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Slovo 
úvodem

prosinec 2012

vážení spoluobčané, právě čtete poslední letošní číslo Obecního 
zpravodaje. Štědrý den je doslova za dveřmi, nový rok před námi. 
Věřím, že pro většinu z vás byl rok 2012 úspěšný.

Ve většině historických pramenů je uváděna první písemná zmín‑
ka o osadě Vlastibořice z roku 1352. Víme také, že zde bylo osídlení 
dávno před tímto letopočtem. Pro většinu z nás je toto datum natolik 
vzdálené, že si jen těžko umíme představit dobu, která od tohoto 

letopočtu uplynula.
Většina z nás se mnou však bude souhlasit, že žijeme 

v obci, která má velmi starobylé historické kořeny. Koře‑
ny, kterých si je třeba vážit. Je naší povinností a zároveň 
i privilegiem navázat na to, co zde bylo doposud během 
uplynulých desetiletí a staletí vybudováno, vytvořeno, 

čeho bylo dosaženo. Navažme na dlouhou řadu našich 
předků a občanů, kteří zde žili.
Při občasném pročítání historických záznamů, kronik, 

nebo z vyprávění starších, se postupně zjevuje mnoho schop‑
ných, pracovitých, vzdělaných a obětavých lidí, učitelů, rolníků, 
řemeslníků, statkářů, vzdělanců, kteří různou měrou tuto obec 
podpořili, zviditelnili, proslavili, či přispěli k jejímu rozvoji.

A proč o tom nyní píši? Nerad bych, aby například fakt, že je tomu 
letos již 660 let od první písemné zmínky o naší obci, zcela zapadl. 
Máme přeci být na co pyšní! A pyšní můžeme také být na to, že se 
nám společnými silami doposud více či méně daří odkaz našich 
předků uchovávat a rozvíjet.

Občas od některých z vás slýchám názory, které nechápu. Někteří 
se diví, proč obec podporuje např. výstavbu nových domů, proč pod‑
poruje místní spolky, proč investuje např. do obnovy historických 
staveb. Odpověď je pro mne jednoduchá. Kdybychom toto nepodpo‑
rovali (a činili tak právě i naši předci), tak tato obec postupně vymře, 
původní stavby se za několik let rozpadnou, lidé se přestanou anga‑
žovat a vzájemně podporovat. Zmizí tak nejenom historický odkaz 
a tradice, ale také povědomí, pospolitost a hrdost.

V posledních třech číslech Obecního zpravodaje jsem pro vás 
připravil třicet otázek, kterými jsem se snažil některé informace 
a fakta o naší obci oživit, přiblížit je. Mojí snahou bylo u vás vyvolat 
zájem o reálie obce, či osvěžit vaši paměť. Bohužel, především mladí 
a noví spoluobčané mají velmi omezené povědomí a znalosti o naší 
obci. O místě, kde se narodili, nebo zde žijí. Přiznám se, že si ani 
netroufám odhadovat, kolik z vás se skutečně snažilo na jednotlivé 
otázky alespoň v duchu odpovědět, nebo se nad nimi trochu zamys‑
let. Věřím, že ti z vás, kteří se o to pokusili, byli ve většině odpovědí 
úspěšní.

Budu se i nadále snažit povědomí o naší obci různými způsoby 
zvyšovat. Rádi bychom například uspořádali již tradiční sraz rodáků, 
budeme muset iniciovat opravu zvonice, která bohužel opět velmi 
chátrá, podpořit dokončení opravy kostela sv. Kateřiny i ostatních 
sakrálních staveb na našem katastru. A nejenom to. Úkolů je před 
námi nespočet.

Vážení spoluobčané, přeji vám klidné prožití vánočních svátků 
v okruhu vašich blízkých a do nového roku 2013 pevné zdraví, lásku, 
štěstí a samá pozitiva!

Správné odpovědi na znalostní test najdete na straně 7.

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

výsledky hospodaření 
k 30.11.2012 
Daňové příjmy 3 031 242,61 Kč
Nedaňové příjmy 900 213,12 Kč
Kapitálové příjmy 3 988 810 Kč 
(prodej pozemků)
Přijaté dotace 245 002 Kč
Příjmy celkem 8 165 267,73 Kč

Běžné výdaje 3 779 209,84 Kč
Investiční výdaje 2 975 090 Kč
Výdaje celkem 6 754 299,84 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 30.11.2012 1 646 594,77 Kč.

Dne 23.11.2012 byl krátkodobý úvěr 
vedený u České spořitelny splacen 
v plné výši 1 412 291 Kč.
Zůstatek krátkodobého úvěru 
k 30.11.2012 byl nulový.

Informace z evidence 
obyvatel k 6.12.2012
Odhlášení z TP:
Jana Jírů, Sedlíšťka 15

Přihlášení k TP:
Jan Farský, Jivina 35‚ 
Eva Farská, Jivina 35 
Počet obyvatel činil

237
Životní jubilea

V prosinci 2012 oslaví:
paní Božena Brožová z Jiviny 90 let.
K tomuto významnému jubileu přeje‑
me hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Upozornění

Platby v hotovosti do pokladny na OÚ 
budou přijímány pouze do 17. pro‑
since 2012. Po tomto datu platbu 
proveďte bezhotovostním převodem 
na číslo účtu: 984865399/0800 Česká 
spořitelna Turnov.
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ZÁSNEZKYˇ ˇ

100% HDPE UV stabilizovaný,
nepodléhá hnilobě ani korozi,
mimořádně trvanlivý, pevný a odolný vůči působení povětrnostních vlivů,
lze jej snado krátit,
snadno se instaluje na různé opěrné konstrukce.

Zásněžky se instalují na návětrné straně kolem důležitých dopravních tepen (silnice, dálnice, železniční tratě), jako
větrolam a v zimním období jako ochrana před tvorbou nebezpečných sněhových návějí. Mimo to se tato zábrana
osvědčila i v prevenci před pískem, k tvorbě zábran při stavebních pracech, k označení nejrůznějších dočasných
výkopů, k zabránění vstupu lidí při pořádání různých sportovních a kulturních akcí, kolem sjezdovek apod.

TYP

1,2 m

SP0004001200001

360 g/m2

cca 40 x 50 mm

VÝŠKA ZÁSNĚŽKY

BARVA

PLOŠNÁ HMOTNOST
VELIKOST OK

POLYAMIDOVÁ NAPÍNACÍ ŠŇŮRA Ø 5 mm 9 x 5 bm

PLASTOVÝ KOLÍK 40 x 40 x 400 mm 18 x

LAMINÁTOVÁ TYČ S KOVOVÝM HROTEM Ø 15 mm / 2 m 9 x

SPECIFIKACE

role / 25 bm / paleta 6 rolíBALENÍ / DÉLKA

MATERIÁL

POUŽITÍ

KOTVÍCÍ SYSTÉM

K zásněžkám lze dodat kotvící systém, který obsahuje (1 sada pro 1 roli) :

Ping‑pong na sále v Kulturáku
Obec věnuje vánoční dárek v podobě stolního tenisu všem příznivcům 
tohoto sportu, ale i těm, kdo ping‑pong ještě nikdy nehráli, ale uvítali 
by například v zimním období trochu pohybu pod střechou.
Stůl je umístěn na sále v KD ve Vlastibořicích a bližší informace o možnosti 
si zahrát se dozvíte na tel. 737 562 979 Svačinka Pavel, nebo u pana Chlupáče 
v restauraci KD.

Sněhové zábrany
Obec pořídila 50m dlouhé sněhové zábrany v celkové hodnotě 15 tisíc korun. Zábrana je 
z umělohmotné sítě a lze jí použít i v letním období při kulturních nebo sportovních akcích 
jako oplocení. Bohužel byly zábrany doručeny až s prvním sněhem, věříme ale, že do konce 
roku mrazy a půda poleví a že budeme moci poté instalaci provést. Sítě budou umístěny 
na poli pod křížkem a budou chránit cestu se třemi novostavbami ve Vlastibořicích.

02
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Dušan Koutník

Pavel Svačinka
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První adventní neděli 2.12.2012 proběhlo rozsvícení našeho vánočního 
stromku ve Vlastibořicích. Vaše velká účast u Obecního úřadu svědčí o tom, 
že jsme založili pěknou tradici, kterou se budeme snažit stále vylepšovat 
a něčím novým obohacovat.
Samozřejmě bylo třeba této akci věnovat trochu času a organizace, proto mi dovolte, abych touto 
cestou poděkoval rodině Beksových za darování stromku, Z. Slukovi, V. Urbanovi a M. Bukovanové 
za přípravu a zdobení stromku, hasičům Vlastibořice za přípravu a obsluhu při občerstvení a v ne‑
poslední řadě Anežce Krouské a Lukášovi Mrazíkovi (oba z Liberce) za jejich hudební příspěvek.
Věříme, že tento večer přispěl k Vašemu prožití krásných a klidných svátků vánočních.

Po dvou letech připadla milá povinnost pořádat Mikulášskou nadílku opět 
na vlastibořické hasiče. Sál byl po dvou dnech topení vytopen, balíčky sbaleny, 
liberecké divadlo „Krtek“ i moderátorka‑knihovnice Jitka Klímová připraveni, a tak se 
mohli začít scházet první malí „hříšníci“ s doprovodem.
Po úvodním kreslení a povídání o vzniku „mikulášské“ tradice se děti i dospělí pobavili u improvizovaných 
pohádek člena souboru Naivního divadla v Liberci Marka Sýkory. Po nich už to kdesi na chodbě zazvonilo 
a do sálu vtrhl čert. Přesněji řečeno: jeden nebezpečně divoký, špinavý, ošklivý a blekotavě ukřičený čert, jedna 
celkem milá a stydlivá čertice, a jeden veliký a hodný Mikuláš, který byl v případě potřeby schopen potíže s čerty 
alespoň částečně urovnat.

Jak se ale ukázalo, děti máme na vlastibořicku statečné a poslušné, básničky a písničky měly dobře naučené, 
a tak se ani tomu zlému čertovi nepodařilo žádné z nich získat pro své pekelné záležitosti (i když se chvílemi 
dost snažil).

Nakonec si vám všem dětem dovolím poděkovat za to, že jste přišly, popřát vám krásné Vánoce a samozřejmě 
také nějaké ty dárky, ale hlavně vám přeji, ať jste celý rok opět velice hodné, abyste příští „mikulášskou“ 
nadílku, tentokrát pořádanou Jivina klubem, přežily tak jako letos, bez ztrát na životech a v plném počtu.

Zvláštní poděkování patří Obci Vlastibořice a společnosti TopDesign Stavby s.r.o. za finanční podporu 
a rodině Slukových kromě jiného i za čas věnovaný přípravě balíčků.

P.S.: Podle jistých přísně tajných informací myslím můžeme doufat, že za toho 
příšerného čerta pošlou za rok z pekla nějakou mírnější náhradu.

Dušan Koutník

Dušan Koutník

Pavel Svačinka
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vánočního 
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04
Pekelná 
nadílka
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V sobotu 1. prosince 2012 se konala v KD Vlastibořice VVH hasičů Vlastibořice. Sešlo se 
pouze 23 členů hasičského sboru, což byla přesně polovina 46členného sboru ve Vlasti‑
bořicích. Účast byla tentokrát nejslabší za posledních 10 let. Přivítali jsme několik hostů, 
starostu obce Ing. Martina Beksu, místostarostu obce Pavla Svačinku a zástupce hasi‑
čů Soběslavice, pana Nohýnka a pana Kunsta. Proběhlo zhodnocení uplynulého roku, 
seznámení se zprávou o hospodaření, revizní zprávou a zprávou o činnosti. Pro všechny, 
kteří se nemohli zúčastnit, je zpráva o činnosti součástí tohoto článku.

Zpráva o činnosti za rok 2012 – představil Radek Sluka

Dovolte, abych Vás i já přivítal na valné hromadě hasičů Vlastibořice 
a seznámil všechny přítomné s činností hasičů za rok 2012.

V zimních měsících se někteří členové sboru pravidelně starali o údržbu ledové plochy na místní hasič‑
ské nádrži, aby děti i všichni ostatní měli kde bruslit a vyblbnout se. Dále jsme se společně s obcí a klu‑
bem Jívina podíleli na akci vlastibořická teniska 2012. Počasí bylo pěkné a všem se akce líbila. Jako 
každý rok proběhlo i pálení čarodějnic. Před samotným zapálením hranice bylo pro děti připraveno 
sportovní odpoledne se spoustou her a nakonec i lampiónový průvod, po kterém si všichni mohli opéct 
buřty a pobavit se. Jako každý rok jsme také po odkvětu stromů vyčistili místní hasičskou nádrž.

V měsíci květnu proběhlo taktické cvičení našeho okrsku, kterého se zúčastnilo všech deset sborů dobro‑
volných hasičů. Jednalo se o dálkovou přepravu vody z velkého štěrkopískoviště do sběrny železného šro‑
tu. Náš sbor se zúčastnil v šestičlenné sestavě a cvičení proběhlo samozřejmě v plné polní. V tomto roce 
jsme vyjeli i na dvě hasičské soutěže, na okrskovou do Příšovic a výroční do Pěnčína. V Příšovicích jsme 
v důsledku poruchy stroje skončili na 12 místě z 16ti mužstev. V Pěnčíně jsme vydřeli 6 místo. Místo štafe‑
ty následoval požární útok ve čtyřech lidech místo v sedmi, kde jsme skončili na krásném stříbrném mís‑
tě. Tímto bych chtěl poděkovat starostovi obce za zakoupení nových savic a úhradu opravy stroje.

První červencový víkend jsme uspořádali již pátý ročník Letních slavností ve sportovním areálu u nádr‑
že. Počasí nám bohužel moc nepřálo. Objevily se přeháňky, účast ale naštěstí příliš neohrozily. V polovině 
srpna jsme ve sportovním areálu ve Vlastibořicích uspořádali i Letní taneční zábavu. Občerstvení bylo 
na zábavě i na slavnostech bohaté. Grilovaná kuřátka, klobásy z udírny, domácí koláčky a podobně.

V srpnu se družstvo hasičů zúčastnilo fotbalového turnaje vlastibořická kopačka 2012, kte‑
rý se konal ve sportovním areálu u nádrže. Skončili jsme na čtvrtém místě. Na podzim jsme v rám‑
ci brigády provedli montáž a ukotvení zábradlí mezi nádrží a dětským hřištěm. 1. prosince jsme 
dále ve spolupráci s obcí uspořádali Mikulášskou nadílku pro děti v KD Vlastibořice. Poslední 
akcí v roce 2012 bude již sedmý ročník prodeje vánočních kaprů před KD ve Vlastibořicích.

Děkuji Vám za pozornost

Po přednesených zprávách proběhla diskuse, při které jsme poděkovali panu Malému za každoroční spon‑
zorský dar pro letní slavnosti a při které vystoupili hosté s poděkováními za pozvání, přáními a pozdravy.
Následovalo občerstvení a volná zábava do pozdních večerních hodin.

Josef Chlupáč

Dušan Koutník
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06
Jívina klub 
ohlédnutí za rokem 2012
Vážení spoluobčané a sousedé, dovolte mi krátké 
ohlédnutí za činností Jívina klubu v roce 2012.

Všechny akce, které jsme si naplánovali, se díky příznivému 
počasí a Vašemu zájmu uskutečnily. Ať už to byl Masopustní 
průvod s následnou veselicí na sále KD nebo Čarodějničky 
na jivinské návsi. Pohádku pro děti v hasičárně na Jivině při 
příležitosti Dne dětí 1. června jsme obohatili nově o běžecké 
závody pro děti „OKOLO KAPLE“. Naší největší a nejvíce na‑
vštěvovanou akcí je sousedské posezení a i letos nám počasí 
přálo a tak mohli návštěvníci shlédnout bohatý kulturní 
program. Konec prázdnin patřil tradičně autobusovému zá‑
jezdu, tentokrát jsme navštívili Loukov, Benátky n. Jizerou, 
Mladou Boleslav a Žerčice. V autobuse nám zůstalo několik 
míst volných, což nás mrzí, budeme proto v budoucnu 
zájezd muset inzerovat i v sousedních obcích. Letos se nám 
také mimořádně vydařila Drakiáda a to hlavně díky počasí, 
které přilákalo rekordní množství draků, dětí i dospělých. 
A tak museli pořadatelé řešit příjemné starosti a nechat 
dodělat skleněné dráčky, které děti dostávají na památku. 
Poslední akcí roku bude Živý betlém v jivinské kapli se 
zpěvy koled. V tuto chvíli je toto setkání ještě před námi, 
ale věřím, že ani tentokrát se k nám počasí neotočí zády.

Jivina klub se v loňském roce podílel pořadatelsky také 
na Velikonoční tenisce a budeme se snažit, abychom 
mohli svou měrou k této hezké akci přispět i v roce 2013.

Dovolte, abych Vám všem poděkoval za Vaši účast 
a za všechny členy Jívina klubu popřál hezké svátky 
vánoční, hodně zdraví, lásky a štěstí v roce 2013.

Za Jívina klub 
Svačinka Pavel

07
Pozvánka

Vážení spoluobčané, sousedé,

srdečně Vás zveme na již tradiční „ŽIVÝ BETLÉM“ na Ji‑
vině a to na 2. svátek vánoční dne 26.12.2012.
Sejdeme se v 16:30 u Fialů, kde bude pro Vás a Vaše hlasiv‑
ky připraven teplý nápoj v podobě čaje, teplé griotky nebo 
grogu. Za společného zpěvu koled se vydáme ke kapli sv. 
Václava na náves, abychom pozdravili Ježíška, Marii a Jo‑
sefa. Vezměte sebou lucerničku se svíčkou, pokud máte.

Těšíme se na příjemný večer.
Členové Jívina klubu

08
vánoční stromek na Jivině
Stejně jako v loňském roce bude na jivinské návsi vánoční 
atmosféru připomínat vánoční stromek, který ze své zahra‑
dy věnovala paní Zemanová z Jiviny, za což jí děkujeme. 
Na stromek může kdokoliv přispět vánoční ozdobou.

09
Odpady
Svoz komunálního odpadu probíhá každou středu.
Velkoobjemový kontejner není v současné době k dispozici. 
Je na něm prováděna generální oprava, kterou si vyžádala 
hlavně děravá podlaha a rozpadající se víka. Po ukončení 
opravy bude kontejner umístěn ve Vlastibořicích 
a bude otevřen každou sobotu od 11 do 12 hodin.
Do kontejneru nepatří stavební suť, železo 
a složky nebezpečného odpadu.

Bohoslužby 
v kostele sv. Kateřiny 
ve vlastibořicích

v sobotu 24. 12. 2012 od 16 hodin 
v sobotu 29. 12. 2012 od 14 hodin

23. 12. 2012 mezi 8:00—12:00 proběhne za Kulturním domem 
tradiční prodej kaprů. Objednávky přijímá paní prodavačka 
ve vlastibořickém obchodu.
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Část první:

1) Z kolika částí se obec Vlastibořice skládá? Jme-
nujte je. Ze čtyř. Vlastibořice, Jivina, Sedlíšťka a Sla‑
víkov.
2) Kolikátou verzi územního plánu nyní obec uvádí 
v platnost? Třetí verzi. (1. územní plán obce, 1. změna 
územního plánu, 2. územní plán obce).
3) Jaká je nadmořská výška nejvyššího bodu v obci 
a kde se toto místo nachází? 413 m.n.m. Tento nejvý‑
še položený bod se nachází v lese nad „Křížkem“ u Vo‑
dojemu.
4) Kolik kapliček se nachází v obci? Jmenujte je. Tři. 
V Sedlíšťkách u statku pana Tomsy, na Jivině na návsi 
a na Jivině na hřbitově.
5) V jakém století byla postavena unikátní dřevěná 
zvonice ve Vlastibořicích? Pochází z přelomu 12. a 13. 
století a jedná se o jednu z nejstarších duchovních pa‑
mátek na Turnovsku.
6) Víte, kde se nacházelo tvrziště? Tvrziště se nachá‑
zelo v  místě současného technického zázemí u  vodní 
nádrže ve Vlastibořicích na pozemku paní Thořové.
7) Kolik obecních bytů aktuálně pronajímá naše 
obec? 23 bytových jednotek (4x kampelička, 2x obecní 
úřad, 5x čp. 15, 12x DPS).
8) Kolik vodních ploch se nachází v naší obci (pou-
ze stálé vodní plochy)? 4 stálé vodní plochy. Rybník 
v  Sedlíšťkách a  na  Jivině, vodní nádrž u  sportovního 
areálu ve Vlastibořicích a požární nádrž v areálu býva‑
lého zemědělského družstva ve Vlastibořicích.
9) Víte, kde se nachází nejstarší strom v  obci 
a  o  jaký strom se jedná? Nejstarší strom se nachází 
ve Vlastibořicích u č.p. 3 (Symkovi) a jde o lípu velko‑
listou, zřejmě již ze 14. století.
10) Co se nacházelo na místě současného sportov-
ního areálu ve Vlastibořicích? Nacházelo se zde při‑
rozené bahnisko s rákosovým porostem. Do těchto míst 
se přirozeně stahovala po  spádnici většina veškeré 
dešťové i kalové vody ze vsi, navíc podporované vodou 
z nedalekého pramenu.

Část druhá:

11) Víte, ve kterém roce byla naposledy rekonstru-
ována vzácná dřevěná zvonice na hřbitově ve Vlas-
tibořicích? Zvonice byla naposledy rekonstruována 
v  říjnu 1993 a  slavnostně dokončena koncem ledna 
1994. Tuto rekonstrukci iniciovala a zorganizovala na‑
dace pro obnovu kulturní památky "Vlastibořická zvo‑
nice".
12) Dokážete jmenovat všechny přímo sousedící 
obce s  naší obcí? Jedná se o  šest sousedních obcí. 
Obec Bílá, Sychrov, Radimovice, Pěnčín, Soběslavice 
a Kobyly.
13) Víte, z jakého zdroje, respektive odkud, je distri-
buována pitná voda v naší obci? Pitná voda je distri‑
buována z hlubinného artézského vrtu z Libíče u České‑
ho Dubu. Jedná se o vodu velice kvalitní, kojeneckou.
14) Víte, k čemu původně sloužila současná stavba 
domu s  pečovatelskou službou ve  Vlastibořicích? 
Sloužila jako škola a následně jako školka.

15) Jaký významný řezbář je pochován na hřbitově 
ve  Vlastibořicích? Petr Bušek, který provedl řezbář‑
skou výzdobu zámku Sychrov.
16) Součástí které „střediskové“ obce byly Vlasti-
bořice před rokem 1989? Střediskové obce Pěnčín.
17) Kolik vodních jezů se nachází na katastrálním 
území Vlastibořic? Jeden, u Beranova mlýna v Tráv‑
níčku.
18) Dokážete uvést počet původních roubených sta-
vení na  návsi v  Sedlíšťkách? Přímo na  návsi se na‑
chází šest původních roubených stavení.
19) Víte, kdy byl postaven vodojem v  Sedlíšťkách 
a  kolik vodojemů se v obci nachází celkem? Byl 
postaven v  roce 1921 včetně výtlačného řadu 
z Trávníčku. Na území obce se dále nachází 
vodojem, respektive přečerpávací stanice 
ve Vlastibořicích "U křížku" na onom nej‑
vyšším bodě obce.
20) Na kolika místech v obci (jmenujte 
je) se tradičně pálí Čarodějnice (pouze 
velké hromady roští)? Tradičně se pálí Ča‑
rodějnice v Sedlíšťkách u vodojemu, ve Vlas‑
tibořicích pod bytovkami.

Část třetí:

21) Víte, kolik domů (bytové domy, rodinné domy, 
chaty) se nachází ve Vlastibořicích? 55 objektů
22) Víte, kolik domů (bytové domy, rodinné domy, 
chaty) se nachází na Jivině? 45 objektů
23) Víte, kolik domů (bytové domy, rodinné domy, 
chaty) se nachází v Sedlíšťkách? 22 objektů
24) Dokážete odhadnout, kolik podnikatelských 
subjektů působí v naší obci? 52 podnikatelských sub‑
jektů (k 1.1.2011).
25) Víte, kolikrát denně projíždí naší obcí pravidel-
ná autobusová linka? 9x denně
26) Víte, jaké funkční zařízení se nachází v kapličce 
na Jivině? Jedná se o historický natahovací hodinový 
stroj.
27) Dokážete odhadnout, zda je v naší obci (trvale 
bydlících) více mužů nebo žen? (stav k  15.12.2012) 
V současnosti je stav muži versus ženy vyrovnaný! To 
jest 119 žen a 119 mužů, celkem 238 obyvatel.
28) Víte, jaký typ nákladního automobilu užívá 
místní spolek dobrovolných hasičů? Nákladní au‑
tomobil Avia upravený na  hasičské zásahové vozidlo 
s nástavbou.
29) Dokážete odhadnout věk našeho nejstaršího 
obyvatele v obci? Nejstarším občanem v obci je žena, 
která se narodila v roce 1919. Je jí tedy úctyhodných 93 
let!
30) Víte, jaké tři hlavní symboly (znaky) obsahuje 
náš obecní znak? Jedná se o symboly dřevěné zvoni‑
ce (Vlastibořice), snítky jív (Jivina) a  mlýnského kola 
(Sedlíšťka – Trávníček).

10
Správné 
odpovědi 
na znalostní 
test



24.12.2012 Pondělí 10 - 12 20 - 24
25.12.2012 Úterý 17 - 24
26.12.2012 Středa 17 - 22
27.12.2012 Čtvrtek 11 - 15 17 - 22
28.12.2012 Pátek 11 - 15 17 - 24
29.12.2012 Sobota
30.12.2012 Neděle
31.12.2012 Pondělí 10 - 12 Silvestr

1.1.2013 Úterý 17 - 22

Restaurace PeRo Vlastibořice

11 - 24
11 - 22

Vánoční otevírací doba


