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listopad 2012

vážení spoluobčané, v rukou držíte listopadové číslo Zpravodaje, 
které vám přináší opět aktuální informace o dění v naší obci. Nejprve 
mi dovolte krátké shrnutí toho, co se za uplynulý měsíc podařilo. 
Byla dokončena první etapa ošetření a prořezání vzrostlých stromů 
na obecních pozemcích, následovat bude ještě druhá etapa. Zejména 
listnaté stromy u obou našich hřbitovů bude nutné ošetřit, aby nedo‑
šlo k pádu větví na pomníky.

Dále bylo objednáno několik kusů smaltovaných cedulí 
s obecním znakem, které budou umístěny jednak na objekt 

Obecního úřadu a dále jako označení obce na začátku 
jednotlivých osad. V dušičkovém čase také proběhl pra‑
videlný úklid hřbitovů. Zejména na jivinském hřbitově, 
jak jste jistě již zaznamenali, bylo realizováno výrazné 

zredukování pnoucích dřevin z pomníků, které již nebyly 
mnohdy pod hustou zelení znatelné. V rámci udělené 

dotace na obnovu sakrálních staveb (naše obec na toto jako 
jedna z mála obdržela dotaci od Mikroregionu Jizera) byla dále 

realizována sanace vlhkého zdiva kaple včetně drenážního odvodňo‑
vacího systému, oprava a nátěr dřevěných prvků, oprava a zpevnění 
další části obvodové zdi hřbitova, oprava a nátěr klempířských částí 
a oplechování, výmalby a revitalizace vstupní části hřbitova jemným 
štěrkem.

Také se snažíme neustále propagovat a podporovat naši místní 
knihovnu. Aktuálně jednáme o možnosti automatizace knihovny 
včetně zavedení nového výpůjčního systému. Věříme, že se nám 
i na toto podaří získat dotační titul.

Již několikrát jsem na tomto místě psal o problematice parkování 
v naší obci. Jelikož je situace již dlouhodobě neúnosná, byly osazeny 
informativní cedule, které vymezují možnost parkování na obecních 
parkovištích. Následovat bude zpracování dokumentace a pasporti‑
zace obce, které budou definovat problematické oblasti, navrhnou 
možná řešení a budou sloužit jako podklad pro zpracování obecní 
vyhlášky o parkování v obci. Bezpečnost silničního provozu a bez‑
pečnost našich občanů, možnost a realizovatelnost zejména zimní 
údržby vozovek, umožnění parkování těm, pro které jsou parkovací 
místa určeny. Toto jsou primární zájmy, které musíme hájit.

Těším se na setkání s Vámi při letošním, již tradičním, rozsvěcení 
vánočního stromu.

1. Víte, kolik domů (bytové domy, rodinné domy, chaty) se nachází 
ve Vlastibořicích?

2. Víte, kolik domů (bytové domy, rodinné domy, chaty) se nachází 
na Jivině?

3. Víte, kolik domů (bytové domy, rodinné domy, chaty) se nachází 
v Sedlíšťkách?

4. Dokážete odhadnout, kolik podnikatelských subjektů působí 
v naší obci?

5. Víte, kolikrát denně projíždí naší obcí pravidelná autobusová 
linka?

6. Víte, jaké funkční zařízení se nachází v kapličce na Jivině?

7. Dokážete odhadnout, zda je v naší obci (trvale bydlících) více 
mužů nebo žen? (stav k 30.12.2012)

8. Víte, jaký typ nákladního automobilu užívá místní spolek dob‑
rovolných hasičů?

9. Dokážete odhadnout věk našeho nejstaršího obyvatele v obci?

10. Víte, jaké tři hlavní symboly (znaky) obsahuje náš obecní znak?

Ing. Martin Beksa, starosta obce
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Novinky 

z obce

01
Obecní úřad – 
aktuální informace

výsledky hospodaření 
k 31.10. 2012
Daňové příjmy 2 844 816 Kč
Nedaňové příjmy 816 378 Kč
Kapitálové příjmy 1 776 060 Kč 
Přijaté dotace 245 580 Kč
Příjmy celkem 5 682 834 Kč

Běžné výdaje 3 450 156 Kč
Investiční výdaje 2 927 289 Kč
Výdaje celkem 6 377 445 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 31.10.2012 953 306,78 Kč.

Zůstatek nesplaceného krátkodobé‑
ho úvěru k 31.10.2012 1 412 291 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 9.11.2012
Od 5.10.2012 do 9.11.2012 nenastala 
v evidenci obyvatel žádná změna.
Počet obyvatel činil

236
Životní jubilea 

V listopadu 2012 oslaví:  
Jarmila Adensamová oslaví 65 let. 
Jaroslav Linhart oslaví 60 let. 

Odpady

Od 1. listopadu 2012 probíhá svoz komu‑
nálního odpadu 1x týdně ve středu.

Poplatky za odvoz komunálního 
odpadu
Upozorňujeme občany, kteří dosud 
neuhradili poplatek za odvoz odpadu, 
aby tak neprodleně učinili převodem na 
účet číslo 984865399/0800 vedeného 
u České spořitelny v Turnově, nebo 
osobně na OÚ ve Vlastibořicích.
Dlužníky k 30.11.2012 zveřejníme v 
prosincovém zpravodaji.
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Nové osvětlení
Koncem měsíce října bylo dokončeno veřejné osvětlení 
na „nové cestě“ na Jivině. Celkem byly instalovány tři 
sloupy osvětlení. Do konce roku 2012 se chtějí nastěhovat 
první obyvatelé této části obce. Další domek je ve výstavbě 
a dva majitelé pozemků chtějí se stavbou začít na jaře.

02
Novinky 

z obce

Smaltované cedule,
důstojné označení obce
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Dušan Koutník
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Že by Vlastibořice měly nějakého „vlastního“ malíře? Kdo 
to byl, co maloval, kde a jak žil? O životě Jaroslava Kellara 
mnoho stran popsáno nebylo, jeho tvorba ale výraznou stopu 
zanechala. Jaroslav Kellar spojil část svého života s Vlasti-
bořicemi, kde si v druhé polovině minulého století našel 
zázemí pro svůj ateliér a kde také vznikla větší část jeho díla.

Rodištěm ve své době známého malíře a grafika Jaroslava 
Kellara jsou Hodkovice, kde se narodil roku 1924. V mládí 
se při jeho toulkách patrně zrodil i jeho vřelý vztah ke zdejší 
krajině. Příroda, stromy, skály, lidová architektura a sakrál‑
ní stavby byly později také častým námětem jeho tvorby.

Jaroslav Kellar vystudoval v průběhu poválečných let 1945 – 
48 Státní grafickou školu na Malé straně v Praze a po studiích 
působil jako akademický malíř v Pardubicích a Čáslavi, kde žil 
plných 30 let až do roku 1981. Krajina jeho mládí ho ale po celý 
život nepřestala přitahovat a proto si nedaleko rodných Hodkovic, 
ve Vlastibořicích v č.p. 37, zařídil ateliér, který se mu stal na dlou‑
há léta druhým domovem. Rád se sem vracel a hlavně v letních 
měsících zde, v malebném prostředí venkovské chalupy na kraji 
vesnice a uprostřed luk a ovocného sadu, nacházel pro svou práci 
potřebný klid a inspiraci. Zde také namaloval většinu svých obra‑
zů. Sotva bychom také v okolí našli místo s větším kouzlem minu‑
lých časů a s hezčím výhledem na Český ráj a na údolí řeky Jizery.

Dílo Jaroslava Kellara bylo vystavováno v Turnově, Hod‑
kovicích, Železném Brodě a v Lomnici nad Popelkou. Jaroslav 
Kellar zemřel v srpnu 1988 ve Vlastibořicích ve svém ateliéru. 
Řízením osudu však nezůstal jediným umělcem, který objevil 
branku k tomuto prostému místu. Později v domě žila mladá 
umělkyně s rodinou, která zde v průběhu let vytvořila řadu 
nádherných obrazů, akademická malířka Zuzana Kadlecová.

Ukázky díla s laskavým svolením 
Východočeské galerie v Pardubicích

Lucie Koutníková

04
Jaroslav Antonín Kellar – 
malíř vlastibořic
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05
Pozvánky

Poutní mše ve vlastibořicích
Poutní mše v kostele ve Vlastibořicích, zasvěcenému 
Svaté Kateřině, se koná v sobotu 17.11.2012 od 14 hodin.

Pozvánka pro příznivce ochotnického divadla
Divadelní společnost Vojan o.s., Český Dub, uvede 18. listo-
padu 2012 od 18 hodin v Kulturním domě v Pěnčíně komedii 
Donalda Churchilla NATĚRAČ. Představení není vhodné 
pro děti mladší 12 let a vstupné na představení je 50 Kč.

Rozsvícení vánočního stromu
První neděle v prosinci letošního roku je zároveň první 
adventní nedělí roku 2012. Letos budeme již potřetí spo‑
lečně rozsvěcet náš vánoční stromek ve Vlastibořicích.
A tak Vás všechny srdečně zveme v neděli 2. prosince 
2012 od 16:30 na rozsvícení vánočního stromu u Obecního 
úřadu ve Vlastibořicích. Nebude chybět krátký kultur‑
ní program a něco na zahřátí pro dospělé i pro děti.
Těšíme se na společně prožitý 1. adventní podvečer.

Pozvánka od Mikuláše
SDH Vlastibořice za podpory Obce Vlastibořice a fir‑
my TopDesign Stavby, s.r.o. pořádá v sobotu 1.12.2012 
od 14.00 na sále Kulturního domu tradiční Miku‑
lášskou nadílku. Kromě divadla a dárkových ba‑
líčků nás jistě čeká i nějaká ta rohatá potvora, ale 
kdo byl celý rok hodný, nemá se čeho bát, že…?

Sklářské trhy
Srdečně zveme na výroční 10. HEŘMANICKÉ VÁNOČNÍ 
SKLÁŘSKÉ TRHY o sobotách 1.12., 8.12., 15.12.2012 vždy 
od 10 do 17 hodin v prostorách sklárny v Heřmanicích u Frý‑
dlantu. Prohlídka sklárny s možností nákupu exluzivních 
výrobků, vystoupení koncertních umělců, předvádění ruč‑
ního tvarování skla nad kahanem, ochutnávky značkových 
jihomoravských vín, výstava betlémů.
Na vaší návštěvu se těší manželé Novotní z Jiviny

06
Chlupaté překvapení

Jak už to tak na světě bývá, zčistajasna se dosta-
nete do situace, kterou jste neplánovali, nečekali 
a je to tady: „nadělení v Kotli“.
Ke konci prázdnin se nám naše jezevčice Andulka pěkně zaku‑
latila a po návštěvě veterináře bylo jasno… „jsou tam vidět tři 
kostry“, pravila paní veterinářka. Zkoumavě si nás prohlédla 
a dodala: „nic se s tím už nedá dělat“. Podívali jsme se s mužem 
na sebe a bylo jasno – budeme mít štěňata. ALE JAKÁ?? A na tuto 
otázku jsme dostali odpověď 11. září 2012, kdy se nám narodila tři 
štěňátka, dvě černobílá a jedno tmavé s bílými tlapkami. Takové 
malé chlupaté kuličky. Když jsme je uviděli, nebylo pochyb – otec 
je od sousedů – bílý bišonek. Sice na Jivině nebývá často, ale 
s Andulkou se činili. Ti malí pejsci byli nádherní a dnes, kdy mají 
8 týdnů, jsou ještě hezčí. Matce jezevčici nejsou moc podobní, 
čumáčky a bílou barvu mají po otci, černou zdědili po mámě, 
takže z nich budou asi tříbarevní oříšci podobní bišonkovi. Jsou 
to milá, přítulná zvířátka, ale hlídací psi to nejsou, jsou to psíci 
pro radost.

A tak tady oznamujeme, že hledáme pro MATÝSKA hodného 
páníčka nebo paničku, co má pochopení pro psí dušičku.

Jaroslav a Bedřiška Klíchovi, Jivina

zleva: TERINA, máma ANDULKA, BETTY, MATÝSEK

MATÝSEK – 8 týdnů
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Na konci utrakvismu vedl zdejší správu duchovní kněz pod‑
obojí Jan Capitiny – do r. 1610, Jan Kampanus, spisovatel 

církevní  – do  r. 1617 a  po  něm Benjamin Eustachius, kaplan 
v Mladé Boleslavi. Ve farnosti dubské v 17. věku bylo za doby 
předbělohorské kněžími řádně osazeno pět far: v městě Dubě, 
v  městečkách Hodkovicích a  Osečné, ve  vsích Vlastibořicích 
a v Dlouhém Mostě.
Vleklé náboženské spory mezi nekatolickými stavy a  kato‑
lickým panovníkem byly definitivně rozhodnuty Bílou horou 
a  třicetiletou válkou ve  prospěch panovníka a  v  průběhu 17. 
století byla uskutečněna v  naší zemi restaurace katolicismu. 
V povstání na valdštejnských panstvích v okolí Turnova a Ro‑
venska proti protireformačnímu násilí byl rozhořčeným lidem 
zabit jezuita z jičínské koleje páter Matěj Burnatius (1629).
Nepřízní věků kostel zpustnul, proto r. 1766 podroben byl 
značnější opravě, léta 1825 nákladem knížete Rohana přesta‑
věn. Přestavba provedena v celku i v částech, opěrné pilíře zů‑
staly. Zůstaly pískovcové epitafy ve zdi kněžiště ze XVI. století 
Jana šlechtice Keye a  jeho manželky ze  sousedního albrech‑
tického statku, jež oba v týž den, v pátek po sv. Bartoloměji l. 
1580 zemřeli; pak jejich vnoučat, zemřelých léta 1616 a  1617. 
(Na  vladyctví albrechtickém nebylo chrámu, i  jednali si páni 
pohřbívání ve sklípcích kostela blízkého sousedství ve Vlasti‑
bořicích.)
Po zřízení lokálie byl r. 1792 postaven nový oltář prací kosmo‑
nosského sochaře Martina Jelínka, oltářní obraz sv. Kateřiny 
byl zrestaurován štaférem turnovským Vojtěchem Hníkem 
/1798/. R. 1801 pořízen i poboční oltář Matky boží, r. 1803 i oba 
oltáře v  presbytáři sv. Jana Nepomuckého /vlevo/ a  sv. Jana 
Křtitele /vpravo/ týmž Jelínkem kosmonosským. I  kazatelna 
byla ve  stavu velmi chatrném, proto r. 1801 zhotovena nová. 
Varhany byly také staré z r. 1744, proto opraveny a přidán nový 
pedál prací Josefa Gottwalda ze Lhoty u Semil, syna původní‑
ho zhotovitele varhan.
Novou lokálii navštívil l. 1792 biskup litoměřický Ferdinand 
ze  Schulsteinu, pověstný germanizátor. Školní i  náboženská 
zkouška se konala v domě tehdejšího rychtáře Matěje Adamo‑
va, neboť škola, ve které bylo vykázáno místo lokálistovi, byla 
ve  stavu velice bídném. Výsledek této návštěvy byl, že se vy‑
stavěla lokálie nákladem náboženského fondu (586 zl) a z vik‑
ariátu turnovského byla lokálie přidělena ve vikariát liberecký 
(l.1796).
Jan Helebrant rychtář soběslavský věnoval zvonek k  sakristii 
/1795/, velkou casuli věnovala již r. 1727 hraběnka Markéta 
Valdštejnská, červenou casuli Kateřina, vdova po  Jiřím Neu‑
manovi v Radimovicích r. 1784.
Poměr k  farnosti loukovské upraven l. 1806 tak, aby lokálie 
vlastibořická jménem štoly odváděla ročně 12 zlatých. R. 1825 
byl kostel přestavěn a opatřen novým kalichem, ornátem, dvě‑
ma svícny, k  čemuž osadníci svou hřivnou přispěli. Patron 

kostela kníže Rohan věnoval nové oltáře 
ozdobené novými sochami: sv. Václava /
vpravo/, sv. Prokopa /vlevo/, sv. Barbory 
a Tekly, rovněž oltáře v presbytáři a po‑
boční P. Marie a čtrnácti sv. pomocníků. 
Kněžna Berta darovala ornát a  pluvi‑
ál; z  peněz záduší opatřen nový obraz 
na oltář sv. Kateřiny, což biskup E. Milde 
r. 1830 při své visitaci posvětil. R. 1832 
Jiří Mařan v Soběslavicích opatřil křížo‑
vou cestu, r. 1845 kněžna Adelaida věno‑
vala hedvábné červené mešní roucho. R. 
1852 opravena kazatelna, r. 1856 opra‑
vován kostel a  ozdoben sanktusovou 
vížkou přenesenou z  kaple na  zámku 
sychrovském. Opatřeny nové obra‑
zy na bočních oltářích P. Marie 
a  Pána Ježíše Korunovaného. 
R. 1869 zhotoveny nové var‑
hany prací Josefa Predigera 
na Albertsdorfu.
Roku 1856 vlastnila vlas‑
tibořická fara v  celku 688 
čtver. sáhů pozemků s  čistým 
výnosem 3 zlaté 48 krejc., kos‑
tel 23 jiter 1465 čtver. sáhů pozemků 
(z toho 23 jiter 443 čtver. sáhů vysokých 
lesů), s  čistým výnosem 101 zlatých 15 
krejcarů.
Neznámo kdy se kostel stal filiálním pod 
správou farářů loukovských (1661?). Léta 
1789 podle nařízení Josefa II. zřízena tu 
lokálie. Prvním knězem lokálistou se 
stal Řehoř Alexius, kněz řádu sv. Augus‑
tina v Šopce u Mělníka, když klášter ten‑
to byl zrušen. Další kněží lokálisté: Josef 
Tejnil z Mladé Boleslavi od r. 1822, který 
založil farní kroniku, Josef Šolc sobotec‑
ký od  r. 1828, Josef Nečásek od  r. 1831, 
Josef Sedláček turnovský od r. 1850.
L. 1866 lokálie povýšena na  faru. Prv‑
ním farářem byl Josef Hruška působící 
zde do r. 1869, dalšími František Manžel 
do  r. 1874, Josef Holý 1877, Josef Kovář 
1889, Josef Beránek z  Koryt 1890, Fran‑
tišek Jína 1904, Petr Kouble z  Boskova 
1907, Karel Samšiňák 1918, Josef Vobor‑
ník 1939, Emil Bruna 1944, František 
Půlpán do  r. 1950 a  po  něm Josef Augst 
z Vratislavic. V létech 1959 – 1967 hlášen 
na faře Šurina Vincent (Slovák), v létech 
1967 1970 Josef Zlámal. Po  tomto obdo‑
bí nebyla fara osazena, duchovní sprá‑
vu vedli faráři z  Hodkovic a  Českého 
Dubu  – Antonín Zlámal, Antonín Hlad‑
ký, Leopold Paseka, Jiří Sucharda, Jaro‑
slav Gajdošík, Josef Faltýnek a … Piroh.

07
Paměti obce 
vlastibořice
pokračování 
z minulého 
zpravodaje

— pokračování příště >>




