšili děti pohádkou Ženich pro čertici, při které 
se bálo i smálo 27 dětí a 18 dospěláků. Večerní divadelní představení 
navštívilo 55 diváků a myslím, že pro nás všechny přítomné to 
byl nádherný zážitek. Možná některé odradil název hry Potichu 
to neumím, jsem vášnivej, jež se obávali laciného dvojsmyslného 
humoru. V tomto případě zbytečně. Hra pojednávala o soužití 
a problémech dvou vzdálených generací.
Od brzkého rána jsme se snažili zvýšit teplotu na sále z 0 stupňů 
Celsia na konečných 17 stupňů, bohužel více nám promrzlý sál 
nedovolil a tak všem děkujeme za pochopení.
Velké poděkování také patří paní Klíchové z Jiviny, která věnovala 
sponzorský dar 500,‑Kč na divadelní představení.
Svačinka Pavel

Zima pomalu ztrácí svou moc 
a jaro už se hlásí o slovo. S jarem 
jsou spojené velikonoční svátky 
a s nimi spojené tradice a oslavy.

Naše obec má o jednu tradici navíc. 
Na bílou sobotu se uskuteční již 8. ročník 
Velikonoční tenisky, kterou pořádá Obec 
Vlastibořice. Vydáme se na trasu po okol‑
ních lesích, která bude měřit maximál‑
ně 2 km a děti budou na stanovištích 
plnit různé úkoly. V cíli děti odměníme 
a bude připravené i občerstvení u ohně. 
Za deštivého počasí proběhne sportov‑
ní část v prostorách 1. patra Kulturního 
domu ve Vlastibořicích. Na organizaci 
se podílejí: Obecní úřad Vlastiboři‑
ce, SDH Vlastibořice a Jívina klub.

Všichni se 
těší na Vaši 
účast 7. 4. 2012 
ve 14:00 
u Kulturního 
domu ve Vlas‑
tibořicích.

02
8. velikonoční 
teniska 2012
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Léta 1605 koupil Petr Heřman (viz čp. 2) 
grunt od Jiříka Lody za 35 kop.
Léta 1631 koupil Jan Heřman syn (rych‑
tář) za 90 kop.
Léta 1639 koupil Václav Fanta za 20 kop.
Léta 1651 koupil Matěj Macháč za 12 kop. 
Jinak Matěj Bouřil. Jest při statku 18 kor‑
ců roli. Seje se na zimu 4 korce, na  jaro 
4 korce, jest 1 kůň, 4 krávy, 2 jalovýho.
Léta 1681 koupil Václav Macháč za  30 
kop.
Léta 1686 koupil Václav Maruška statek 
ten za 70 kop.
Léta 1704 koupil Jiřík Janeček z  naříze‑
ní pana hejtmana od  Václava Marušky 
grunt tento za  170 kop. Dluhy na  nevy‑
bytou robotu 10 zl 17 kr, nájem z vola 1 zl 
17 kr, Janu Jislovi krčmáři (čp. 8) za pivo 
3 zl.
Léta 1719 koupil Pavel Jistl (viz čp. 8) 
tuto živnost za 75 kop. Poli 15 korců jmé‑
nem u  zavadilky, v  borku, v  novinách, 
u božích muk a na kamenici.
Léta 1759 koupil Václav Jisl tuto živnost 
od  otce Pavla za  96 kop. Měl tři syny  – 
Václava, Jakuba a Jana. Léta 1773 koupil 
Ondřej Lupka ze  Sedlíštěk od  Václava 
Jisla kus špatné půdy 1 korec 2 věrtele 
jménem na  borku za  24 kop. Má platiti 
na extra vydání na měsíc 5 kr. Má platiti 
flajškrajcer (asi daň z  masného krámu) 

a víhaufšlah (asi daň z porážky dobytka) ročně 4 kr, vrchnosti 
dvojího ouroku 12 kr, faráři ročně desátku 3 kr.
Koncem 18. století byl statek rozdělem: Jakubovi vystavěna 
chalupa čp. 18, Janovi chalupa čp. 19 a  nejstarší Václav léta 
1792 koupil polovic selské živnosti po svém otci Václavu Jislovi 
za 100 zl. Jest to chalupa prostřední. Polí 1 jitro 262 sáhů, lada 
tříletá jménem na  novině a  na  kamenci 3 jitra 711 sáhu, lada 
šestiletá jsou na  borku (4 jitra 973 sáhů). Dani 1 zl 51 kr, ex‑
tra vydání 3 kr. Úrok jirský 13 kr, havelský 26 kr. Roboty ruční 
práce celoročně 43 dnů. Faráři desátek 8 kr. Léta 1805 odpro‑
dal Václav Jisl k vůli veliké drahotě kus role tříletého lada pro 
4 korce jménem na  novinách Ferdinandu Jírovi ze  Sedlíštěk 
za  200 zl. Léta 1806 stal se šacuňk na  tuto chalupu: Stavení 
100 zl, chlév 26 zl, pozemky 160 zl.
Léta 1826 koupil Jan Jisl za 238 zl.
Léta 1848 koupil Josef Adam a Anna roz. Jislová za 238 zl.

Číslo domovní 4
Léta 1624 Jiřík Kapras na obci v nově vystavěné chalupě, robo‑
ty 2 dny.
Léta 1709 koupil Václav Šulc (asi z  čp. 1) chalupu návesní 
od Adama Kopanskýho za 8 kop.
Léta 1740 koupil Jan Šulc za 20 kop.
Léta 1766 koupil Jan Šulc za 40 zl. Daní 10 kr, extra vydání 17 
kr, ruční roboty 13 dní.
Léta 1802 koupil Matěj Šulc od Jana Šulce za 60 zl.
Léta 1806 koupil Josef Šulc, bratr, za 60 zl.
Léta 1836 koupil Josef Šulc za 90 zl.
Léta 1870 koupil Josef Šulc tuto chalupnickou usedlost za 200 
zlatých.

Číslo domovní 5
vlastník Krištof Šulc starší (z  čp. 1, viz kpt.  27, Nový zápis 
na vystavěný barák).
Léta 1730 koupil Krištof Šulc mladší chalupu návesní za  4 
kopy, hospodaří Josef Moc.
Léta 1790 koupil Matěj Kettner zeť, chalupu po Josefu Mocovi, 
který bez zápisu hospodařil, za 25 kop. Daní 27 kr, roboty ruční 
13 dní.
Léta 1826 koupil František Hudec krejčí, vzav sobě Kateřinu 
Kettnerovou za manželku, za 38 zl.

Číslo domovní 6
Léta 1591 koupil Martin Beneš statek od máteře Kateřiny za 42 
kop. Svršky: koně 4, kráva, svině staré 2, slepic s kohoutem 7. 
Výměnek: pšenice 2 věrtele, předivo síti po 2 záhonech, 1 zá‑
hon zelí saditi, vaření 2 kusy.
Léta 1600 na  den mistra Jana z  Husynce a  mistra Jeronýma 
Pražskýho dědicův českých koupil Matěj Musylův z Jiviny ten‑
to statek za 120 kop. Svršky: kůň, klisna, slepic s kohoutem 5, 
kuřat 6.
Léta 1611 koupil Matěj Červa, zeť, tento statek od  Matěje Mu‑
syla za  75 kop. Výměnek: 1 korec žita, věrtel pšenice, věrtel 
ječmene, věrtel hráchu. Matěj Musyl sám na svém obroce může 
prase a slepici chovati.
Léta 1628 koupil Pavel Pelant (viz čp. 8) statek od Matěje Červy 
za 260 kop.
Léta 1631 koupil Jiřík Šlechta ze vsi Štveřína od Pavla Pelanta 
za 235 kop. Svršky: klisna tažná, tele roční, prasat 5, slepic 5. 
Stal se zápis ten v přítomnosti hejtmana panství Svijanského 
Václava Koníčka Příšovskýho, Jana Nohynka, Ondřeje Vlka, 

Jana Patočky, Jakuba Zemana, Jiříka 
Jistla konšelův a Jana Heřmana rychtáře 
rychty Vlastiborské (čp. 3).
Léta 1636 koupil Pavel Musyl tento sta‑
tek po Jiřím Šlechtovi za 40 kop.
Léta 1644 koupil Adam Hloušek (asi 
z čp. 1) tento grunt pustý za 30 kop. Roč‑
ně po 3 kopách. Jest u toho statku 21 kor‑
cu roli. Z  nich se seje na  ozim 6 korců, 
na jaro 4 korce, ostatní jsou lada. Jsou 2 
koně, 2 krávy, 3 jalovýho dobytka.
Léta 1657 ujal Blažej Hloušek statek 
od otce Adama za 5 kop, které ještě otec 
dopláceti měl.
Léta 1672 koupil Václav Zakouřil (asi 
z čp. 1) za 100 kop.
Léta 1706 koupil Karel Zakouřil 
za  152 kop. Pozemky: v  novi‑
nách, u  příhonu, za  humny 
v jahodinci 16 korců.
Léta 1755 ujal Pavel Zakouřil 
za 152 kop.
Léta 1762 ujal Václav Krsek 
statek po  Pavlu Zakouřilovi 
za 216 kop.
Léta 1786 ujal Pavel Zakouřil za  252 
kop. Výměnek mimo jiné: hrušku vác‑
lavku a  moučnici. Jest to čtvrt statku. 
Roli 13 jiter, tříletá lada 4 jitra 1380 sáhů, 
luka nad hlubočinou 4 jitra 248 sáhů, 
pastvina na  jahodinci, lesa 4 jitra (cel‑
kem 25 jiter 1628 sáhů); daní 11 zl 4 kr, 
extra vydání 23 kr, ouroku jiřského 45 kr, 
havelského 1 zl 32 kr, roboty ročně 156 
dní, desátek 26 kr.
Léta 1825 koupil Václav Zakouřil za 1024 
zl.
Léta 1842 koupil Josef Zakouřil za  1300 
zl.
Léta 1868 koupila Rosalie Zakouřilo‑
va provdaná Bartošova za  3100 zl. Rod 
Zakouřilů  – Bartošů  – Kozderků sedí 
na statku přes 300 let.

Číslo domovní 7
Léta 1624 Jiřík Kovář, chalupa na  Bene‑
šově gruntě (čp. 8), roboty 2 dny.
Jana Pelanta chalupa na  obci v  r. 1701 
postavena (asi po válce obnovena).
Léta 1743 koupil Jakub Hataš.
Léta 1777 koupil Václav Hataš. Daní 10 
kr, roboty 13 dnů.
Léta 1800 koupil Václav Hataš od  otce 
barák za 120 zl.
Léta 1831 koupil Florian Hataš tento ba‑
rák.
Léta 1836 koupil Jiří Hudec za 410 zl.
Léta 1842 koupil Josef Hudec za 231 zl.

L éta 1654 koupil Pavel Roubíček tuto živnost za 42 kop, kte‑
réž peníze všechny vrchnosti připadnou po  Matouši Heř‑

manovi sběhlém.

Jan Dalda?
Léta 1681 koupil Pavel Roubíček mladší za 40 kop. Závdavkem 
3 kopy. Každoroční termíny po 2 kopách.
Léta 1721 koupil Karel Roubíček za 100 kop. Svršky: valach, vůl 
tažní, roubík, klamry a jiné. Bratři: Jakub (viz čp. 6 Sedlíšťka), 
Pavel, Jiřík.
Léta 1753 koupil Jan Fanta (viz čp. 3) statek tento od  tchýně 
vdovy po Karlu Roubíčkovi za 190 kop.
Léta 1789 koupil Jan Fanta statek od  otce za  380 kop. Jest to 
jedna šestina statku. Poli 11 jiter, lada tříletá 1 jitro 860 sáhů 
a sice na makovci. Lada šestiletá na kamenci. Jména: nad dol‑
cem, dle průhonu, u strže (12 jiter 860 sáhů). Povinnost: dani 
6 zl 6 kr. Extra vydání 12 kr. Úrok jirský 37 kr., havelský 1 zl 16 
kr. Faráři desátku 26 kr. Ze statku se stala chalupa.
Léta 1824 koupil Jan Fanta tuto jednu šestinu po zemřelém otci 
za 1000 zl.
Léta 1872 koupil Petr a Anna Fanta za 2200 zl. (Dcera Marie se 
provdala za Josefa Melichara z čp. 10.)

Číslo domovní 3
Léta 1587 koupil Jan Hořák od Šimona Zemanova za 45 kop.
Léta 1596 koupil Jiřík Macháčkův za 30 kop.
Léta 1600 koupil Jan Kvajzer za 36 kop.
Léta 1604 koupil Jiřík Loda z  Dobré Vody s  povolením paní 
Anny Kateřiny z Vartemberku a ze Smiřic statek od Jana Kvaj‑
zera a Jan Kvajzer ujal statek v Dobré Vodě s tím, že jest sobě 
každý svoje svršky pobral a Jiřík Loda 21 kop doplatil.
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06
Připomínáme

Vážení spoluobčané, v místech našeho bydliště 
je mnoho míst, která by alespoň jednou ročně 
potřebovala více rukou na údržbu prostor, které 
používá většina z nás. Navíc je to další možnost, 
jak se potkat se sousedy, pohovořit s nimi 
a udělat něco pro svoji vesnici.

Žádné normy nebudou, to znamená, každý dle svých 
schopností, věku a odhodlání. Sejdeme se 14. dubna 2012 
v 9 hodin. Ve Vlastibořicích u Obecního úřadu, kde po zimě 
střed obce potřebuje trochu vyčistit, včetně údržby záhonků 
u autobusové zastávky a některých skrytých zákoutí mezi OÚ 
a sportovištěm. Na Jivině je také potřeba zvelebit okolí zastávky 
a povrchovou úpravu dětského hřiště. Sejdeme se na křižovatce 
u pumpy také v 9 hodin. Ve stejný čas se sejdou i „brigádníci“ 
v Sedlíšťkách u zastávky. I zde dojde k úklidu zastávky, dále 
je potřeba odstranit některé větve, které zasahují do otočky 
autobusu. Pokud víte o místu, které potřebuje údržbu více, než 
zmiňované lokality, dejte mi vědět. Určitě budeme potřebovat 
nějaké nářadí, lopatu, hrábě, pilku atd. Konec samozřejmě 
záleží na počasí a fyzických silách, ale maximálně do 12 hodin. 
O dodržování pitného režimu při práci se postará obecní úřad.
Těšíme se na Vaší účast.
Svačinka Pavel, místostarosta

Poplatky za komunální odpad 
a poplatky ze psů jsou splatné 
za 1. pololetí do 31.3.2012, 
za 2. pololetí do 30.9.2012.

Výše poplatku za komunální odpad: 
500,‑ Kč/rok/osoba přihlášena k trvalému 
pobytu 
500,‑ Kč/rok/vlastníci nemovitosti, kteří 
nejsou přihlášeni k trvalému pobytu

Výše poplatků ze psů: 
100,‑ Kč/rok/rodinný dům
150,‑ Kč/rok/bytový dům

Poplatky je možno uhradit bankovním 
převodem na účet číslo 984865399/0800 
ČS Turnov.

Pavel Svačinka 
místostarosta
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Restaurace Vlastibořice 
Nabízíme pro místní občany roznášku jídel od 55,- Kč za oběd. 

Pro DPS nabízíme donášku obědů až do bytu bez příplatku včetně víkendů. 
Rozvoz jídel do okolních firem a obcí od 60,- Kč za oběd. 



Dále pořádáme v měsíci březnu a dubnu !!!

30.3. – 1.4. Ježek nefiltrovaný
     Pečená vepřová kolena 

6.4. - 9. 4. Velikonoční krasličák 
     Jehněčí hody 

27.4. - 30.4. Démon 
     Steakový víkend 

Ochutnejte pivo od 
Pivovarů Lobkowicz 



Restaurace Vlastibořice 
Nabízíme pro místní občany roznášku jídel od 55,- Kč za oběd. 

Pro DPS nabízíme donášku obědů až do bytu bez příplatku včetně víkendů. 
Rozvoz jídel do okolních firem a obcí od 60,- Kč za oběd. 

Dále pořádáme v měsíci březnu a dubnu !!!

30.3. – 1.4. Ježek nefiltrovaný
     Pe     Pečená vepená vepřřová kolena ová kolena 

6.4. - 9. 4. Velikonoční krasličák 
     Jehn     Jehněčí hody 

27.4. - 30.4. Démon 
     Steakový víkend      Steakový víkend 

Ochutnejte pivo od 
Pivovarů Lobkowicz 


