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červen — 2012

vážení spoluobčané, na poslední veřejné schůzi obecního 
zastupitelstva byl jedním z diskutovaných témat územní plán 
obce respektive koncepce rozvoje a další výstavby v jednotli‑
vých osadách. Aktuálně zejména plánovaná výstavba na Jivině 
(1. a následně i 2. etapa). Dovolte mi, abych zde uvedl několik 
reálných úhlů pohledu na možný rozvoj obce, jenž se netýká 
pouze nové zástavby rodinnými domy v intravilánu jednotlivých 

osad, ale také rozvoje v oblasti sportu, občanské vybave‑
nosti, správy a údržby obecních komunikací a prostran‑

ství, spolkové a obecně prospěšné činnosti atd.
Pohled číslo jedna – rozvoj a investice na základě 

prodeje obecních pozemků
Jde o zcela pragmatické řešení současného stavu 

a reálných možností obce. Chceme‑li realizovat většinu 
předsevzatých úkolů, jež vyžadují nemalé finanční pro‑

středky, je nutné položit si základní otázku. Jaké zdroje pro 
financování investičních akcí a vlastní provoz může obec naší 

velikosti a výše příjmů využít? Odpověď je velice jednoduchá.
Daňové příjmy a příspěvky od státu jsou každým rokem nižší 

a v současné době již nemohou pokrýt ani základní provoz naší 
obce. Dalším zdrojem jsou možné podané a následně získané 
dotace, ke kterým je však vždy nutné přičíst spoluúčast obce, jež 
se pohybuje v současné době mezi 40 – 60% celkového objemu 
investice.

Jako další zdroj příjmu je možné uvažovat nájemné a výběr 
poplatků za služby. Výše těchto příjmů je ale opět zcela zanedba‑
telná. Jako jediný možný vyšší příjem obce je prodej obecních 
pozemků či těžba dřeva v obecních lesích. Prodej dřevní hmoty je 
v současné době nemožný díky vyčerpaným kvótám a těžebním 
limitům, zbývá tedy pouze prodej pozemků. Těch má naštěstí, 
jako jedna z mála obcí, naše obec dostatek. Navíc budeme ještě 
požadovat bezplatný převod pozemků určených k zástavbě 
od Pozemkového fondu ČR.

Kromě finanční výhody obec získává nové obyvatele, většinou 
mladé lidi, kteří zde založí rodinu a mohou přispět k dalšímu 
rozvoji a oživení obce.

Jako negativum někteří občané (zejména ti, kterých se nová 
výstavba dotýká svou vzdáleností nejvíce) vnímají změnu stávají‑
cího charakteru krajiny, příchod nových občanů apod.

Ještě je nutné podotknout, že výše uvedený pohled může 
mít několik podob. Extrémní, která nebude respektovat přání, 
připomínky a podněty občanů a jejímž hlavním cílem bude důraz 
na příjem a investice obce. Umírněná a vyvážená podoba navrže‑
ného řešení může být prospěšná obci i jejím občanům.

Pohled číslo dvě – zachovat stávající stav obce, neinvestovat, 
nerozvíjet se

Tento přístup je možný a v mnoha obcích také velmi rozšíře‑
ný. Taková obec si sice zachovává svůj původní ráz a charakter, 
avšak pomalu "vymírá". Starousedlíci nejsou konfrontováni s no‑
vými koncepty, nečelí novinkám. Obec se dále nerozvíjí, stagnu‑
je, neinvestuje. V mnohém, zejména pro vedení takové obce, je 
tento přístup velice výhodný, pohodlný a rutinní.

Pohled číslo tři – rozvoj obce vykoupený dlouhodobým a neú‑
měrným zadlužením obce

Tuto variantu není třeba více rozvíjet. Případů, kdy se nemálo 
obcí extrémně zadlužilo budováním kanalizací, čistíren odpad‑
ních vod apod. je celá řada.

Možných dalších scénářů, variant a konceptů rozvoje obce je 
jistě daleko více. Velice rád bych znal i váš názor.

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

výsledky hospodaření 
k 31.5. 2012
Daňové příjmy 1.394 822 Kč
Nedaňové příjmy 402.479 Kč
Kapitálové příjmy 584.570 Kč 
(prodej pozemků)
Přijaté dotace 65.040 Kč
Příjmy celkem 2.446.911 Kč

Běžné výdaje 1.859.803 Kč
Investiční výdaje 1.740.954 Kč
Výdaje celkem 3.600 757 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil   
31.5.2012  467.148 Kč

K 31.5.2012 bylo vyčerpáno  
z krátkodobého úvěru  1.385.367 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 19.5.2012
Zemřelí:  Marie Šiftová, Jivina (6.5.2012)
Karel Švec, Vlastibořice (28.5.2012)

Počet obyvatel k 19.5.2012 činil 

233
Životní jubilea

V červnu oslaví paní Vlasta Altmanová 
80 let a paní Marie Šámalová 70 let. Na‑
šim jubilantkám 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  
bude koncem června přemístěn na 
otočku autobusu v Sedlíšťkách a bude 
i nadále otevřen každou sobotu od 
11 do 12 hodin, nebo po telefonické 
domluvě (Svačinka Pavel 737562979).
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02
Novinky 

v obci

Pavel Svačinka

Dušan Koutník

U Obecního úřadu byly vztyčeny tři pětimetrové stožáry na vlajky. 
Na jeden stožár byla zavěšena vlajka obecní a další dva budou sloužit pro 
vyvěšení vlajky ČR při státním svátku nebo volbách a pro vlajku EU.
Před vjezdem na „skládku“ pod hřištěm ve Vlastibořicích byla instalována závo‑
ra. Závora bude uzamčena a opatřena cedulí „Skládka zakázána“. Zeminu, čistou sta‑
vební suť nebo posekanou trávu bude možno ukládat po dohodě s obcí.
U dětského hřiště ve Vlastibořicích vedle požární nádrže začali hasiči ve spoluprá‑
ci s obcí budovat zábradlí, které by mělo zabránit případnému pádu do vodní nádrže. Ale 
i přesto upozorňuji, že děti by neměly být na hřišti bez dozoru dospělé osoby.

stožáry 
na vlajky

→ důstojnost ←

závora  
na skládku

→ zabezpečení ←

zábradlí 
u nádrže

→ bezpečnost ←
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Ohlédnutí 

za Dnem 
dětí

Pavel Svačinka

Dušan Koutník

3. června 2012 jsme společně s našimi nejmenšími oslavili 
na jivinské návsi Den dětí. I když zrovna byla deštivá neděle, 
přišlo se na loutkovou pohádku „O ševci Matesovi“ podívat 20 
dětí, které zaplnily hasičárnu a jako vždy se s panem Pešanem 
příjemně pobavily. Doufali jsme, že během pohádky přestane 
pršet a děti se budou moci zúčastnit běžeckých závodů.

Nepřestalo. Ale naše ratolesti se tak těšily, že jsme jim 
tu radost nemohli zkazit. A tak se „OKOLO KAPLE“ 
běželo za deště. Všichni zúčastnění obdrželi sladkou 
maličkost a ti nejlepší věcnou cenu a pohár pro vítěze. 
V nejmenší a střední kategorii kralovaly dívky a tak 
musí chlapci do příštího roku trénovat, aby v běhu 
„OKOLO KAPLE 2013“ mohli děvčatům porážku vrátit.
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04
Pozvánky

05
Hasičské 

soutěže

Za SDH 
Zdeněk Sluka

Naši dobrovolní hasiči se jako každým rokem zúčastnili soutěží, 
které se za pěkného počasí konaly v Příšovicích a v Pěnčíně.

V Příšovicích bojovali naši hasiči statečně a z dvanácti družstev se i kvůli zradě techniky umístili na 10. místě. Sed‑
mičlenné družstvo se zúčastnilo disciplín útok, štafeta a disciplíny tajné. V Pěnčíně již byli naši zástupci úspěšnější 
a z devíti družstev se umístili na krásném 5. místě. Nejúspěšnější však byli v disciplíně útok čtyř mužů, kde z jede‑
nácti družstev skončili na vynikajícím 2. místě, za což jim dodatečně gratulujeme.
Starosta Ing. Martin Beksa uvolnil peněžní prostředky na opravu stříkačky a zakoupení čtyř metrových savic, bez 
kterých bychom takového úspěchu těžko dosáhli. Tímto mu děkujeme a nadále se budeme snažit být úspěšní.

Letní slavnosti
Hasiči z Vlastibořic Vás zvou na již 
5. ročník letních slavností, které se 
konají v sobotu 7.7.2012 ve sportovním 
areálu ve Vlastibořicích od 15 hodin.
Přijďte se všichni pobavit a ochutnat grilovaná 
kuřátka, klobásky z udírny a další speciality. 
Pro děti je připraven sportovní program plný 
soutěží a her. Během odpoledne bude probíhat 
ukázka leteckých modelů a při příznivém počasí 
přilétnou i rogala. Během celého odpoledne a až 
do pozdních nočních hodin bude k tanci a posle‑
chu hrát country skupina. Těšíme se na Vás.

Za SDH Vlastibořice, Zdeněk Sluka

3. sousedské posezení
Srdečně zveme všechny obyvatele 
Vlastibořicka, příbuzné a přátele 
na 3. sousedské posezení na návsi 
na Jivině v sobotu 30. června 2012.
Bohatý kulturní program začne ve 14 hodin 
veselou pohádkou „Kterak se loupežník do pek‑
la dostal“, kterou nám zahraje divadlo Uličník 
z Krupky u Teplic, následovat budou již tradiční 
projížďky ve vojenském GAZu, dvě vystoupení 
má pro nás připravené žonglér a fakír MERLIN. 
Navečer vystoupí dudácká kapela Heřmánek 
z Heřmanic a od 19 hodin bude k tanci a poslechu 
hrát country–rocková skupina Šance z Liberce. 
Ve 22 hodin osvítí noční oblohu ohňostroj. Pokud 
jste ještě neměli možnost nahlédnout do kaple sv. 
Václava, nebo si prohlédnout dobové fotografie 
z Vlastibořicka, během odpoledne, 30. června, tuto 
příležitost mít budete. Občerstvení na jivinské ná‑
vsi také najdete a tak nezbývá, než si přát příznivé 
počasí a všem návštěvníkům příjemnou zábavu.

Za Jívina klub, Svačinka Pavel
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06
Čištění 

požární 
nádrže

I když se značným zpožděním, rád bych tímto za všechny 
místní cachtaly poděkoval vlastibořickým hasičům, hasiča-
tům, i všem ostatním, kteří se v půli května podíleli na vyčiš-
tění požární nádrže.
Jarním vyčištěním péče o vodu samozřejmě spíše začala, než skončila, poděko‑
vání se tedy vztahuje i na ty, kteří i nyní, po napuštění, vodu v nádrži průběžně 
udržují. Nádrž se sportovním areálem je velkou letní atrakcí naší obce, doufej‑
me, že se ještě během léta podaří zprovoznit i tradiční stánek s občerstvením.

Dušan Koutník

Dušan Koutník
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červen — 2012

Číslo domovní 11
Léta 1624 uváděna v  Registrech panství Svijanského 
chalupa malá Jakuba Macháčka. Dále viz čp. 4 v Sedlíš‑
ťkách).
Léta 1703 vystavěl (asi obnovil) Jan Maruška chalupu 
na pozemku od Jana Halače (čp. 10).
Léta 1728 koupil Jan Šimůnek chalupu za 62 kop.
Léta 1740 koupil Jan Adam (viz čp. 10) od Jana Šimůnka 
za 102 kop.
Léta 1760 koupil Matěj Adamů po zemřelém otci Janovi 
za 119 zl. Pozemku 3 a půl jitra. Daní 1 zl 22 kr. Extra vydá‑
ní 2 kr. Úrok jirský 12 kr, úrok svatohavelský 24 kr. Roboty 
ruční celoročně 13 dnů.
Léta 1802 koupil Václav Adamů za 300 zl.
Léta 1846 koupil Václav Adamů za 1000 zl.

Číslo domovní 12  – vlastník Václav Pořádný (samota 
Korejtko, viz čp. 16).
Léta 1720 koupil Jiřík Tomka chalupu od Václava Pořád‑
nýho za 38 kop (asi postavena již před r. 1700).
Léta 1759 koupil Jan Tomka za 40 kop.
Léta 1779 koupil Jan Primásek z  Jiviny za  93 kop (daní 
platí 52 krejcarů, ruční roboty 52 dní).
Léta 1836 koupil Václav Primásek.
Léta 1845 koupil Josef Beran.

Domy vystavěné po očíslování (1771)
Číslo domovní 13
Léta 1794 koupil František Brožek domek na obci od otce 
Františka. Daní 10 kr. Roboty ruční 13 dnů ročně.
Léta 1817 koupil Václav Vinš tento barák.
Léta 1826 koupil Jan Adam za 320 zl. C. M.
Léta 1836 koupil Jan Adam za 140 zl.
Léta 1871 koupil Čeněk Adam.

Číslo domovní 14 – Vojtěch Šulc postavil novou chalu‑
pu na obci.
Léta 1792 koupil Jan Šulc chalupu od  otce. Daní 10 kr. 
Roboty ruční 13 dnů ročně.
Léta 1820 koupil Jan Šulc od otce Jana Šulce.
Léta 1827 koupil Josef Zakouřil za 100 zl. Léta 1841 koupil 
pozemek 7 jiter 800 sáhů od Václava Adama č. 25.
Léta 1863 koupil Hynek Strnad.

Číslo domovní 15
Léta 1794 postavil Jan Zakouřil domek na obci. (Daní pla‑
tí 10 krejcarů, roboty ruční 13 dnů ročně).
Léta 1813 ujal Jan Zakouřil.
Léta 1844 ujal Jan Zakouřil.

Číslo domovní 16 (samota na Korejtu, viz čp. 12)
Léta 1771 koupil Václav Čížek kus špatné půdy od Jana 
Šulce.
Léta 1794 koupil Jan Čížek postavenou chalupu. Daní 54 
kr. Extra vydání 4 kr. Roboty 13 dní.
Léta 1817 koupil Ferdinand Čížek za 330 zl chalupu grun‑
tovní.
Léta 1846 koupil Václav Čížek.

Číslo domovní 17
Léta 1790 koupil Václav Hartich domek na obci od Matěje 

Adama (čp. 10) za 200 zl. Daní platí 12 kr. Extra 
vydání 2 kr. Roboty ruční 13 dnů nebo za ni 2 zl 
10 kr platiti.
Léta 1810 koupil Jan Hartich za 450 zl.
Léta 1848 koupil Václav Hartich za 250 zl.

Číslo domovní 18 (vyčleněno z čp. 3)
Léta 1789 ujal Jakub Jisl chalupu prostřední 
po Václavu Jislovi za 88 zl. Pole 3 jitra 952 sáhy. 
Pětiletá lada na novině 2 jitra 1200 sáhů. Daní 1 zl 
51 kr. Extra vydání 3 kr. Úrok jirský 13 kr, havelský 
26 kr. Roboty ruční 43 a půl dne.
Léta 1813 ujal Václav Jisl za 400 zl.
Léta 1870 ujal Václav Jisl za 1000 zl.

Číslo domovní 19 (živnost vznikla rozdělením 
čp. 18).
Léta 1792 ujal Jan Jisl chalupu po Václavu Jislovi 
za 106 zl.
Léta 1816 ujal Václav Jisl za 300 zl.
Léta 1827 ujal Jan Šulc za 960 zl. Léta 1843 koupil 
pozemek 4 jitra od čísla 25 ve Vlastibořicích.
Léta 1848 ujal František Šulc za 1500 zl. R. 1852 
chalupa prodána v dražbě.

Číslo domu 25 (živnost vznikla rozděle‑
ním čp. 10).
Léta 1812 ujal Jan Adam, polovici živ‑
nosti od otce Matěje Adama z čp. 10 
za 900 zlatých.
Léta 1832 ujal Václav Adamův živ‑
nost od otce Jana Adama.
Léta 1841 odkoupil Josef Zakouřil 
z  čp. 14 od  čp. 25 pozemek 7 jiter 800 
sáhů.
Léta 1843 odkoupil Jan Šulc z čp. 19 od čp. 25 po‑
zemek 4 jitra.
Léta 1843 ujal Jan Adam tento statek od otce Vác‑
lava za 5200 zlatých. Léta 1843 koupil Jan Jansa, 
knížecí tajemník v Sychrově kus zahrady od Jana 
Adama 386 sáhů za 50 zlatých hotových pro rozší‑
ření hřbitova při kostele vlastibořickém.

Číslo domu 39, horní mlýn v  Trávníčku (Čp. 
bylo přiděleno později.)
Vlastník: Hável – mlynář.
Léta 1612 koupil Adam Nyklův od  Hávla, jinak 
Havlíka mlýn v Trávníčku. Svršky: pila k řezání 
prken se dvěma klamry a pilníkem, hřeb, sochor 
železný, palice, voškrdy, šnejdr velký, kotel pro 
vaření šatův (?) – za 105 kop. (Oškrd = ostré oce‑
lové kladivo na  nakřesávání  – ostření kamenů 
pro mlýnské stroje a šrotovníky.)
Léta 1636 koupil Danych Táborský mlejn, vzav 
sobě vdovu Annu za manželku, za 140 kop.
Léta 1643 koupil Jiřík Šolc tento mlejn za 85 kop.
Léta 1684 koupil mlejn Michal Šulc za 150 kop. 
Podíly mají: Michal, Jan, Adam, Václav, Krištof.
Léta 1684 koupil Šimon Čížek tento mlýn po Mi‑
chali Šulcovi za 180 kop. Závdavek 10 kop. Ter‑
míny po  5 kopách. Přídavek: žita 20 mandel, 
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Paměti 
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Restaurace  Vlastibořice 

Nabízíme dovážku obědů !!! 
Výběr ze tří druhů jídel každý den od pondělí do pátku. 

Jídelní lístek Vám přivezeme vždy ve středu na následující týden. 
Rozvoz se provádí v dodaných jídlonosičích. (lze u nás zakoupit, popřípadě zapůjčit) 

Oběd Vám přivezeme mezi 11 a 12 hodinou. 
Cena za kompletní oběd včetně dovozu je 55,- Kč. 

Vaříme z čerstvých potravin, nepoužíváme mražené potraviny ani polotovary. 
V případě zájmu Vám přivezeme oběd na vyzkoušení zdarma, nebo si ho dejte v naší restauraci. 

Pro více informací volejte: 602 240 886 
Není nic snazšího, než vyzkoušet něco nového ! 

ječmene 3 mandele, ovsa 2 mandele. Žita na ozim setého 4 korce, 
voli tažní 2, krávy 2, kozy 2, prasata 2.
Pro pamět: Václav Jistle ze  Sedlíštěk léta 1712 Šimonu Čížkovi, 
mlynáři, dovolil skrze svůj grunt mlejnskou struhu s  tou vý‑
jimkou, aby se od vody témuž nic nestalo a voda gruntu škodu 
neudělala, a za to mlynář postoupil Jislovi kousek dvora, kterýž 
sám mlynář plotem ohražovati má. Dále z haltýře vodu na louku 
a také do svého haltýře Václav Jistl svobodně přiváděti právo míti 
bude.
Léta 1734 koupil Jan Čížek živnost tuto a mlejn s jedním složením 
za 300 kop.
Léta 1767 koupil Jan Čížek živnost tuto a mlejn za 520 kop.
Léta 1770 přiženil se Karel Jírův z Dehtár, panství Českodubské, 
jenž výhostem do  poddanství na  panství Svijanské propuštěn 
jest, k  Alžbětě, vdově po  nebožtíku Janu Čížkovi a  ujal mlýn 
za 520 kop. Pozemků jest 16 jiter. Daní 5 zlatých 5 krejcarů, ex‑
tra vydání 10 krejcarů, úrok jiřský 35 krejcarů, havelský 1 zlatý 8 
krejcarů, ruční roboty 104 dní ročně, desátku faráři 26 krejcarů.
Léta 1831 ujal Václav Jírův tento mlýn od otce Karla Jíry za 1800 
zlatých. Povinnosti: činže ročně 7 zlatých, z vody 2 zlaté 15 krej‑
carů, za vepře 2 zlaté, za indiána (krocana) 45 krejcarů, obilí smí‑
šeného 10 měřic.
Léta 1859 ujal Jan Jíra tento mlýn po bratru Václavovi za 3000 zla‑
tých. Odkaz hlavní: vlastibořickému chrámu 400 zlatých na mše 
a fundace.
Léta 1862 koupil Jiřík Beran tento mlýn od Jana Jíry za 3500 zla‑
tých.
Zde zápisy Josefa Škody končí, pokračování o obyvatelích domů 
v kpt. 26.
— pokračování příště >>

dílo 
Ing. Oldřicha 
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