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říjen 2012

vážení spoluobčané, během posledního měsíce se nám 
podařilo realizovat a dokončit několik úkolů, které jsme dlouho‑
době plánovali. Byla finalizována komplexní oprava veřejného 
osvětlení včetně nastavení intervalů nočního svícení. Firma MSB 
dokončila opravy lokálních výmolů obecních komunikací včetně 
asfaltového prostřiku rozpadlých krajnic.

V domě s pečovatelskou službou byl ukončen testovací provoz 
topného systému a nyní běží již naprosto bezproblémově 

ostrý provoz. Jsme velice rádi, že po letech neustálých 
problémů, nefunkčností a manuálního „ladění“ nyní 

funguje vše zcela automaticky a bezproblémově. Oby‑
vatelé DPS jsou nyní velice spokojeni, z čehož máme 
samozřejmě velkou radost.

V obci také probíhá odborné ošetření a prořezání 
vzrostlých stromů, abychom předešli možnému pádu su‑

chých větví na osoby či majetek. Obecní pracovníci prová‑
dějí také soustavné sečení trávy na obecních prostranstvích, 

úklid a údržbu obou hřbitovů. Nyní také úklid spadaného listí.
Jsem velice rád, že se nám v tomto měsíci, i přestože neustále 

investujeme do obecního majetku, podařilo na obecním účtu 
uspořit více než 1,4 milionu korun a můžeme tak v předstihu 
provést částečnou úhradu krátkodobého úvěru ve výši 1 milionu 
korun. Zbývající částku 1,4 milionu korun uhradíme nejpozději 
do konce tohoto roku ze získaných finančních prostředků z pro‑
deje pozemků.

Během tohoto měsíce bychom také rádi projednali a vytvořili 
nový koncept dopravně‑bezpečnostního řešení v obci. Součas‑
ný stav je opravdu na mnoha místech velmi neutěšený, někde 
dokonce rizikový. Návrhové řešení bychom rádi prezentovali 
na příštím veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

V předešlém čísle Zpravodaje jsem na konci úvodníku umístil 
1. část znalostního testu. V tomto čísle uvádím druhou část, opět 
deset znalostních otázek. Následovat bude ještě třetí desítka 
otázek. V prosincovém čísle si budete moci ověřit, jak úspěšní 
jste v řešení testu byli.

Znalostní test – část druhá:

1. Víte, ve kterém roce byla naposledy rekonstruována 
vzácná dřevěná zvonice na hřbitově ve Vlastibořicích?

2. Dokážete jmenovat všechny přímo sou‑
sedící obce s naší obcí?

3. Víte, z jakého zdroje, respektive odkud je dis‑
tribuována pitná voda v naší obci?

4. Víte, k čemu původně sloužila současná stavba 
domu s pečovatelskou službou ve Vlastibořicích?

5. Jaký významný řezbář je pochován 
na hřbitově ve Vlastibořicích?

6. Součástí jaké „střediskové“ obce byly Vlas‑
tibořice před rokem 1989?

7. Kolik vodních jezů se nachází na kata‑
strálním území Vlastibořic?

8. Dokážete uvést počet původních roube‑
ných stavení na návsi v Sedlíšťkách?

9. Víte, kdy byl postaven vodojem v Sedlíšťkách a ko‑
lik vodojemů se v obci nachází celkem?

10. Na kolika místech v obci (jmenujte je) se tradičně 
pálí Čarodějnice (pouze velké hromady roští)?

Ing. Martin Beksa, starosta obce
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Novinky z obce

Na základě připomínek spoluobčanů, kteří již delší dobu 
upozorňovali na nevhodný nebo chybějící odpadkový 
koš na autobusových zastávkách, obec zakoupila 
a nainstalovala tři odpadkové koše s popelníkem. I když 
je na autobusových zastávkách dle nového zákona kouření 
zakázáno, věřím, že popelník bude využíván ke svému 
účelu a nedopalky již nebudou v okolních záhonech.

Poplatky za odvoz komunálního odpadu.

Upozorňujeme občany, kteří nemají dosud 
uhrazen poplatek za odvoz odpadu:
splatnost poplatku za komunální odpad k 31.10.2012.

Platbu zašlete na číslo účtu: 984 865 399 / 0800 
vedeného u České spořitelny v Turnově.

Sběr nebezpečných složek  
komunálního odpadu
Obecní úřad Vlastibořice ve spolupráci se 
Severočeskými komunálními službami s.r.o. 
pořádají v neděli 11. listopadu 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, 

louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na 
ochranu rostlin, 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, bate‑

rií a článků,
•	 upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách 

do 30 l),
•	 olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Na stanovištích je zakázáno odkládat odpad 
před příjezdem mobilní sběrny.
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Obecní úřad – 
aktuální informace

výsledky hospodaření 
k 30.9.2012
Daňové příjmy 2 683 592 Kč
Nedaňové příjmy 747 247 Kč
Kapitálové příjmy 1 101 780 Kč 
(prodej pozemků)
Přijaté dotace 232 572 Kč
Příjmy celkem 4 765 191 Kč

Běžné výdaje 3 004 495 Kč
Investiční výdaje 2 927 289 Kč
Výdaje celkem 5 931 784 Kč

Na Krajský úřad Libereckého kraje 
bylo odesláno závěrečné vyúčtování 
na akci‚,Zpracování územního 
plánu Vlastibořice“. Dne 26.9.2012 
jsme na běžný účet obce obdrželi 
dotaci na zpracování územního 
plánu ve výši 93 500 Kč. (Celkové 
náklady na zpracování ÚP v roce 2011 
48 000 Kč, v roce 2012 168 000 Kč).
Zůstatek na běžném účtu činil 
k 30.9.2012 1 481 325,29 Kč
Zůstatek vyčerpaného krátkodobého 
úvěru činil k 30.9.2012 2 412 291 Kč.
(V současné době probíhá 
jednání s Českou spořitelnou a.s. 
o možnosti předčasného splacení 
části krátkodobého úvěru ve výši 
1 000 000 Kč).

Informace z evidence 
obyvatel k 7.9.2012
Od 7.9.2012 do 5.10.2012 nenastala 
v evidenci obyvatel žádná změna.
Počet obyvatel k 5.10.2012 činil

236
Odpady

Do 31.října 2012 probíhá svoz komu-
nálního odpadu 1x za 14 dní vždy 
každou sudou středu. Od 1. listopadu 
2012 probíhá svoz komunálního odpadu 
1x týdně. Svoz komunálního odpadu 
v pytlích každou středu.
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Úřední hodiny

Přítomnost účetní

Pondělí  10:30 – 18:00
Úterý  06:30 – 15:00
Středa  10:30 – 18:00
Čtvrtek  06:30 – 15:00
Pátek  06:30 – 14:00

Ve dnech úterý, čtvrtek, pátek plánuje Krajský úřad 
a jiné instituce školení pro účetní OÚ, proto své 
návštěvy např. ověřování podpisů, výpisy z OŘ, platby 
apod. směřujte raději na pondělí a středu.

 Starosta Místostarosta

Pondělí: 15:00 – 19:00 16:00 – 18:00
Středa: 15:00 – 19:00 16:00 – 18:00

Osobní schůzky se starostou, popřípadě s místostarostou 
doporučujeme domluvit nejdříve telefonicky, 
neboť v pondělí a ve středu odpoledne v úředních 
hodinách starosty (místostarosty) jsou obecní 
záležitosti řešeny i mimo budovu úřadu.

Děkujeme za pochopení 
ing. Martin Beksa – starosta 773 932 095
Pavel Svačinka – místostarosta 737 562 979
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Na Obecním úřadě jsou pro zájemce připraveny tři druhy propagačních materiálů 
k naučné stezce „Vlastibořická cesta“. Najdete v nich základní informace o historii 
území Vlastibořic a Arnoltic, informace o archeologických nálezech, památkách 
a o lidové architektuře. V každém letáku také najdete mapku stezky s vyznačenými 
odpočívadly, lavičkami a informačními panely.
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Starostové pro LK .................................................................. 18 
Změna pro LK........................................................................ 13 
ODS ....................................................................................... 12 
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TOP 09 a starostové .............................................................. 6 
Česká strana selského rozumu .............................................. 5 

Strana Práv Občanů‑Zemanovci .................................................... 3 
Strana pro otevřenou společnost  ................................................. 3 
DSSS‑STOP NEPŘIZPUSOBIVYM! .................................................. 2 
Česká pirátská strana .................................................................... 2 
Národní socialisté‑Levice 21.stol. ................................................. 1 
Nová budoucnost pro LK .............................................................. 1

04
Naučná stezka 
„vlastibořická cesta“
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výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2012

Vlastibořice: účast 101 voličů / 51 %, celkem odevzdaných 95 platných hlasů:

Pavel Kadlec

Podzimní odpoledne

6. říjen 2012 byl, jak se zdá, nejen nej‑
teplejším dnem měsíce října, ale možná 
i celého podzimu a o to máme větší radost, 
že na tento den byla naplánována i naše 
4. drakiáda. Krásné počasí přispělo 
k příjemné sousedské atmosféře a děti 
byly ve svém živlu. Počet dětí i draků byl 
rekordní. Celkem bylo 27 dětí odměněno 
za účast a na obloze bylo vidět i 14 draků 
najednou. Děkujeme všem, že přišli a dou‑
fáme, že nás bude příští rok ještě více.

Za Jívina klub 
Svačinka Pavel

06
Rekordní 
Drakiáda

14
draků

ve vzduchu 

!
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11
Paměti 

obce 
vlastibořice

pokračování 
z minulého 
zpravodaje

Protokol o předání obecního úřadu – I. 
Účetnictví a/ školní, b/ obecní, c/ chu‑
dinské, d/ obecní jmění v papírech. – II. 
Předání knih a tiskopisů: Kniha účtů 
obecních, Tiskopisy, Pokladniční kniha 
chudinská, Parcelní protokol a katastrální 
mapy, Kniha příslušníků a kniha cizinců, 
Místopis království Českého (2 knihy), Ma‑
triky (2 knihy), Kniha účtů obce Vlastibořic 
od r. 1824, Kontribučenské knihy (4 exem‑
pl.), Zákoníky od r. 1849 do r. 1918, Kniha 
zemřelých a Kniha o vydávání domovských 
listů, Jednací protokol, Psí značky. Staro‑
žitnosti: právo rychtářské, okovy a svítilna.

Zastupitelstvo odstupující: František 
Šámal starosta, Václav Beran, Josef 
Jiránek, Jiří Mráz, Josef Lauryn. Zastu‑
pitelstvo nové: Josef Lauryn starosta, 
Jiří Mráz, Josef Šifta, Josef Helebrant, 
Josef Jiránek, Josef Bernard, Josef Mi‑
zera, František Enge, František Porš, 
František Hanzl, Alois Kaše.

Tělocvičná jednota Sokol se chce při‑
pojit ke školní obci a projednat stavbu 
nové školní budovy s tělocvičnou.

1921 – Jiří Mráz upouští od odtržení 
Jiviny od katastrální obce Vlastibořic. 
Hlavní příčinou odtržení bylo jednání 
starosty Františka Šámala, který byl 
příčinou upsání velkých obnosů váleč‑
ných půjček Rakousku a jeho loyální 
chování. Josef Jiránek, František Hanzl 
a Jan Helebrant na rozloučení trvají.

1923 – Žádost okresní politické správy v Turnově, aby obec 
věnovala nějakou dobrovolnou částku na opravu kostela, se 
zamítá z důvodu: 1/ kostel je spravován patronátním úřadem 
na Sychrově, který k jeho udržování užívá lesy ke kostelu 
patřící. Užitek jejich ze stálého kácení jest jistě větší, než vy‑
žadují opravy kostela. 2/ polovina občanů zdejších vystou‑
pila z církve římskokatolické, buď jsou bez vyznání, nebo 
přestoupili k církvi československé. Těmto se spoluužívání 
kostela nedovolilo, mají dveře kostela při každé příležitosti, 
při pohřbech atd. uzavřeny, tudíž když nemají na kostel prá‑
vo ho spoluužívat, nemají též povinnost na něj přispívati.

Obecní zastupitelstvo odmítlo spravit cestu ve Slavíkově. Odů‑
vodnění: náklad na správy cest od nepamětných dob si nesou 
osady samy, není‑li úhrada peněžitá, provede se oprava cest tzv. 
láskováním, by občanstvo bylo ušetřeno výloh peněžitých.

1926 – předání funkce starosty Josefa Šifty, soupis věcí. Kniha 
obecní kroniky je u kronikáře Aloise Kaše. Náměstek starosty 
vzpomíná zemřelého Františka Šámala, který byl plných 32 
let nepřetržitě starostou. Starostenství nastoupil Jan Šulc.

Přehled obecních představitelů:
1849 – František Šulc, obecní představený
1853 – Petr Adam, představený
1859 – Jan Bradáč, představený
1867 – Josef Adam, starosta, Vlastibořice čp. 3
1880 – Florián Čubrda, starosta, Sedlíšťka čp. 11
1883 – Josef Adam, starosta, Vlastibořice čp. 3
1889 – František Šámal, starosta, Vlastibořice čp. 4
1919 – Josef Lauryn, starosta čp. 28
1923 – Josef Šifta, starosta, Jivina čp. 5
1926 – Jan Šulc, starosta, Vlastibořice čp. 26 až do r. 1945
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Babiččiny rady

Už jste si všimli té krásné podzimní přírody? 
Zaregistrovali jste, jak se nám začínají barvit 
keře a stromy? Potom jste jistě také zazname-
nali keře obalené drobnými vejčitými oranžo-
vými až tmavě červenými bobulkami.

Růže šípková – Rosa canina – je nenáročná rostlina a vy‑
skytuje se po celé Evropě. Nejlépe se jí daří na osluněných 
stráních, okrajích lesů, lemuje také polní cesty, ale i silnice. 
Většinou vytváří keře, ale pokud má oporu, pne se jako 
liána do mnoha metrů výšky.

Na jaře skýtají tyto keře také nádherný obrázek. Obsypa‑
né tisíci bílo‑růžovými a krásně vonícími květy poskytují 
včelám velké množství nektaru. Podruhé jsou užitečné 
lidem právě teď, kdy jsou plody růže šípkové přímo malou 
přírodní lékárnou.

Šípky využívali jako léčebný prostředek již staří Řekové 
a Římané a byly nedílnou součástí našeho lidového léčitel‑
ství. Tyto plody jsou velmi zdravé a plné vitamínu C (až 10 
krát více než citrony), vitamínů skupiny B a provitamínu 
A. Šípky posilují naši obranyschopnost, působí protiin‑
fekčně, pomáhají při zánětech horních cest dýchacích a při 
zánětech močových cest. Jsou přírodním lékem při krvácení 
dásní a působí proti parodontóze, zpevňují cévy a ulevují 
od bolesti křečových žil. Zásobují naše buňky kyslíkem 
a zlepšují soustředění a nervovou činnost.

Proč chodit pro uměle vyrobené vitamíny do lékárny, když 
máme totéž přímo za humny? Nejlepší šípky jsou ty, které si 
nasbíráme sami a právě teď. Víme, v jak zdravém prostředí 
vyrostly, jak při sběru vypadaly a také nás potěší procházka 
a vlastním úsilím natrhané plody (i když trochu píchají).

Šípky lze sušit celé, ale mohou být i nasekané nebo nadrce‑
né. Sušte je co nejrychleji, ale nespalte je! Usušené musí mít 
tmavě červenou barvu. Uchováváme je nejlépe ve skleněné 
nádobě.

Správně připravený léčivý čaj:
1. Nesmíme vařit! Ztrácí se vitamíny.
2. Sušené šípky louhujeme přes noc ve stu‑

dené vodě, při pokojové teplotě.
3. Ráno celý obsah zahřejeme asi na 80°C.
4. Ještě chvíli louhujeme a scedíme přes jemné sítko.

Vlahý čaj přisladíme medem. Dobrou chuť!

Mgr. Stanislava Beksová 
kronikářka
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Malá dílna

Od začátku října se pomalu rozbíhá provoz. Protože 
ještě nemáme všechno potřebné nářadí, jde to někdy 
ztuha a musíme často improvizovat. Naštěstí, díky 
poskytnutým finančním prostředkům naší obce 
a Dušana Koutníka, nebude problém vybavení dílny 
brzy doplnit. Nicméně bychom stále uvítali pro vás 
nepotřebné nářadí a především materiál (truhlářské 
odřezky, překližku atd.), jež se může "povalovat" ve va‑
šich sklepích a půdách. Pokud máte zájem, přijďte se 
s dětmi do dílny v "Kulturáku" podívat vždy ve středu 
od 16:00. Prosím, berte na vědomí, že dílna je neofi‑
ciálním kroužkem a rodič si za bezpečnost dítěte ručí 
sám. Děkuji za pochopení.

Tomáš Vacek, dotazy na tel.: 776 706 362
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vánoční stromek

Možná se Vám tento nadpis zdá být trochu předčasný, vždyť léto 
skončilo teprve nedávno, ale až budete držet v ruce říjnové číslo 
Obecního zpravodaje, bude nás od začátku adventního období 
dělit pouhých šest týdnů. A ty utečou jako voda. O první adventní 
neděli se slavnostní rozsvícení vánočního stromku u Obecního 
úřadu ve Vlastibořicích stalo už hezkým zvykem. A pro tento účel 
hledáme vánoční stromek, který by měl být vysoký přibližně 4‑5 
metrů. Kdo máte na Vašem pozemku smrček podobné velikosti, 
plánujete jeho pokácení a rádi byste jej věnovali jako vánoční 
strom 2012, sdělte to prosím na OÚ Vlastibořice, nebo volejte: 

p. Svačinka 737 562 979  
předem děkujeme
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Divadelní představení

Srdečně zveme všechny milovníky ochotnického divadla 
na sál Kulturního domu ve Vlastibořicích a to v pátek 19. října 
2012 od 19 hodin na komedii Johna Grahama – DOVOLENÁ 
S RIZIKEM. Ztřeštěná situační veselohra o tom, co se všechno 
může stát, když si manželé vyjedou na dovolenou někam, kde 
si nezajistili ubytování… když chce milující manželka potěšit 
svého manžela tím, že za ním nečekaně přijede na místo jeho 
„služebního“ pobytu… když se všichni sejdou v trochu záhadném 
hotelu, kde je ředitelem ustrašený mladíček, který se potřebuje 
všem zavděčit a vrátného mu dělá zkušený a sebejistý letitý 
zaměstnanec podniku, jehož jedinou slabinou je trochu obtížnější 
domluva, protože pochází z cizineckých legií… a když se k tomu 
všemu přidá tradiční místní slavnost s maškarami.
Jak to všechno dopadne, netuší až do samého konce ani postavy 
komedie, ani diváci.

A tak věřím, že strávíme příjemný večer s divadelním souborem 
VOJAN z ČESKÉHO DUBU.
Představení pořádá Obec Vlastibořice 
a jednotné vstupné je 50 Kč.

Pavel Svačinka



dílo 
Ing. Oldřicha 

Loudy
na pokračování

Představitelé obce po r. 1945:
1945 – Jaroslav Jiránek Jivina, starosta, později předseda MNV
1954 – Václav Linhart Vlastibořice, předseda
1957 – Karel Škoda Jivina, předseda
1965 – Josef Muller Jivina, předseda
1971 – Jaroslav Bretšnajdr Jivina, předseda
1980 – 1990 obec byla součástí střediskové obce Pěnčín
1991 –  Jan Mareš Sedlíšťka, starosta

Obec farní

Kostely a fary byly obvykle zakládány při sídle feudála jeho 
nákladem. Feudál je také sám osazoval duchovními, jejichž 
životní potřeby zajišťoval jednak různými dotacemi a nadá‑
ními, jednak tím, že jim zajišťoval určitý příjem – desátek 
a štolu od svých poddaných. Ve 14. a 15. století obsahovalo 
turnovské děkanství tyto fary a kostely: Turnov, Hruštice, 
Přáslavice, Přepeře, Nudvojovice, Semily, Loukovou, Že‑
lezný Brod, Bzí, Božkov, Roprachtice, Vysoký, Olešnou, 
Držkov, Jablonec, Hodkovice, Rychnov, Jenišovice, Louko‑
vec, Sezemice, Letařovice, Chocnějovice a Vlastibořice.

Síť kostelů (příl. 5) budovala církev tak, aby farníci neměli 
do kostela dál než hodinu chůze, na vyvýšených, zdaleka 
viditelných místech. Zřejmě proto padla volba na Vlasti‑
bořice, sídlo vladyky. Sousední kostely jsou dnes v Leta‑
řovicích, Hodkovicích, Jeníšovicích, Přepeřích, na Všeni 
a Loukově. Ježto kostel loukovský jest větší a výstavnější, 
blíž Svijanům – středu panství, má výnosnější půdu, byla 
z nátlaku farářů loukovských část obročí kostela vlastibo‑
řického (kostelní lesy u Vlastibořic) převedena do užívání 
faráři loukovskému, čímž církevní, hospodářský a i politický 
význam Vlastibořic převzal Loukov, zvláště když chudší fara 
vlastibořická byla znovu osazena až r. 1789. Tím také je možno 
vysvětlit, že Vlastibořice po válce třicetileté byly zatlačeny 
během doby tak daleko, že neměly ani samostatné rychty.

Kostel nemá věže, zvony visí na dřevěné zvonici, jejíž stáří je 
určeno dvakrát – nahoře při zvonech do trámu vyryto jest 1671, 
v přízemí v trámoví rudou hlinkou se zachovalo: „Jan Roby… 
mladssi z Letarzovicz 1671.“ S tímto nápisem souhlasí záznam 
v registrech zádušních počtů z r. 1671, kde při „Vydání“ na str. 
788 čteme: „Janovi mladšímu Robynkovi, který s dvoumi tova‑
ryši zvonici s frescy a šrouby vyzdvihl a zase vazbu pod zvony 
přitvrzoval, ano i co nového zapotřebí bylo, k tomu zhotovil 
a novým šindelem střechu zase pobil.“ Z toho je zřejmé, že 
hlavní dubové trámy zvonice r. 1671 již tu stály. Již na počátku 
zádušních účtů k r. 1632 činí se v inventáři zmínka o zvonici.

Ze starých register počtův záduší přepeřského, v účtu za rok 
1648 – 1650 (str. 456) se dovídáme o přelévání zvonu vlastibo‑
řického. „Příjem: Na předělání zvonu zádušního od osadních 
lidí pomoc učiněna níže psaným způsobem: Z rychty Lasti‑
borský z 15 osedlejch po 38 gr. 4d. = 9k. 38gr. 4d. Item ze 3 
podruhův 33gr. 3d. Z rychty Oujezdský 19 osedlejch po 38gr. 
4d. = 12k. 12gr. 6d. a od 4 podruhův 41gr. 1d. Z gruntu Pajkotov‑
ského (tj. z Beygottova statku Albrechtic) 3k. 25g. 5d. Z panství 
Dubskýho (tj. z Radimovic) 2k. 11g. 1d. K tomu více od Adama 
Bubeníčka pomoci přijato 25 g. 5d. Summa 29k. 8gr. 4d. (míš.).“

Dále je při kostele zděná barokní márnice z 18. století.

Ze starých pamětí je známo, že kos‑
tel vlastibořický byl již ve XIV. století 
farním; známa je i řada plebánů, kteří si 
fary vyměňovali se souhlasem kollatorů 
(kpt. 1). Nejstarší známý plebán Albert 
r. 1393 postoupil faru knězi Hankovi, 
plebánu na předměstí města Žatce. L. 
1398 záměnou dostal se do Vlastibořic 
kněz Jan a hned Martin. L. 1402 kněz 
Petr a hned Jan, 1409 Havel, 1409 Jan Ru‑
dil řečený Knoblauch z Hoensteinu, 1417 
Petr, 1424 Václav, pak Urban, 1425 Jan 
z Kováně, 1432 Valentin z Kováně. 
V dobách husitských obyva‑
telé zdejšího kraje dlouho 
vzdorovali přijetí reformač‑
ních prvků do svého života, 
již i proto, že i zdejší feudá‑
lové byli silně konzervativní 
a spojovali se s nepřáteli 
husitů. Katolickými zůstaly 
i Hodkovice, Jeníšovice, Přepeře, 
Všeň, Loukov i Sezemice. Pouze na Hra‑
dišťsku a Dubsku, kde trvalo panství 
Jana Čapka ze Sán, husitství převládlo. 
Teprve mravní převaha husitství nad 
katolicismem přivedla zdejší obyva‑
telstvo k husitství, a toto přilnutí bylo 
tak houževnaté, že jen násilně přivedla 
protireformace obyvatelstvo krajiny zpět 
ke katolicismu. Některé rodiny z řad pod‑
daných opustily pro víru vlast (1653 Ha‑
vel Vorklebský, Sedlíšťka č. 6). Za proti‑
reformace byly zničeny všechny písemné 
památky, které upomínaly na husitství.

V průběhu husitské revoluce se kato‑
lická církevní správa fakticky rozpadla. 
Členové pražské kapituly sídlili v Žitavě 
a mnohé fary v Čechách zůstaly neob‑
sazeny, do války třicetileté byl kostel 
jen občas osazen farářem. Největší část 
církevního majetku získala šlechta, 
bez ohledu zda katolická či kališnic‑
ká. Řím se nakonec s českými poměry 
smířil, kališníci tvořili téměř autonomní 
národní církev, trpěli však nedostatkem 
duchovenstva. Obě strany uzavřely 
v předbělohorských Čechách nábožen‑
ský status quo, obě strany, ať rytíř, pán, 
církevní feudál, všichni však utiskovali 
poddaného. Většina českého obyvatel‑
stva, včetně šlechty, přijala husitský 
program – čtyři artikuly, za svůj. Později 
se pro husity uznávající kompaktáta 
vžilo označení kališníci – utrakvisté.

— pokračování příště >>
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