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Slovo
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zá

Vážení spoluobčané, již mnohokrát jsem si říkal při psaní
nového úvodníku: Piš jednoduše, krátce, bez emocí, pouze fakta.
Hlavně nenuď, nesnaž se vychovávat a hlavně se nediv. Někdy
se mi to daří, jindy méně. Pokusím se tentokrát být velice věcný
a stručný ve výčtu aktuálních informací. V druhé části úvodníku
bych rád vám, kteří úvodníky čtou, položil několik znalostních
otázek, na které se můžete pokusit odpovědět. Pokuste se tak
ověřit své znalosti o naší obci.

12
ří 20

Během prázdnin proběhlo několik dalších oprav
na veřejném osvětlení v naší obci. V případě, že
ještě někde veřejné osvětlení nesvítí řádně nebo
vůbec, dejte nám vědět, abychom zjednali ná‑
pravu. V průběhu srpna a září probíhá postupná
oprava obecních komunikací. Opět, víte‑li o poru‑
chách na obecních komunikacích, sdělte nám to.

V domě s pečovatelskou službou byla dokončena rekonstruk‑
ce topného systému a nyní bude probíhat testovací a ladící
provoz. Věříme, že budou obyvatelé domu spokojeni.
Počátkem září byla dokončena naučná stezka, zbývá ofici‑
ální předání a otevření stezky pro veřejnost. Naši občané si
mohou na Obecním úřadu vyzvednout informační brožur‑
ky. Obec do tohoto počinu neinvestovala jedinou korunu.
Ve středu 12.9. bude po dlouhém období konečně završena naše
snaha o nový územní plán obce, který bude na veřejném zastu‑
pitelstvu počátkem září finálně schválen a uveden v platnost.
Postupně probíhá modernizace a konsolidace naší místní knihov‑
ny. Věříme v rostoucí zájem občanů o služby knihovny. V Kultur‑
ním domě byla provedena modernizace sociálního zázemí, včet‑
ně rozšíření topných těles a drobné úpravy v kuchyni restaurace.
Znalostní test:
1.

Z kolika částí se obec Vlastibořice skládá? Jmenujte je.

2.

Kolikátou verzi územního plánu nyní obec uvádí v platnost?

3.

Jaká je nadmořská výška nejvyššího bodu
v obci a kde se toto místo nachází?

4.

Kolik kapliček se nachází v obci? Jmenujte je.

5.

V jakém století byla postavena unikátní dře‑
věná zvonice ve Vlastibořicích?

6.

Víte, kde se nacházelo tvrziště?

7.

Kolik obecních bytů aktuálně pronajímá naše obec?

8.

Kolik vodních ploch se nachází v naší
obci (pouze stálé vodní plochy)?

9.

Víte, kde se nachází nejstarší strom
v obci a o jaký strom se jedná?

10. Co se nacházelo na místě současného spor‑
tovního areálu ve Vlastibořicích?
Příjemné září a úspěšné řešení testu.

Ing. Martin Beksa, starosta obce

strana 2

01
Obecní úřad –

aktuální informace
Výsledky hospodaření
k 31.8.2012
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
(prodej pozemků)
Přijaté dotace
Příjmy celkem

2 469 470 Kč
641 826 Kč
1 101 780 Kč
104 064 Kč
4 317 140 Kč

Běžné výdaje
Investiční výdaje
Výdaje celkem

2 690 334 Kč
2 927 289 Kč
5 617 623 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil
k 31.8.2012
1 347 435,15 Kč
K 31.8.2012 bylo z krátkodobého úvěru
vyčerpáno
2 412 291 Kč

Informace z evidence
obyvatel k 7.9.2012
Dne 6.8.2012 zemřela paní
Blažena Lhotáková
Počet obyvatel k 7.9.2012 činil

236

Životní jubilea.
V měsíci září 2012 oslaví:
paní Stanislava Marešová 80 let
paní Jana Jírů 50 let
paní Zdeňka Linková 55 let
paní Šitnerová Alena 65 let
paní Kopecká Dana 60 let
paní Hetverová Helena 60 let
Našim jubilantům přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Odpady
Svoz komunálního odpadu
Od 1.5. 2012 probíhá 1 × za 14 dní
vždy každou sudou středu.
Svoz komunálního odpadu v pytlích
k tomu určených probíhá každou středu.

02
Novinky
z obce

Vážení spoluobčané, kromě naučné stezky, již zmiňované v úvodníku, došlo během
léta k dokončení zábradlí u požární nádrže ve Vlastibořicích ze strany dětského hřiště.
Materiál dodala obec a hasiči, pod vedením Zdeňka Sluky, odvedli kvalitní práci.

Pavel Svačinka

Dušan Koutník

Na Jivině u rybníka je betonová skruž s víkem, která slouží
k případnému čištění přítoku do rybníka. Jelikož je toto místo
u poštovních schránek a sousedé se zde často potkávají a dají
do řeči, zadali jsme Lukášovi Kvapilovi úkol, vytvořit zde
kruhovou lavičku. Tak věřím, že bude, stejně jako lavička
u rybníka, využívána k příjemnému posezení na jivinské návsi.
strana 3
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Bezpečnost
v obci

Pavel Svačinka
místostarosta

V březnu 2011 jsem psal článek do Obecního zpravodaje pod stejným názvem
a zamýšlel jsem se tenkrát nad některými rizikovými místy v obci a nad rychlou
jízdou přes vesnice. Během léta jsem vyslechl několik připomínek a žádostí
o pomoc. Většina je z Jiviny, protože zde jsem samozřejmě k lidem nejblíže.
Stížnosti na rychlý průjezd přes vesnici kolem kaple na Jivině jsme
zatím zkusili řešit vlastním vodorovným značením. Nastříkal
jsem bílou reflexní barvou na vozovku nápis „ZPO‑
MAL!!“. Dle ohlasů obyvatel se situace zlepšila.
Jiná věc je samotný průjezd obcí po hlavní
komunikaci. A zde jsou stížnosti ze všech
tří obcí. Problém vidím v tom, že rychlost
nedodržují z 90% místní řidiči, kteří
místní komunikace znají a ví, jak jsou
dlouhé vesnice, a jak jsou prudké za‑
táčky. Naštěstí jediná vážná dopravní
nehoda, která se v našem katastru
během léta stala, byla také zaviněna
řidičkou, která to tady zná a jezdí
zde denně. Přesto nezvládla vyhýba‑
cí manévr s protijedoucím vozem při
sjezdu do Sedlíštěk a její vůz skončil
na střeše uprostřed vozovky. Nehoda
se obešla bez zranění, ale příčina byla
jasná. RYCHLÁ JÍZDA. Dochází také
k výstavbě nových domů, lidé se k nám
stěhují a budou jezdit ráno do práce. Jez‑
díme podle zvyku. Víme, že v šest hodin ráno
nikdo v nepřehledném úseku na hlavní nevyjíždí.
Ale zkuste si představit v jakoukoliv denní hodinu
situaci při průjezdu Jivinou směrem na Liberec. Prostor před
autobusovou zastávkou vidíte na poslední chvíli.
I tady občas vyjíždí auta. Pospícháte do práce,
jedete rychlostí 70 km/h a za zatáčkou na vás čeká
pomalu se rozjíždějící auto, které jste do té doby
před sebou neměl. A pokud pojede ještě protije‑
doucí vůz, budete mít plné ruce a nohy práce. Proto
znovu apeluji na všechny řidiče a řidičky. Dodržujte
povolenou rychlost v obci. Děkuji Vám.

50
zpomal!

strana 4

04

Knihovna Vlastibořice zve všechny zájemce o literaturu
a čtení k návštěvě — vždy ve středu 16:30 — 18:30

Zprávy
z knihovny

Mgr. Jitka Klímová

Mgr. Jitka Klímová

• Přijďte si knihy vypůjčit, nebo jen
tak popovídat, co vás zajímá a o jaký
druh literatury máte zájem.
• Můžete ovlivnit skladbu knihovního
fondu – chystá se pro nás
nový výměnný fond z Krajské
vědecké knihovny v Liberci.
• Budu ráda, když přivedete děti,
máme krásné prostory – vybírat
knihy můžeme pohodlně a v klidu,
třeba si i něco společně přečíst.
• …a ještě prosba…a tak trochu
amnestie…porozhlédněte se doma,
a v případě, že najdete knihy
dlouho a dlouho nevrácené, třeba
i roky, přineste je prosím.

„Můžete ovlivnit
skladbu knihovního
fondu“
strana 5
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Jívina klub připravuje

Malé závodníky

Srdečně zveme všechny majitele draků a jiných
létajících předmětů na 4. DRAKIÁDU v sobotu 6. října
2012 od 14 hodin na „hrobce“ za Jivinou. Každý dětský
účastník bude odměněn. Odměníme také nejdéééééé‑
ééééle létajícího draka a nejhezčííííííííííííííííího draka
domácí výroby. Pro loňský velký úspěch proběhne
i letos soutěž pro maminky a babičky o nejlepší peče‑
nou dobrotu. Občerstvení pro děti a něco na zahřátí
pro rodiče zajištěno. V případě deštivého počasí bude
akce přeložena na neděli 7. října.
Případné dotazy: P. Svačinka 737562979
Na Vaši účast se těší členové Jívina klubu.

zvu v neděli 30. září 2012 od 16 hodin na sál do Kultur‑
ního domu ve Vlastibořicích. Vezměte si sebou svůj
vůz na dálkové ovládání, případně je možno si zalétat
s malou helikoptérou, pokud ji samozřejmě vlastníte.
V červenci jsem zvolil dost nešťastný termín, kdy bylo
hodně lidí pryč a na sále se proháněla pouze dvě auta.
Ale i tak myslím, že si to malí řidiči užili. Tak uvidíme,
kolik se nás sejde tentokrát.
Pavel Svačinka

Za Jívina klub, Pavel Svačinka

4.

da

iá
drak
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Dětská dílna

07
Upozornění
Vážení spoluobčané, na základě usnesení odboru
dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Vás
upozorňujeme na uzávěrku silnice III. třídy v úseku
Sedlíšťka – Trávníček – Bílá a to 29.9.2012 od 7:00
do 17:00 hod z důvodu konání sportovní akce, rych‑
lostních závodů „1. Rallye Liberec Legend“.
Zmíněný úsek je rychlostní zkouškou a to celkem 3x
během dne. Jelikož se závodní auta budou přesunovat
mezi jednotlivými RZ v běžném provozu, můžeme
očekávat v sobotu 29.9.2012 zvýšený provoz aut. Zá‑
vodníci se přesouvají od Bezděčína, přes Radimovice
a Jivinu.
Prosím všechny spoluobčany, aby byli v tento den
opatrní, pokud se budou pohybovat po komuni‑
kaci Radimovice – Sedlíšťka, hlídali si
svá domácí zvířata a samo‑
zřejmě děti.
Děkuji, Pavel Svačinka
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V prostorách dílny probíhá v těchto dnech rekon‑
strukce osvětlení. Na cestě je i dětské nářadí, které
by mělo každým dnem dorazit. Dodavatel bohužel
nemá skladem malé svěráky a pokouší se najít cenově
přijatelnou alternativu. Kroužek by měl zahájit svou
činnost na přelomu září a října (vždy ve středu od
16:00). Tímto se omlouvám za opoždění a prosím
o trpělivost.
Tomáš Vacek

09
Velkoobjemový kontejner
je nyní umístěn ve Vlastibořicích, po jeho naplnění
a následném vyprázdnění bude převezen na Jivinu
a následně do Sedlíštěk. Během zimního období
plánujeme generální opravu tohoto kontejneru.
Pavel Svačinka
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Paměti
obce
Vlastibořice
pokračování
z minulého
zpravodaje

Některé zajímavosti ze života v obci
Mravní kvality příslušníků zdejší obce nebyly vždy čisté, jak již
nese sociální postavení všech lidí té doby. Jsou posíláni sem
na svou domovskou obec postrkem a obec vlastibořická rovněž vy‑
povídá nepohodlné cizí příslušníky. Se strkancem šel i tzv. „Postr‑
kovací list“. Antonín Hataš z Lastibořic byl policejním ředitelstvím
v Praze odevzdán postrkem podle vypsané „postrktní cesty“ přes
Brandeis, Benátky, Horku, Čejetičky, Mladou Boleslav, Kosmono‑
sy, Hradišť, Turnov do Vlastibořic, bez pout, od statného průvodce
doprovozen.
Drobní zdejší živnostníci nemohli asi platit daně, které byly přede‑
pisovány značně vysoké, proto přichází udání na zaplacení trestní
povinnosti Františku Šiftovi z Jiviny za provozování řemesla tkal‑
covského; obecnímu představenému nařízeno, aby kováři a ševco‑
vi ve Vlasti‑bořicích bylo odebráno náčiní a zavřena dílna.
Obecní honitba byla pronajímána obyčejně knížeti Rohanovi.
K jeho udání bylo nařízeno obecnímu představenému, aby odebral
pušky pytlákům Janu Fantovi z Lastibořic a Václavu Smorádkovi
z Červenice.
V pozdější době domáhali se honebního práva i vlastníci půdy, jak
zřejmo z dokladu
„Visvědčeni“
(Ukázka tehdejšího úředního jazyka, téměř nám nesrozumitelná.)
Na oustní žádost p. Františka Šulce, majitele usedlosti čís. d. 1
v Lastibořicích okresu Českodubského, jeho v pádu vedení neb
umnělosti v provozování honu na zvěř zkoušeti; bil on na tuto
žádost od nížepodepsaného na téhož provozování obzvláštné vě‑
domosti skrzevá jemu od níže podhotoveného dne oustně otásky
skoušen; dle kterého jest nížepodhotovený přesvědčen, že on přes
té nevyhnutelné umnělosti a provozování neb vikonávání z honu
na zvěř i dle také zákona téhož – provozování, sobě uschromáždil,
a dle kterému jemu toto visvědčení k jeho lepšímu se uděluje.
V Turnově dne 2. dubna 1869.
Josef Kabeš, panský Polesný, přísežný zeměměřič.“
Za Bachova režimu nařídily úřady zapisování všech noclehářů
v hostincích. Ve Vlastibořicích byla „Kniha pro zapsání všech noc‑
lehujících cizinců“ u hospodského Matěje Adama v Lastibořicích
od 1. července r. 1853. Počet noclehujících v r. 1854 činil 42, v r. 1855
jich bylo 36, v roce 1856 zaznamenáno jest pouze 10 noclehujících,
ač prohlídka knih vykonána t.r. dvacetpětkrát obecním předsta‑
veným a dvakrát úředníkem z okresního hejtmanství a třikrát čet‑
nickou stanicí. V dalších létech bylo noclehářů i prohlídek méně,
takže jistě nebyly zaznamenány všechny a v r. 1861 ustaly úplně.
Byly později nahrazeny ohlašovacími listy.
Rok 1848 byl značným převratem nejen v osobním a hospodář‑
ském osvobození poddaných, ale i v administrativním řízení uplat‑
ňovaly se nyní vesměs prvky dosud málo užívané. Tak na drob‑
nější dluhy bývaly nyní vesměs sepisovány kvitance na úředním
blanketu s tříkrejcarovým vytlačeným kolkem, s jehož zakoupením
zaplacena byla současně i příslušná úřední dávka a takto vybave‑
ný úřední dokument, podepsaný kromě toho dvěma svědky, mohl

býti přiložen k „vymazání“ z gruntovních
knih, které rovněž přešly z panských úřa‑
dů na úřady státní. Také ve Vlastibořicích
v obecním archivu jsou doklady o tomto
úřadování: František Šulc, vejměník na:
1./ 11 flor. 36 krejc. a 2./ 2 zlaté ve stříbře
od Josefa Adama, chalupníka z Lastibořic
č.d. 3, dne 6. dubna 1848. Dále Petr Adam
z Lastibořic čís. p. 10 žádá slavný c.k. okres‑
ní soud v Českém Dubě o gruntoknihov‑
ní vtělení a vyznamenání sedmi kvitancí
k vejmazu zaplacených v nich uvedených
částek a krav při majetnosti čís. p. 10 v Las‑
tibořicích, což mu bylo částečně příznivě
vyřízeno, a částečně „odmrštěno“, dne 16.
srpna 1850.
Drobní majitelé chalup byli značně prodlu‑
ženi a k záchraně svého majetku uzavírali
výpůjčky mezi sebou. Dokladem toho jsou
mnohé dluhopisy s dosti tíživými podmín‑
kami. Tak manželé Josef a Anna Adamovi
vypůjčují si 60 zlatých rakouské měny
od Václava Jísla z Lastibořic čís. p. 18 na 5%
úrok 5 zlatých ze sta se čtvrtletní výpovědí,
v zástavu dávají celou svou chalupu č.p. 3
v Lastibořicích, povolují provtělení do po‑
zemkových knih. Dluhopis podepsán byl
jimi a dvěma svědky dne 4. února 1866.
Ač rakouská vláda se snažila velmi úsi‑
lovně zaváděti všude úřadování německé,
přece musela v mnohých případech vydá‑
vati úřední listiny české, zejména ve věcech
daňových, poplatkových, majetkových
i správních.
Tak dekret od c.k. okresního soudu v Čes‑
kém Dubě ustanovuje ouředně Josefa Ada‑
ma z Lastibořic č.d. 3 jakožto poručníka
Josefa, nemanželského dne 14. listopadu
1855 narozeného v Smachovicích č. 2 sina
Kateřiny Jísl, chalupnické dcery z Lastibo‑
řic č. 19. Jako poručníka bylo jeho povin‑
ností, aby sirotka k šlechetnosti, k bázni
boží a ctnosti vedl, z něho dle stavu jeho
pořádného občana vychoval, jej před sou‑
dem a mimo soudu zastával, jmění jeho
věrně a pilně spravoval a ve všem se dle
předpisu zákona choval. Dekret vydaný byl
v Českém Dubě 30. října 1856, tisk blanke‑
tu český latinkou, ruční písmo kurentem
v českém jazyce.
V r. 1869 přešla obec do politického okre‑
su Turnov, soudní okres zůstal v Českém
Dubě.
Československá republika převzala rakous‑
ký právní řád i organizaci veřejné správy.
Zákon č.126/1920 Sb. předpokládal zrušení
zemí a vytvoření 14 žup v českých zemích,
župní zřízení se však neuskutečnilo. Obec‑
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ní zřízení zůstalo v platnosti po celou
dobu první republiky, bylo však doplněno
četnými novelami. Zákonem č.125/1925 Sb.
došlo ke zřízení zemských úřadů a okres‑
ních úřadů.

1913 – žádost mlýnského družstva pro Sedlíšťky, aby vozová cesta
ze Sedlíštěk do Trávníčku byla prohlášena za veřejnou.

Mnichovskou dohodou z r. 1938 převážná
část libereckého kraje byla odtržena a vy‑
tvořena tzv. Sudetská župa. Mnichovským
diktátem získalo Německo 28 345 km2
území s 3 615 833 obyvateli, z nich bylo
2 806 638 Němců a 719 127 Čechů. K tomu je
třeba přičíst 40 000 lidí (včetně 30 000 Če‑
chů) kteří byli do Německa přesunuti v sou‑
ladu s protokolem z 20. 11. 1938 opravujícím
s konečnou platností hranice.

1915 – následkem rekvírování zásob nastal v obci nedostatek po‑
travin. Usneseno vykonat revizi, jaké jsou zásoby v obci.

Po skončení 2. světové války v r. 1945 byly
obnoveny správní okresy podle stavu
z 29. 9. 1939 (příl. 17).
Po únoru 1948 bylo zrušeno zemské a vy‑
tvořeno krajské zřízení (19 krajů) zákonem
280/1948 Sb. Majetek obcí byl znárodněn,
obce ztratily právní subjektivitu a samo‑
správné postavení. Národní výbory hospo‑
dařily se státním majetkem, jejich rozpočty
se staly součástí státního rozpočtu. Změ‑
nou územní organizace v r. 1960 bylo do‑
saženo snížení počtu krajů, okresů a obcí,
jejich slučováním a vytvářením středisko‑
vých obcí (od 1. 4. 1960 jen 10 krajů a 108
okresů). Obec v té době přešla do okresu
Liberec. Federativním uspořádáním repub‑
liky od 1. 1. 1969 vzrostl počet okresů na 113.
Po listopadu 1989 ústavní zákon
294/1990 Sb. prohlásil obce za základ míst‑
ní samosprávy. Ta se opět ustavila jako sa‑
mostatná, od státu oddělená část veřejné
správy, s vlastním majetkem a hospodář‑
stvím. V r. 1990 byly zrušeny Krajské národ‑
ní výbory, nikoli však kraje, jako jednotky
územního dělení státu.
Něco ze zápisů obecního zastupitelstva
po r. 1900 (archiv Liberec, Moskevská).
1902 – sazba za vymetání komínů (jedno
čistění): komíny prolézací (široké) a/ ote‑
vřené 8 hal, b/ zavřené (šperované) – 10
hal; komíny úzké (cylindrické) – 10 hal.
Rozpočet obce za rok 1901 – příjem 660K
36h, vydání 644K 91h. K uhrazení rozpočtu
usnešeno vybírati obecní přirážku ve výši
25% přímých daní.
1904 – příjem za rok 1903 – 579K 60h, vydá‑
ní 580K 78h, polním hlídačem ustanoven
Josef Beran z Vlastibořic.

1914 – zavedení elektrické energie do okresu Česko‑Dubského –
povoluje se vedení po obecních a veřejných cestách.

dílo
Ing. Oldřicha
Loudy
na pokračování

1916 – čten přípis okresního výboru v Českém Dubě o vypsání V.
válečné půjčky: „Bylo by zbytečné dokazovat nutnost upisování.
Zájem státu vyžaduje napětí všech sil. Nechť práce naše doma se
rovná slavným výkonům v poli. Naše vojsko ať v ofensivě,
ať v defensivě koná divy udatnosti. Hleďme se mu po‑
kud nám možno vyrovnati v pracích udržujících stát
a armádu.“ Na válečnou půjčku usneseno upsat
1000K.
1918 – usneseno, by se přesně vykonávaly hlídky
po osadách.

září
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1919 - usneseno, aby maximální ceny byly vyvěšeny
ve všech obchodech, tři členy obecní rady vyslat do mlýna ve
Slavíkově, aby byla mleta lepší aprovisační mouka. Starosta
p. Šámal uvítal ty, kteří se šťastně vrátili z války. Žádost obce
Jivinské o propuštění ze svazku katastrální obce doporučena.
Podána žádost o připojení katastrální obce Vlastibořice ze
soudního okresu Český Dub do okresu Turnovského (špatné
spojení s Českým Dubem).
— pokračování příště >>
Obecní Zpravodaj vydala
© Obec Vlastibořice

KLASICKÉ MASÁŽE
od září 2012
pravidelně každý pátek od 17.00 hodin
v domě pečovatelské služby vlastibořice
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Celková
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