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Slovo 
úvodem

leden 2013

vážení spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracová-
vat vlastní program rozvoje obce, ve kterém chceme vyjasnit priority 
rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší 
roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních 
prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací 
na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za vel-
mi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co 

pro to všichni můžeme udělat.

Výhodou takto zpracovaného dokumentu může být zvýhod-
nění obce při žádostech k jednotlivým dotačním titulům, 
zvýhodnění a bonifikace při řešení možných povinných 
i nepovinných úkonů v rámci běžné administrativy obce 

a v neposlední řadě díky tomuto dokumentu získává obec 
přehled a oporu při řešení strategických, provozních a kon-

cepčních dokumentů obce.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky 
uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně 
jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté 
údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně 
informováni.

Žádáme vás tímto, abyste vyplněné anketní dotazníky odevzdali nej-
později do 31.1.2013 na Obecní úřad ve Vlastibořicích. V aktuálním 
výtisku Obecního zpravodaje naleznete pouze jednu tištěnou 
kopii dotazníku. Další kopie si můžete zajistit „stažením“ do-
tazníku z webových stránek obce Vlastibořice (www.vlastibo-
rice.cz), nebo si potřebný počet vyzvednout na Obecním úřadě 
ve Vlastibořicích. Anketní dotazník je anonymní, vyplněn by měl 
být každým občanem obce starším 18 let.

Žádáme vás, abyste pravdivě uváděli devátou anketní otázku, která 
se týká obecné identifikace respondenta. Vyplněné dotazníky může-
te také odevzdávat během druhého kola prezidentské volby.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Ing. Martin Beksa, starosta obce

01
Obecní úřad – 
aktuální informace

výsledky hospodaření 
k 31.12.2012 
Daňové příjmy 3 157 433 Kč
Nedaňové příjmy 1 000 431 Kč
Kapitálové příjmy 3 988 810 Kč 
(prodej pozemků)
Přijaté dotace 259 014 Kč
Příjmy celkem 8 405 688 Kč

Běžné výdaje 4 231 469 Kč
Investiční výdaje 2 974 690 Kč
Výdaje celkem 7 206 159 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 31.12.2012 1 435 157,17 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 7.1.2013
Narození:
Jan Koreň, Jivina 42 (12.12.2012)

Přihlášení k TP:
Trsková Soňa, Vlastibořice 61 
(2.1.2013)
Smija Martin, Vlastibořice 61 
(2.1.2013)
Bartošová Marie, Vlastibořice 59 
(2.1.2013)
 
Počet obyvatel činil

241
Odpady

Svoz komunálního odpadu probíhá 
každou středu.

Velkoobjemový kontejner je nyní 
umístěn ve Vlastibořicích a otevřen 
je každou sobotu od 11 do 12 hodin. 
Do kontejneru nepatří stavební suť, 
železo, složky nebezpečného odpadu.

velkoobjemový kontejner 

prošel generální opravou, kterou provedla firma Radeko s.r.o. Český 
Dub. Došlo ke kompletní výměně podlahy, opravě 4 vík, opravě otvíra-
cích mechanismů a zprovoznění nefunkčních částí. Všechny vyměně-
né a opravené části byly opatřeny nátěry proti korozi.

Oprava stála 36 tisíc Kč s DPH a věříme, že nám kontejner bude sloužit 
minimálně dalších 10 let bez oprav.

Podrobné informace  
o výdajích a nákladech obce za roky 2000–2011
Vážení spoluobčané, každý měsíc zveřejňujeme výsledky 
hospodaření k poslednímu dni daného měsíce.

Pokud vás zajímají bližší informace, např. o rozpočtech za minulé 
roky, doporučujeme navštívit stránky 

www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/564516-vlastiborice

Případné dotazy k problematice financování obce rádi zodpovíme 
na Obecním úřadě po předchozím domluvení schůzky.
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Novinky 

z obce

Pavel Svačinka

Ilustrační foto

Program  
rozvoje obce 
vlastibořice
Základní  
anketa

Druhé kolo volby prezidenta  
České republiky se uskuteční:
v pátek 25. ledna 2013 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a v sobotu 26. ledna 2013  
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
Místo konání voleb:
obecní Úřad Vlastibořice, Vlastibořice 23

Podrobnosti naleznete na: www.vlastiborice.cz/wp-content/uploads/Informace-pro-voliče.2.pdf



03
Termínový kalendář konání 
veřejných zastupitelstev obce 
vlastibořice

1. středa 13.2.2013 v 19 hodin

2. středa 27.3.2013 v 19 hodin

3. středa 19.6.2013 v 19 hodin

4. středa 11.9.2013 v 19 hodin

5. středa 30.10.2013 v 19 hodin

6. středa 11.12.2013 v 19 hodin

Místo konání všech schůzí bude salonek 
restaurace v KD ve Vlastibořicích.

Srdečně Vás zvou zastupitelé obce

Co dále obec připravuje 
v roce 2013?
Únor
•	 Divadelní představení pro děti v KD Vlastibořice
•	 Divadelní představení pro dospělé v KD Vlastibořice

Březen
•	 Velikonoční teniska 

ve spolupráci s SDH a Jívina klubem

Prosinec
•	 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
•	 Setkání seniorů

Dále se bude obec finančně podílet na akcích Vlastibořic-
ká kopačka, Mikulášská nadílka a na nové sportovní akci, 
která bude představena v únorovém Zpravodaji.
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výsledky 1. kola voleb prezidenta 
České republiky 11.1. a 12.1.2013 
ve vlastibořicích

Účast: 77,7 %
Počty hlasů:

1. K. Schwarzenberg 37

2. J. Fischer  32

3. M. Zeman  29

4. J. Dienstbier  25

5. T. Fischerová  13

6. V. Franz  8

7. P. Sobotka  8

8. J. Bobošíková  5

9. Z. Roitová  0

?
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Sdružení dobrovolných hasičů 
vlastibořice — plán akcí 2013
Dovolte mi, abych vás seznámil s plánem 
práce SDH vlastibořice na příští rok.

V roce 2013 chceme uspořádat 
minimálně tyto kulturní akce:

•	 čarodějnice pro děti,

•	 letní slavnost na hřišti,

•	 výlet za kulturou.

Jako další akce se pokusíme zajistit:

•	 čištění ledu na nádrži pro bruslení dětí,

•	 každoroční jarní vyčištění vodní nádrže,

•	 ve spolupráci s obcí Vlastibořice a Jívina klubem 
se budeme podílet na přípravě a průběhu 
sportovní akce „Vlastibořická teniska 2012“,

•	 v průběhu příštího roku bude alespoň 
jeden sběr železného šrotu,

•	 zúčastníme se soutěží hasičského 
sportu v co největší míře,

•	 ve spolupráci s nájemcem technického zázemí 
chceme uspořádat další ročník fotbalového 
turnaje „Vlastibořická kopačka“.

Samozřejmě budeme celoročně provádět údržbu 
hasičské techniky a auta včetně technické prohlídky.
Doufáme, že s aktivní účastí nás všech se nám 
podaří tento plán splnit ve všech bodech.
Závěrem Vám všem přeji v novém roce 
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Josef Chlupáč 
starosta SDH Vlastibořice
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Jívina klub připravuje 
pro rok 2013
vážení spoluobčané, sousedé,

v roce 2013 připravujeme již tradiční akce 
a  u  některých plánujeme pouze organi-
zační změny, o  kterých Vás budeme pro-
střednictvím plakátů a Obecního zpravo-
daje informovat.

V únoru se uskuteční Masopustní průvod, 
30. dubna dále Čarodějničky na Jivině, 1.6.2013 Den 
dětí s divadelním představením a 2. ročníkem 
běhu „Okolo kaple“. 4. sousedské posezení na ji-
vinské návsi se uskuteční 22.6.2013. V závěru srpna 
vyrazíme na další autobusový zájezd za zajíma-
vostmi blízkého i vzdálenějšího okolí. Na podzim 
se můžeme těšit na Drakiádu a začátkem prosince 
budeme mít milou povinnost uspořádat Mikulášskou 
nadílku pro děti. Závěr roku bude patřit Živému 
betlému se zpěvy před jivinskou kaplí sv. Václava. 
Pořadatelsky se budeme opět podílet na Velikonoční 
tenisce 2013.

Za Jívina klub
Pavel Svačinka
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K farní osadě Vlastibořice náležely obce /1903/: Vlastibořice 246 
katolíků, Albrechtice 132 k., Červenice 79 k., Jivina 165 k., Kame-

ní 49 k., Padařovice 162 k., Radimovice 181 k. a 2 židé, Rybník 22 k., 
Soběslavice 288 k., Sedlíšťka 138 k., Slavíkov 11 k., Střížovice 122 k., 
Trávníček 10 k., Třtí 16 k., Zásada 84 k., Husa 168 k., Sychrov 111 k., 
9 evangelíků a 2 židé.

Obec školní
Založení školy není přesně známo, ale vzhledem ke starobylosti 

zdejšího kostela sv. Kateřiny možno soudit, že se tak stalo v dobách, 
kdy byly první školy při kostelích – farách zakládány. V gruntovní 
knize z r. 1580 je v r. 1626 záznam: „Škola. Chalupa na zádušním zbo-
řena.“ Musela tudíž škola existovat již před tímto letopočtem.

V  registrech počtů zádušních, které byly založeny pro kostel 
vlastibořický a jiné potřeby jsou zaznamenány na str. 450 z r. 1644 
zádušní účty, v nichž připomíná se kantor užívající roli zádušní. R. 
1650 na str. 457 je psáno, že za okno do „lázně“, kde se děti učí, bylo 
vydáno 36 grošů (budova školy byla zbořená).

V zádušních účtech (archiv patronátního úřadu v Sychrově) při-
pomíná se „kantor lastibořický“ z r. 1652 a opětně 1656. R. 1658 (str. 
470) uvádí se, že od udělání žlábku při konírně ve škole a za stolici 
do kostela bylo dohromady vydáno na penězích 2 kopy a 6 grošů.

V loukovské matrice č. 16 na str. 8 jsem našel zápis: pokřtěna jest 
dcera jménem Magdalena otce Václava Vlašimského, t.č. kantora 
Lastiborského (4. 8. 1666).

V archivu turnovském se zachoval list zachovací Pavla, syna Vác-
lava Vlašimského, kantora lastibořického z 13. 1. 1666 /J. V. Šimák – 
Ze školských pamětí str. 63/:

„My starší a  konšelé rychty Lastibořické, službu naši vzkazujíc, 
známo činíme etc…, že jest před nás předstoupil poctivý muž Vác-
lav Vlašimský, kantor náš, nás za to svorně žádaje, abychom jemu 
jeho poctivé snětí manželského i (o) dobrém, chvalitebném chování 
vysvědčení dali. Jakožto žádost slušnou býti seznavše a toho pově-
domi jsouce, že jest v stav sv. manželstva vstoupil s Marií, dcerou 
slovutného muže Jeremiáše Šírera z  Waldheimu obyvatele ve  vsi 
Zlaté Olešnici a knězem pořádným vedle řádu církve sv. katolické 
jsou potvrzeni a  za  poctivé manžely vyhlášeni, z  lože poctivého 
manželského Pavla, syna svého, ukazatele tohoto listu, jsou zplodili 
a vždycky dobře, poctivě, šlechetně se zachovali; ničeho toho což by 
k újmě dobrého jména a poctivosti jich býti mohlo, se nenachází. 
K V. Mstem a Vám se přimlouvajíce, služebně žádáme, že Pavla, syna 
jejich, ukazatele tohoto listu za člověka řádně na tento svět zploze-
ného míti ráčila, a budete pro naše volné odsloužení a odměnu. Je-
hož je datum ve vsi Lastibořicích, dne 13 Januari, Anno 1666.

A nemaje, oni svrchupsaní konšelé rychty Lastibořické pro lepší 
toho důvěření tohoto listu čím upečetiti, dožádali mne se podepsa-
ného, abych jej na místo jejich svým sekrytem přirozeným, kterého 
v potřebách svých užívám, sobě i dědicům svým beze škody, upeče-
til a v něm se na místě jejich svou vlastní rukou podepsal. Což k žá-
dosti jejich tak činím a jej svou pečetí za pravý a pořádný zapečeťuji 
a v něm se svou vlastní rukou podepisuji.

Jan Jeník Zásadský z Genzendorfu
Tento list poctivému mládenci Pavlovi Vlašimskému přináležející.“

Pečeť
Jak se jindy učívalo – Alois Kaše, Vlastivěda 1924
Návštěva školy nebývala povinná (v zimě chodilo dětí více, aby 

doma nezlobily). Učitel vedl si záznam dětí všech a do školy chodí-
cích. Vybíral od nich plat (sobotáles = v sobotu‚ srovnej s dělníkem) 
neboť služba buď nebyla žádná, nebo nepatrná. Míval všelijaké 
příjmy jiné novoročné, koledy. Hlavním jeho příjmem byly svatby, 
pohřby, při nichž zpíval cantare – kantor. Co dělaly děti, když uči-

tel byl na pohřbu, na svatbě? Měly prázdno. 
Hrával na kruchtě v kostele i v hospodě při 
muzikách. Obyčejně byl kapelníkem. Mnohý 
učitel provozoval řemeslo, aby sebe i rodinu 
uživil. Také chodil do školy pan inspektor? 
Učitelovým inspektorem byl farář, vikář, 
biskup. Také tenkrát učitel trestal? Metla 
ve škole byla doma. Ale hodní žáci byli od-
měňováni, učitel je zapsal do  zlaté knihy, 
nehodné do knihy černé.

x x x x x
Na konci doby josefinské bylo na svijan-

ském panství devět škol: v Březině, Jablonci 
(zvaném Českém, okr. Česká Lípa), v  Las-
tibořicích, v  Loukově, na  Loukovci, v  Pře-
peřích, na Radle, v Rychnově n. Mohelkou 
a na Všeni.

Počet všech dětí vlastibořické lokálie: 
chlapci 77, dívky 47, z těch chodilo do ško-
ly 18 chlapců a 9 dívek, ostatní pro velkou 
vzdálenost do  školy nechodily (konec 18. 
století). Do školy se chodilo od šesti do dvá-
nácti let, osmiletá školní docházka byla za-
vedena až v r. 1870.

Podle výkazu o  vlastibořické triviální 
škole z  r. 1830 patřila škola do  kraje Bo-
leslavského, panství Svijany, libereckého 
vikariátu a lokálie Lastiborschitz (Vlastibo-
řice). Představeným jejím byl Josef Nečásek 
lokálista, tj. místní kaplan, neboť fara neby-
la tehdy ještě samostatnou, ale lokálií fary 
loukovské.

Přiškolené osady: Vlastibořice, Sedlíšťka, 
Jivina, Kamení, Zásada, Albrechtice, Červe-
nice, Slavíkov, Rybník a Sychrov, Radimovi-
ce, Husa, Vitanovice, Soběslavice, Padeřavi-
ce, Střížovice.

Školní docházka –  
chlapců / dívek / celkem
Školou povinných dětí 6-9 letých 
109 114 223
Úlevy dětí 10-12 letých 
91 87 178
K opak. cvičením povinno docházet 
54 58 112
Osvobozeno 
41 51 91

Bylo tudíž v kolatuře vlastibořické celkem 
604 dětí ve  věku od  6 do  16 let. Všechny 
děti byly jazyka českého. Vyučování v opa-
kovacích hodinách dělo se každou neděli 
a  svátek od  jedné do  tří hodin odpoledne. 
Děvčata a  chlapci vyučovali se současně, 
dohromady. Školní vyučování bývalo při 
opakovacích hodinách velmi pilně navště-
vováno, praví se ve  zprávě, ač nezdá se to 
pravděpodobným. Populace, jak zřejmo 
z výkazu, byla v té době velmi značná.

Jména a příjmení učitelů: Josef Dolenský, 

07
Živý 

betlém 
na Jivině

Na 2. svátek vánoční, na sv. Štěpána, jsme 
se již potřetí přišli poklonit svaté rodině 
v jivinské kapli sv. Václava.
Živý betlém i letos navštívilo asi 50 lidí, a protože nám 
tentokrát počasí přálo a nemrzlo, mohli jsme si zazpívat 
a „a cappella“ vychutnat všechny známé vánoční 
koledy. Příležitost ke sborovému zpěvu dostaly i děti.

Paní Veronika nám připravila opět pěkný 
zážitek při sólovém zpěvu Tiché noci.

Poděkování také patří Marii a Josefovi 
a všem dalším zúčastněným.

Členové 
Jívina Klubu

Dušan Koutník

08
Paměti 

obce 
vlastibořice

pokračování 
z minulého 
zpravodaje
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52 let, František Bárta pomocník (praeceptor), 30 let, školní dozorce 
Jan Bláha, 49 let. Učitel byl před patnácti lety ustanoven a je přihlá-
šen k pensijnímu ústavu. Vyučovací katalog a školské zákony jsou 
ve škole veřejně vyvěšeny. Úřední spisy, školní inventář a skříně pro 
úřední spisy a knihy pro chudé žáky jsou skutečně poruce, praví se 
ve visitačním výkazu.
Příjmy učitelstva:
na školném 35 zlatých 20 krejc.
od vrchnosti 2 krychlové sáhy dřeva pro školní učebny
Jiné příjmy v hotovosti:
na pohřbech a koledách 13 zlatých 20 krejc.
z kostelní pokladny na služném přidáno 40 zlatých 48 krejc.
v naturáliích: z kostelního lesa 4 krychlové sáhy měkkého dřeva 
pro školní místnosti učitele, kteří mzdu učitelů z vlastních pro-
středků musí platit. Z 1 jitra 1533 čtverečních sáhů kostelního pole 
v peněžní částce činí 4 zlaté 30 krejc. ze 711 sáhů špatného pole 
1 zlatý 30 krejc. louka špatná 1 zlatý 30 krejc.
4 čtverečné sáhy zahrady  - 6 krejc.

Příjmy učitele celkem 97 zlatých – krejc.
Učitelský pomocník dostává mzdu od učitele. Školní budova byla 

vystavěna před devíti lety, tj. r. 1821. Ostatní náležitosti se dějí podle 
školních předpisů. Vydržování školy náleží vrchnosti. Školní patron 
Karel Allain Gabriel, kníže z Rohanů. Vrchnost je táž /Rohanové/. 
Vrchním ve Svijanech je František Spengler a v Českém Dubě Jan 
Steifcler.

Nutné potřebné dřevo je od  vysoké vrchnosti pro prostrannou 
učebnu právě před čtyřmi lety přislíbeno, ale dosud dodáno nebylo.

Podepsáni: Josef Nečásek lokálista, Josef Dolenský učitel místní, 
a Jan Bláha místní školní dozorce.

V r. 1856 patřilo škole 3 jitra 56 čtverečných sáhů pozemků v 8 dí-
lech s čistým výnosem 20 zlatých 42 krejcarů.
Školní kroniky

Mnoho zajímavých informací o obci možno čerpat i  ze školních 
kronik, bohužel se však všechny nedochovaly. Podrobně jsou v nich 
popsány zejména události v obci v r. 1945.

Pamětní kniha dvoutřídní obecné školy 
ve Vlastibořicích (1877 – 1938)

Školní rok 1877-78. Patnáctého dne měsíce září 1877 započal škol-
ní rok slavnými službami božími. Po vykonané pobožnosti vrátily se 
dítky do školy, kde důstojný p. farář Josef Holý u přítomnosti místní 
školní rady a učitelů Františka Vícha na odpočinku, Josefa Bradá-
če nově ustanoveného, v dojemné řeči poukázal na velké zásluhy 
o školu stařičkého učitele Františka Vícha a vyzval pak shromáždě-
né dítky, by se s ním rozloučily a povstáním jemu své díky a úctu 
projevily. Na to pak nově ustanovený učitel Josef Bradáč byl místní 
radou školní v úřad svůj uveden.

Členové místní rady školní byli: Důst. p. farář Josef Holý, p. Josef 
Adam z Vlastibořic předsedou, Jan Bradáč ze Sedlíštěk, Petr Zajíček 
z Jiviny, František Beran z Kamení, Václav Šaral z Červenice, Josef 
Hobelant ze Střížovic, Josef Helebrant z Vitanovic.

Přiškoleny byly tyto obce: Vlastibořice, Sedlíštky, Jivina co kata-
strální obec Vlastibořická, Kamení, Červenice, Albrechtice, Zásada 
co katastrální obec Kamenská, Střížovice, Padeřavice Horní a Dolní 
co část katastrální obce Soběslavské, Vitanovice co část katastrální 
obce Pěnčínské. Částečně přiškoleny byly obce: Trávníček, Slavíkov.

Školou povinných dítek bylo 269, které brzy na  to do  dvou tříd 
rozděleny byly. Byloť totiž následovně stanoveno: Veleslavná c. k. 
zemská rada školní vynesením ze dne 5. dubna 1877 č. 6483 povo-
lila, aby dosavadní jednotřídní škola obecná ve Vlastibořicích od 1. 
ledna 1878 o druhou třídu rozšířena byla. Místní školní rada však 

majíc na zřeteli prospěch mládeže, postara-
la se ihned o místnost a všechno potřebné 
náčiní školní, jakož i uhradila sama poduči-
teli služné za čas od 1. října 1877 až do 1. led-
na 1878.

Počátkem tedy měsíce října předsevza-
to bylo rozdělení dítek do dvou tříd, a sice 
pro I. třídu 106, pro II. třídu 163 ustanoveno 
jich bylo. Místnost ve školní budově určena 
byla pro třídu druhou, najatá místnost v čp. 
25 pro třídu prvou, kdež toho času vyučoval 
František Kracek, výpomocný podučitel.

Brzy na to odškolena byla obec Vitanov-
ská a  přidělena jest ku  škole Pěnčínské. 
Stalo se tak ku přání tamních občanů, kteří 
ve své žádosti za odškolení vzdálenost a ne-
schůdné cesty ku  Vlastibořicům co hlavní 
důvod podali.

Ve  školní budově vyučováno toliko 
do konce měsíce března 1878 a  to za příči-
nou bourání a budování nové školy na témž 
místě. Vyučováno tedy v  pronajaté 
místnosti čp. 19 a za byt pro řídí-
cího učitele vyhlédnuta byla 
místnost v čp. 10.

Na  počátku měsíce dub-
na 1878 rozbořena byla stará 
budova školní, na  jejížto zá-
kladech, jak dříve již usneše-
no bylo, zbudována býti měla 
nová – avšak tu shledáno, že zákla-
dy jsou nepostačitelné – a protož po úřed-
ním vyšetřování přikročeno ku  založení 
nových a pevných základů. V případu tom 
ozvaly se hlasy některých občanů přiško-
lených, aby tedy základy ty rozšířeny byly, 
by tím budova získala prostornějších míst-
ností, druzí občané však, ale nesouhlasili, 
obávajíce se značnějších pronákladů. V ro-
zepři této ustanoveno, by místní školní rada 
ve své řádné schůzi spolu s technickým zna-
kem (? znalcem) o věci se náležitě smluvila 
a pak dle svého dobrozdání v stavbě pokra-
čovala. Ve  schůzi místní rady školní přišlo 
konečně k hlasování, zdali základy rozšíře-
ny býti mají čili nic. Většina členů byla proti 
rozšíření základů, jelikož obávala se domlu-
vy a vyhrůžek strany odporné. V menšině, 
která hlasovala, pro rozšíření byli František 
Beran starosta v Kamení a řídící učitel Josef 
Bradáč. Za to však řídící učitel utrpěl veliké 
příkoří. Hned na  to po oné osudné schůzi, 
totiž dne 24. dubna o  osmé hodině večer, 
házeno bylo ze msty kameny do oken jeho 
bytu, tak že nejen on, ale i celá jeho rodina 
v nebezpečí života byla. – Hrůzná byla ten-
tokráte noc! – Pachatel zlého činu dopaden 
nebyl. Bože odpustiž jemu!


