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vážení spoluobčané, rád bych Vás informoval o aktuálním 
dění v obci. V Sedlíšťkách nás neustále zlobí nestabilní veřejné 
osvětlení. Nepomohla výměna hodin ani jističů, neustále 
dochází zřejmě ke zkratům na vedení v místě prorůstajících 
větví stromů. Do konce května by mělo dojít k odbornému 
prořezání firmou Dehes, s.r.o., která vlastní vysokozdvižnou 
plošinu a je oprávněna tyto práce ve výškách a pod napětím 

realizovat. Jestliže selže i tento poslední zásah, budeme 
bohužel nuceni celou část obce ze Sedlíštěk ke "Kříž‑

ku" kompletně nákladně rekonstruovat. Současně 
také dojde k opravě či výměně svítidel v celé obci, 
která jsou nefunkční. Žádám Vás o součinnost 
a případné nahlášení nefunkčních zařízení.

Aktuálně je možné nahlédnout na Obecním úřadě 
v úředních hodinách do mapových listů nové digita‑

lizované verze katastrálního území Vlastibořice. K ná‑
hledu jsou včetně nových mapových listů i listy vlastnictví, 
ze kterých je zřejmý stav před digitalizací a po úpravách. 
Některé pozemky musely být upraveny a "narovnány". K ná‑
hledu jsou tyto podklady do pondělí 4.6.2012 do 12:30 hod.

Dále pracujeme na přípravě podkladů pro realizaci naučné 
stezky "Vlastibořická cesta", kterou bychom rádi ve spoluprá‑
ci s obcí Pěnčín, Občanským sdružením pro rozvoj českého 
venkova Naše ves a pracovníky Muzea Českého ráje v Turnově 
realizovali. Celá akce by měla být plně hrazena z dotačních 
fondů, konkrétně z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova. Navržená trasa naučné stezky by začínala u odboč‑
ky nad Vlastibořicemi u původního roubeného stavení st. 26 
(Simkovi) s výhledem na památný strom – lípu (zde by byla 
informační tabule) a dále by pokračovala po obecní komunika‑
ci zadem k lavičce s výhledem na Mužský a Český ráj (lavičky 
s altánkem a informační tabulí). Další zastávka s informační 
tabulí a lavičkou by byla umístěna před hřbitovem. Trasa 
dále povede kolem hřbitova po turistické stezce a následně se 
odkloní směrem do údolí pod Vlastibořicemi, aby pokračova‑
la přes les do Albrechtic. Zde by měla být umístěna poslední 
informační tabule s lavičkou. Součástí celého projektu by měla 
být i údržba zeleně kolem celé trasy a průchodnosti stezky.

Jak jste již jistě zaznamenali, během měsíce května se nám 
ve velmi krátké době podařilo zajistit a instalovat před Obecní 
úřad tři stožáry na vyvěšení vlajek. Nyní ještě zbývá insta‑
lace lepšího označení Obecního úřadu a směrové tabule.

Na Jivině byla dokončena 1. etapa nové komunikace, včet‑
ně vodovodu a elektro přípojek, zbývá dokončit realizace 
nadzemní části veřejného osvětlení. Ve Vlastibořicích v ob‑
jektu "Kampeličky" byla provedena sanace nefunkčního 
vnitřního stoupacího a ležatého kanalizačního potrubí 
všech 4 bytů, které je již opět funkční. Následovat by měl 
ještě komplexní návrh likvidace splaškových vod dle plat‑
ného vodoprávního zákona. Současný stav je již havarijní.

V řešení je také instalace uzamykatelné brány a cedule 
u vjezdu na obecní pozemek pod sportovištěm ve Vlastibo‑
řicích, kde během posledních let vznikla nelegální skládka 
komunálního odpadu. Možné je zde skladovat po předchozí 
domluvě pouze hlínu, organický odpad a čistou stavební suť, 
nikoli komunální odpad, plasty, kovy, sklo apod. Naprosto 

nepřípustné je také umístění nebezpečných odpadů, jako je 
eternit, autobaterie, elektrospotřebiče a domácí spotřebiče.

Sportovní areál a technické zázemí ve Vlastibořicích – po pro‑
jednání celé záležitosti na veřejném zastupitelstvu obce 
a na následné pracovní schůzce zastupitelů obce bylo stano‑
veno následující řešení: Jakmile Josef Chlupáč zajistí souhlas 
Hygieny s užíváním technického zázemí za účelem prodeje 
občerstvení, od HZS Libereckého kraje souhlas s umístěním 
pergoly na hrázi hasičské nádrže a následný souhlas obou 
staveb ze stavebního úřadu v Příšovicích, bude bezodklad‑
ně vypsáno výběrové řízení na provozovatele zařízení.

Topení v DPS – v současné době probíhají přípravné a prů‑
zkumné práce stávajícího stavu objektu a topného systému. 
Na základě tohoto průzkumu bude zkompletována výsledná 
konečná cena za realizaci celého díla, včetně řešení tepelné‑
ho auditu objektu. Předpokládaný termín realizace a zpro‑
voznění nového topného systému: červen – srpen 2012.

Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych uvedl, 
společně a v souladu s panem Chlupáčem, některé informace 
z předchozích čísel našeho Zpravodaje na pravou míru. Byli 
bychom neradi, aby se ve Zpravodaji, či na internetových 
stránkách obce rozpoutala nekonstruktivní a nekorektní 
diskuze na témata, která se nezakládají na pravdě. Budeme 
však velice rádi, když budete aktivně i nadále diskutovat 
o tématech, která jsou aktuální, čímž přispějete k názoro‑
vé pluralitě a třeba upozorníte na věci, které je nutné řešit 
(jako např. výtka k neexistenci adekvátního místa a způ‑
sobu pro vyvěšení státní vlajky na Obecním úřadu).

1) Vyúčtování provedených prací a dodávek – 
Kulturní dům ve Vlastibořicích.
Ke kompletnímu vyúčtování díla mohlo dojít až v momentě, 
kdy nám byly doručeny všechny faktury za realizované práce 
a dodávky. Poslední faktura byla obci doručena až v měsíci 
dubnu. Nabídková cena dle výběrového řízení činila 3 605 226 
Kč včetně DPH 20%. Tato vítězná cena za realizaci díla byla 
o 1 090 698 Kč nižší, než druhá podaná nabídka ve výběrovém 
řízení. Vítězná společnost TopDesign Stavby, s.r.o. vyfakturo‑
vala za celé dílo částku 3 499 927 Kč. Nedofakturováno oproti 
rozpočtu bylo 105 299 Kč, což je úspora oproti nabídkové ceně. 
V součtu tedy obec ušetřila za stavební práce 1 195 997 Kč.
Cena za dodávky, dokončovací práce a vybavení Kulturního 
domu od jednotlivých dodavatelů (např. vybavení nábytkem, 
vybavení nerez zařízení kuchyně, krbová kamna, zřízení soci‑
álního zázemí pro personál, včetně vybavení soc. zázemí atd.) 
činí za práce a montáže 499 296 Kč a za vybavení 472 452 Kč.
V celkovém součtu obec Vlastibořice investovala na moderniza‑
ci Kulturního domu a restaurace částku 4 471 675 Kč. Podrobné 
vyúčtování včetně přijatých faktur je k náhledu v úředních 
hodinách na Obecním úřadu.

2) Roman Bukovan starostu ani zastupitele obce před 
výběrovým řízením neinformoval o sdružení fyzických 
osob s panem Chlupáčem. Tuto skutečnost jsme se dozvěděli 
až po upozornění z Živnostenského úřadu. Obecní zastupitelé 
měli pouze povědomí o společné spolupráci pana R. Bukovana 
s panem J. Chlupáčem.

3) Zásadně se musím ohradit proti tvrzení, že jsou některé 
skutečnosti netransparentní a neprůhledné. Obec absolvuje 
pravidelný externí audit z Krajského úřadu, který doposud vždy 
konstatoval, že je vše v pořádku. Dále se pravidelně schází 
kontrolní finanční komise složená ze zastupitelů i občanů, 
také vždy s konstatováním: bez závad. Veškeré dokumenty či 
informace, které byste měli zájem si prostudovat či objasnit, 
Vám poskytneme v úředních hodinách na Obecním úřadu.

4) Na odstávku vody si skutečně pan Chlupáč nestěžoval, 
na tuto skutečnost si stěžovali jiní spoluobčané. K této 
problematice ještě mohu doplnit informaci, že si každý 
občan může zdarma zaregistrovat zasílání informací ohledně 
odstávky vody v naší obci na tel. čísle 840 111 111.

5) Zaměstnanci firmy TopDesign Stavby, s.r.o. nikdy 
žádný zákaz navštěvovat restauraci v Kulturním domě 
nedostali. Naopak jim několikrát bylo doporučeno, aby se 
zde stravovali, což mnozí činí. Informaci o zákazu učinil opilý 
zedník společnosti, který toto učinil bezdůvodně ze své vůle.

6) Pozemky, které společnost TopDesign Stavby, 
s.r.o. v roce 2011 koupila od obce Vlastibořice, byly 
prodány v souladu se zákonem. Pozemky jsou určeny 
k zástavbě dle 1. změny územního plánu obce z roku 2007. 
Cena za prodej pozemků byla stanovena dle usnesení 
zastupitelstva č. 18/07 ze dne 16.5.2007 ve výši 300 Kč/m2. 
Od této doby jsou také pozemky nabízeny k prodeji, záměr, 
včetně cen, byl po celou dobu přístupný na veřejné 
úřední desce. Opakovaně ještě od 17.6.2010 do 5.10.2010 
opět na úřední i elektronické desce. Bohužel se za celou 
dobu, i přesto, že byly pozemky nabízeny (kromě jiného 
také realitními kancelářemi), nenašel žádný kupec.
31.8.2011 byla na základě žádosti o koupi projednána a schvá‑
lena zastupiteli obce možnost prodeje parcel č. 487/1 a 487/2 
společnosti TopDesign Stavby, s.r.o. za kupní cenu 1 062 450 Kč 
(č. usnesení 27/2011). Účastni byli všichni zastupitelé, hla‑
sování se zdržel M. Beksa, proti hlasoval P. Kadlec. Ostatní 
zastupitelé hlasovali pro prodej. Sleva 10%, o kterou však 
společnost TopDesign Stavby, s.r.o. ve své žádosti neusilovala, 
byla uplatněna na základě upozornění, doporučení a souhla‑
su ze strany zastupitelů. Tato skutečnost vychází z usnesení 
č. 26/07 ze dne 24.10.2007, ve kterém je konstatováno ná‑
sledující: Zastupitelstvo obce bude minimální cenu za sta‑
vební pozemky určovat dle lokality a technického vybavení. 
Zájemcům s trvalým bydlištěm v naší obci a žijícím v obci 
minimálně jeden rok bude poskytnuta sleva ve výši 20%.

Rád bych zde ještě zdůraznil, že se jedná o pozemky v prud‑
kém svahu, o které doposud nikdo nejevil zájem, které nejsou 
zasíťované, bez řádné příjezdové komunikace, veřejného 
osvětlení a další infrastruktury, a které byly léta neudržova‑
né. Porovnáme‑li tedy kupní cenu 300 Kč/m2 se současnou 
prodejní cenou 450 – 490 Kč/m2 např. s obdobnými po‑
zemky na Jivině, které jsou na rovině, s novou příjezdovou 
komunikací, veřejným osvětlením, přípojkou vody a elek‑
třiny, dojdeme k závěru, že je tato cena více než reálná.

Ing. Martin Beksa, starosta obce
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Obecní úřad – 
aktuální informace

výsledky hospodaření 
k 30.4. 2012
Daňové příjmy 1.264.663 Kč
Nedaňové příjmy 326.743 Kč
Kapitálové příjmy 584.570 Kč 
(prodej pozemku p.č. 562/26)
Přijaté dotace 52.032 Kč
Příjmy celkem 2.228.008 Kč

Běžné výdaje 1.514.400 Kč
Investiční výdaje 1.427.722 Kč
Výdaje celkem 2.942.122 Kč
K 30.4.2012 byla vyčerpána z krátkodo‑
bého úvěru částka 1.072.135 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 30.4.2012 593.648,48 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 4.5. 2012
Odhlášení z TP
Bretšnajdrová Romana, Vlastibořice 57
Bretšnajdrová Hana, Vlastibořice 57

Počet obyvatel k 4.5. 2012 činil

235
Životní jubilea

V květnu oslaví paní Venuše Skřivánko‑
vá 75 let. Přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Odpady

Svoz komunálního odpadu 
Od 1.5.2012 probíhá 1 × za 14 dní 
vždy každou sudou středu

Velkoobjemový kontejner  
je nyní umístěn ve Vlastibořicích 
u technického zázemí. Otevřen je 
každou sobotu od 11 do 12 hodin, nebo 
po předchozí telefonické domluvě 
s p. Svačinkou na tel. 737 562 979.
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Pavel Svačinka

Dušan Koutník

Pálení čarodějnic ve vlastibořicích
Pálení čarodějnic, Filipojakubská noc, Valpuržina 
noc, nebo také Beltine, probíhá podle starobylých 
zvyků vždy v noci z 30. dubna na 1. května.
Jak věřili naši předkové, během magické filipojakubské noci 
vládly zlé a nečisté síly větší mocí, než jindy. O půlnoci byla 
jejich moc škodit největší a v této hodině bylo také možné nalézt 
zakopané, poschovávané a jinak ukryté poklady. Aby byl hledač 
v bezpečí, musel být ale náležitě chráněn talismany: svěcenou 
křídou, květem z kapradí a dalšími zajímavými instrumenty. 
O této „noci čarodějnic“, jak se jí dříve také říkalo, se radě‑
ji připravte na oblohu plnou čarodějnic letících na sabat.

Ačkoliv jsou čarodějnice hlavním nadpřirozeným symbolem 
tohoto svátku až od éry inkvizičních procesů, zaslouží si jistě 
vlastní odstavec. Před sabatem se natíraly různými kouzelný‑
mi mastmi, aby mohly létat na košťatech z jasanového dřeva 
a vrbových a březových proutků. Na sabatu nechyběla nádoba 
s jedy, kotel plný hadů a žab a další dobové specialitky. „Čaro‑
dějné kolo“ se tančilo pozpátku a vládla mu volená královna 
reje. Jídla vypadala lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala 
hlad. Nakonec se čarodějnice proměňovaly ve vlky, psy a jiná 
zvířata, a chlubily se, jak za poslední rok uškodily lidem.

Lidé se před čarodějnicemi chránili zapalováním ohňů na vy‑
výšených místech, mladíci se pak bavili vyhazováním zapále‑
ných košťat, někde proto, aby čarodějnici uviděli, jinde proto, 
aby ji srazili k zemi. O úspěchu jejich konání dnes můžeme 
pouze spekulovat, počty sražených čarodějnic ani popálených 
mladíků se pochopitelně nedochovaly. V každém případě 
jsme ale už docela blízko u dnešní podoby tohoto svátku.

Organizace moderních oslav příchodu jara, tradičního pálení 
čarodějnic, se ve Vlastibořicích již tradičně ujali hasiči místního 
SDH. Program se od toho „sabatového“ mírně lišil: přibyly dětské 
soutěže, lampionový průvod a opékání uzenek (které vypadaly 
nejen lákavě, ale také dobře chutnaly a dokonce i hlad zahnaly). 
Stejně jako čarodějnice kdysi jsme volili „královnu reje“, nebo, 
chcete‑li, soutěžilo se o nejlepší čarodějnickou masku. Posled‑
ním oficiálním bodem programu bylo zapálení hlavní vatry.

Soutěží pro nejmenší se ujaly místní teenagerky spolu s dal‑
šími dobrovolníky. Střílelo se lukem, chodilo s pingpongá‑
čem na lžičce, zakusovalo do visících jablek… a nakonec 
bylo vyvinuté úsilí náležitě oceněno sladkými odměnami.

Zatímco soutěžící a jejich rodiče zaháněli hlad a žízeň při‑
pravenými buřtíky a nápoji, skončila slunci jeho denní 
šichta a organizátoři mohli začít rozdávat a rozsvěcet lam‑
piony na nejmenšími netrpělivě očekávaný průvod.

Po návratu průvodu zbýval už jen zlatý hřeb programu.

Jak se při zapalování hlavní vatry ukázalo, hasiči neu‑
mí jen dobře hasit, ale i kvalitně zapalovat. Hovor rychle 
utichl a vysoké hučící plameny většinu z nás svou ma‑
gickou mocí přinutily alespoň na chvíli zastavit a za‑
rozjímat nad podivnostmi této výjimečné noci.

U příležitosti Dětského dne zvou členové Jívina klubu 
všechny děti v neděli 3. června na jivinskou náves. Od 14:30 
hodin budou probíhat běžecké závody ve třech věkových 
kategoriích „OKOLO KAPLE“. Nejrychlejší závodníci získají 
pohár a všichni účastníci sladkosti.

Po skončení závodů jsou děti srdečně zvány od 15 hodin 
na loutkovou pohádku „O ševci Matesovi“, kterou dětem 
zahraje Divadlo z půdy v „hasičárně“ na Jivině. Každý dětský 
divák dostane po představení kopeček zmrzliny zdarma.

Vážení, rád bych Vás tímto informoval o záměru zřízení dětské díl‑
ny v prostorách nově rekonstruované klubovny v Kulturním domě. 
Od září (2012) by se zde mohl rozjet plnohodnotný dětský kroužek cha‑
rakteru "technicko‑rukodělného" (z počátku si neklademe velké cíle, 
chceme, aby se děcka naučila uříznout prkénko a zatlouct hřebík).

Při jarní brigádě jsme prostory pro dílnu vyklidi, nyní bychom ji potře‑
bovali vybavit alespoň základním nářadím a dalšími drobnostmi.
Dovolil bych si Vás požádat, zda byste se nepokusili prohrabat své sklepy, půdy 
a kůlny. Třeba se někde válí nepoužívaný svěrák, lupínková pilka, kleště, šroubovák, 
kladívko… Vybavování dětské dílny by tak mohlo být ohleduplnější k obecní kase.

Čím bychom rádi dílnu vybavili:

1 / věci pro provoz
•	 2 závěsné zářivky nad pracovní stoly
•	věci na úklid (koš, lopatka na smetí, košťátko, kýbl, hadr atd…)

2 / nářadí
•	 6 x malý svěrák
•	 truhlářské svorky
•	 6 x sada dětského nářadí
•	 2 x tavné lepící pistole + náplně
•	 akuvrtačka

3 / drobnosti
•	 brusné papíry
•	 lepidla (herkules, kanagom…)
•	 isolepa
•	 fixy na umělou hmotu – pernamentní
•	 drátky
•	 nůžky, provázek

4 / materiál
•	 dřevěné odřezky
•	 překližka
•	 atd.

Pokud by se Vám některá z těchto věcí někde bezděky doma „povalovala“ – pryč s ní, my 
ji v dílně využijeme! / dotazy na tel.  776 706 362  ▸ Tomáš Vacek

běh okolo 
kaple

pro děti 
zmrzlina 
zdarma

loutková 
pohádka
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05
Sběr 

nebez-
pečných 

složek ko-
munálního 

odpadu

06
Žádost 

o pomoc

Obecní úřad Vlastibořice ve spolupráci se Severočeskými ko‑
munálními službami s.r.o. pořádají v sobotu 16. června 2012 
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou podle časového rozpisu.

Sedlíšťka 9.10 – 9.20 autobusová zastávka

vlastibořice 9.25 – 9.35 za kulturním domem

Jivina  9.40 – 9.50 náves

Přijímány budou následující druhy odpadů
•	 léky všeho druhu včetně mastí,
•	 domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, lou‑

hy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rost‑
lin, hubení plevelů a škůdců atd.), vše řádně označeno!

•	 zbytky starých barev, obaly od barev,
•	 televizory, ledničky, zářivky (elektrospotřebiče musí být kompletní),
•	 všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků,
•	 upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 litrů),
•	 olejové filtry a další zaolejovaný materiál,
•	 Na stanovištích je zakázáno odkládat odpad před příjezdem mobilní sběrny.
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Číslo domovní 8
Léta 1585 ve čtvrtek po smrtelné neděli vyhledalo se ve starých 
registrách purkrechtních, že koupil Jiřík Drobný tento statek 
za 108 kop grošův, z kteréhožto vykladení vyzdvihl Jan Trousyl 
40 kop, k záduší Vlastiborskému dáno 5 kop, a Dorota Vrtílkova 
vyzdvihla na spravedlnost 2 kopy.

Léta 1599 koupil Trojan Krejčí, syn Blažeje Zlámanýho ze  vsi 
Příšovic, grunt vyšacovaný od  práva rychty Loukovské, Příšov‑
ské a  Oujezdské, z  jistého poručení Jaroslava z  Vartemberka, 
grunt a  krčmu ve  vsi Vlastibořicích i  s  kovárnou, kromě lesa 
a  luk, po někdy Jiříku Drobným, za 216 kop. Závdavek 110 kop. 
Termíny po  6 kopách. Přídavek: kůň, jalovice, kráva, telata 2, 
svině, roční vepř, prasata, slepic 7.

Léta 1602 koupil Martin Beneš grunt, krčmu s kovárnou s vy‑
placenými rolemi nad rybníkem od Trojana Krejčího za 144 kop. 
Přídavkové: koně 4, kráva dojná 1, jalovýho 4, svinského 5, hus 
1, slepic s kohoutem 5, nádoby drobné k šenku náležité. Žita je 
ve snopech 5 kop, pšenice 2 kopy, ječmene 2 kopy, ovsa 4 kopy, 
hráchu 2 vozy. Stalo se za ouřadu Jeremiáše Strádala v přítom‑
nosti Jana Patočky z  Vrchoviny, Gabriela Fibigera z  Vlastibořic 
a konšelův rychty Vlastiborské.

Léta 1607 Trojan Krejčí z  Hodkovic prodal svou spravedlnost 
22 a půl kopy k záduší Loukovskému za hotových 97 kop v pří‑
tomnosti Mikuláše Pavlasa, Jiříka Fanty, Martina Petříkova kon‑
šelův, a Václava Sobotky rychtáře Loukovského. Léta 1624 Martin 
Beneš z Vlastibořic přistoupivše k registrům purkrechtním v pří‑
tomnosti Pavla Hlouška primasa rychty vlastiborské, Jiříka Kol‑
baby a Jana Kozderky z Příšovic přiznání učinil, že jest od statku 
svého kus roli vorné, slovem Křídlo vedle příhonu ležící, prodal 
Matěji Červovi za 20 kop.

Léta 1629 s  povolením Maxmiliána hraběte Valdštýna koupil 
Jakub Louthan ze vsi Radimovic z panství dubského propuštěný, 
statek Martina Beneše za 200 kop. Přídavek: kůň, krávy 2, telata 
letošní 2, svině soupraší 1, slepic s kohoutem 6, žita 6 mandel, 
ječmena 2 mandele, ovsa 2 kopy, semena lněného čvrtce, žita 
na zimu setého 3 korce 3 věrtele, pšenice 2 věrtele, vůz okovaný 
o třech kolách, šnejdr hrubý, latovniky 3, motyčka tesařská. Stal 
se zápis ten v přítomnosti Jana Nohynka, Mikuláše Janečka, Jana 
Patočky, Ondřeje Vlka, Václava Fanty konšelův.

Léta 1648 koupil Tomáš Zajíček grunt pustý a zbořený po Ja‑
kubu Louthanovi za 40 kop. Závdavek 6 kop. Ročně po 3 kopách. 
Pšenice na zimu seté po 3 věrtelích a 3 čtvrtcích, žita setého 12 kop.

Léta 1653 koupil Martin Kovář statek po otčímovi Tomáši Zajíč‑
kovi s podmínkou, aby statek doplatil.

Léta 1673 koupil Jan Jistl (viz čp. 3) tento statek za 50 kop. Zá‑
vdavek 6 kop.

Léta 1714 koupil Jan Pelant (viz čp. 7) statek od Jana Jistla za 135 
kop. Přídavek: rasešky k prsku a jiné. Dluhy: rychtáři na rekruty, 
za  sůl 3 kopy 23 grošů, děvečce služby za  rok 3 kopy 7 grošů. 
Pozemku 23 korců, jménem na kamenici, na tobolce, na pasece.

Léta 1743 koupil Jan Pelant (viz čp. 6) statek od otce Jana Pe‑
lanta za 135 kop. Výměnek: hrušku na červenici, třešni na žákovště.

Léta 1773 koupil Jiří Pelant tento statek za 210 kop. Přídavek: 
na  ozim vyseté pšenice 1 korec, žita 10 korců. Na  jaro ječmene 
korec, ovsa 8 korců. Výměnek: pro bandory 1 záhon /mimo jiné/. 
Léta 1776 odešel z  této živnosti Václav Pelant za ustanoveného 
šafáře ve dvoře pana Jiříka Neubera, vrchního panství Klášterec‑
kého. Polí orných jest při statku 16 jiter 1391 sáhů jménem na to‑
bolce, za hájem, u meze, na dlouhých, za humny, na karbanov‑
ště. Tříletých lad je 5 jiter 1513 sáhu, čtyřletá lada jsou u  louky 
656 sáhu, luk je 2 jitra 767 sáhu, pastvin pod průhonem 3 jitra 

360 sáhu a lesa je 2 jitra 1204 sáhy (31jiter 
1127 sáhů). Daní 11 zl 31 kr, extra vydání 
24 kr, úrok jirský 1 zl 7 kr, havelský 2 zl 14 
kr. Roboty tažné práce koňmi párem 1 den 
týdně, ruční práce 78 dní ročně. Faráři 
Loukovskému desátku 26 kr ročně.

(?) Josef Jisl. Statek stával u  samého 
hřbitova pod čp. 7, na  nynějším místě 
byl postaven Josefem Jíslem. „Stavěl Ťu‑
kal z  Pěnčína“, jak bylo psáno na  prkně 
ve štítě. Vdova po Josefu Jíslovi se provda‑
la za  Jana Bláhu z  Bílého, který byl strý‑
cem zemřelého Josefa Jísla.

Léta 1825 koupil Jan Bláha tento statek 
za  1809 zlatých, vzal si vdovu po  Josefu 
Jislovi.

Léta 1854 koupila dcera Jana Bláhy Ka‑
teřina s manželem Václavem Jírou z Deh‑
tar za 2100 zl.

Číslo domovní 9 – Michal Rektor.
Léta 1624 – Škola zbořena, Michal Rektor 
na zádušním sedící, roboty 2 dny.

Léta 1626  – Škola. Chalupa na  záduš‑
ním zbořena.

Další údaje doplnil autor Pamětí.
Léta 1644  – v  zádušních 

účtech kostela vlastibořické‑
ho se připomíná kantor uží‑
vající roli zádušní.

Léta 1654 – podle generál‑
ní visitace panství svijanské‑
ho uváděna škola jako „místo 
rektorský“ tj. místo bez stavby. 
Vyučovalo se nejdříve v  obecní 
lázni, kterou již tehdy ves měla, později 
na neosazené faře až do r. 1783.

Léta 1771  – očíslování domů. Ve  Vlas‑
tibořicích bylo 12 čísel. Škola, která byla 
v budově fary měla číslo 9.

Léta 1777 – v urbáři svijanském uvádě‑
na škola na kostelním gruntě (škola byla 
podřízena faře, patronát nad farou i ško‑
lou měla vrchnost).

Léta 1783 – vystavěna nová dřevěná bu‑
dova školy o  jedné místnosti s  komorou, 
bez kuchyně a  spižírny, se šindelovou 
střechou, asi na  místě zničené původní 
školy.

Léta 1789  – do  budovy nové školy se 
nastěhoval lokálista nově zřízené lokálie, 
učitel se musel vrátit do budovy staré ško‑
ly (tj. fary) hrozící sesutím. Vyučovalo se 
v nové škole.

Léta 1790  – pro lokálistu zhotoven 
v nové škole oddělený sklep krytý došky, 
stará škola opravena pro obydlí učitele, 
přesto hrozila sesutím. Lokálista bydlel 
ve škole až do r. 1796, kdy byla vystavěna 
nová farní budova, která dostala popisné 
číslo 23.

Vážení spoluobčané, v následujících týdnech dojde k montáži 30 
metrů zábradlí podél požární nádrže ve Vlastibořicích ze strany 
dětského hřiště. Železná konstrukce již je vyrobená a dodaná. Po za‑
betonování a po nátěru na ni budou svisle přivrtány dřevěné plotovky.
Jelikož máme v současné době jednoho obecního zaměstnance, který je v letním období 
vytížen sekáním a údržbou obecních prostor, hřbitovů apod., prosíme o pomoc a zároveň 
nabízíme finanční odměnu za vykonanou práci.

A) Zábradlí

1. vykopání 11 děr o velikosti 30x30x90cm
2. usazení konstrukce – zabetonování
3. 1‑2 nátěry konstrukce
4. přivrtání 150 ks plotovek

B) Závora pod hřištěm ve vlastibořicích

1. vykopání 2 děr o velikosti 50x50x120cm
2. usazení závory – zabetonování

Práce je vhodná pro 2 a více osob. Požadujeme zkušenost (např. stavba plotu) a smysl pro 
přesnost. Obec zajistí na své náklady materiál – beton, barvy, šrouby apod. Brigádník si za‑
jistí nářadí – lopatu, rýč, vrtačku, vodováhu apod. Nabízená odměna za vykonanou práci 
je 10.000 Kč. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.

Pavel Svačinka 
místostarosta obce

Dotaz od občanů
V minulých letech jezdíval do vsi aspoň jednou ročně zvěrolékař očkovat pejsky. Byl jsem dota‑
zován, zda letos pan doktor přijede. Jelikož vím, že někteří majitelé psů svého dvorního zvěro‑
lékaře mají, chtěl bych se touto cestou zeptat, kdo by měl o očkování v místě bydliště zájem.
Pokud byste případnou návštěvu zvěrolékaře se svým pejskem využili, sdělte to prosím 
na Obecním úřadě osobně, nebo telefonicky, nebo na tel. č. 737562979 – Svačinka Pavel.
V případě dostatečného zájmu budeme pana doktora kontaktovat a Vás budeme včas informovat.

odměna 
10.000 Kč
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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 květnu a červnu!!!
25.5. - 27.5. Prácheňská Perla  

Tatarský víkend s rybími hody 
  8.6. - 10.6. Vévoda kvasnicový 

Drůbeží hody 
22.6. - 24.6. Sváteční speciál 

Italský víkend (pizza, těstoviny) 

Kvasnicový světlý ležák 

Sváteční speciální pivo 

Světlý speciál 14% 

Léta 1820  – dřevěná budova školy z  r. 1783 zbořena, stavěna 
škola z kamene s odděleným příbytkem učitele.

Léta 1821, 13. září škola vysvěcena, vrchnost, která školu vysta‑
věla, předala klíč školy učiteli. Pod patronátem vrchnosti zůstala 
škola až do r. 1864.

Léta 1878 – budova školy z r. 1820 zbořena, přikročeno ke stav‑
bě školy nové, na základech školy zbořené. Vyučovalo se v čp. 
19, učitel bydlil v čp. 10. Škola vysvěcena koncem r. 1878. K bytu 
učitele patřilo i užívání školního chléva a stodoly.

Léta 1920 – stodola při škole byla zbourána, budova školy i ve‑
dlejší budovy ohozeny zelenou omítkou.

Léta 1935  – přestavba a  přístavba školy nákladem asi 
233 000 Kč.

Číslo domovní 10 – vlastník Pavel Pelánek
Léta 1594 koupil Ján Pelánek statek zúplna zaplacený od  otce 
svého Pavla Pelánka za 115 kop. Přídavky: klisny 2, krávy 2, ja‑
lovice roční, ovce, vozy pod železem 2. Výměnek má Pavel Pe‑
lánek: pšenice 14 záhonův, žita jedny honečky, každého roku 7 
věrtel žita, 2 věrtele pšenice, 7 věrtel ovsa, věrtel ječmene, věrtel 
hráchu, věrtel pohaniny, 3 záhony pro lněné semeno, 2 záhony 
pro zelí, 2 záhony pro mrkev a cibuli.

Léta 1627 koupil Martin Pelánek statek od vdovy po Jánu Pe‑
lánkovi celkem za 400 kop. Svršky: koně 2, krávy dojné 2, tela‑
ta 4, ovce a jehňata 3, svinského 6 kusův, slepic s kohoutem 11 
kusů. Závdavek 100 kop. Stal se zápis ten při soudě rychty Vlas‑
tiborské, který držán byl v Podolí. Robota: úrok jirský 53 grošů, 
úrok havelský 53 grošů, roboty na panském 6 dnů a 6 kapounů.

Léta 1655 koupil Pavel Halač tento statek za 60 kop.
Léta 1666 koupil Jan Halač za  120 kop. Jest při statku jabloň 

míšenská a slíva sedmihradská.
Léta 1704 koupil Jiří Adamů (viz čp. 11) 

statek ten za 400 kop.
Léta 1728 koupil Jan Adamů živnost 

po  otci Jiřím za  350 kop. Pozemky: pod 
rybníkem, pod sádkou, v březím a na kar‑
banovště.

Léta 1760 koupil Matěj Adamů tento 
celý statek po  zemřelém Janu Adamovi 
za 466 zl 40 kr. Poli je 34 jiter jménem ryb‑
nik, na vidli, pod dráhou. Tříletá lada 7 ji‑
ter 1053 sáhů. Zahrady u stavení 3 jitra 914 
sáhů, v  hlubočině 1 jitro. Luk 3 jitra 811 
sáhů; lesů 28 jiter 1353 sáhy. Celek 78 jiter 
931 sáhů. Daní 29 zl 5 kr. Extra vydání 1 zl. 
Úrok jirský 1 zl 37 kr, havelský 3 zl 22 kr. 
Koňské roboty ročně 156 dnů. Ruční prá‑
ce celoročně 13 dnů. Faráři desátek 26 kr. 
(Byl to největší statek ve vsi, 156 korců.)

Léta 1802 koupil Matěj Adam polovici 
této živnosti za  900 zl. (druhá polovina 
viz čp. 25).

Léta 1840 koupil Petr Adam za 1620 zl.

— pokračování příště >>

dílo 
Ing. Oldřicha 

Loudy
na pokračování


