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Únor bílý – pole sílí

Slovo
úvodem

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych v tomto úvodníku krátce
zrekapituloval vyhodnocení Dotazníku, který slouží jako jeden
z podkladů právě realizovaného záměru Programu rozvoje obce
Vlastibořice, ale také jako zpětná vazba pro zastupitelstvo obce.
Anketní lístky jste měli možnost vyplněné odevzdat do 31. 1. 2013.
Anketní lístky odevzdalo 37 občanů, tj. necelých 20% dospělé
populace naší obce. O sedm mužů více než žen. Většinou šlo o lidi
starší 36 let – 78 %, s minimálně středoškolským vzděláním – 92 %,
kteří se do Vlastibořic přistěhovali (2,6krát více než domorodých)
a žijí v 17 případech již bez dětí, anebo naopak 13krát s dětmi nezaopatřenými.
Proč si tito lidé, kteří se rozhodli odpovídat anonymně na
otázky, vybrali ke svému bydlení Vlastibořice, je jasné. Učarovala jim blízkost k přírodě, příznivé životní podmínky,
klidný život a pěkný vzhled obce. V 97 % jsou spokojeni
s bydlením a také s životním prostředím, v 90 % s rozvojem obce, v 88 % se sportovním vyžitím, v 86 % s péčí
o své prostředí, v 82 % s kulturním a společenským živo2 0 13
r
o
ún
tem, v 69 % s informacemi o dění v obci, v 63 % s veřejnou
dopravou a v 50 % s podmínkami pro podnikání.
18 respondentům (49 %) se nejvíce nelíbí špatné vztahy mezi lidmi, potom také nezájem lidí o obec, špatná dostupnost lékaře. Spíše nespokojeno je 60 % se školstvím (může to být proto, že chybí
MŠ, nebo že nejsou spokojeni se ZŠ, kterou jejich děti navštěvují).
63 % má problém se zdravotnictvím, tři lidé se sportovním vyžitím
a pěti se nelíbí péče o prostředí a podmínky pro podnikání.
Člověk má právo si vybrat školu i lékaře, který mu bude vyhovovat.
To tedy spíš záleží na každém z nás. MŠ se obec zabývá již dlouho.
Bohužel, zatím bezvýsledně. Není ale sama. Na druhou stranu
– současný a předpokládaný budoucí počet předškolních dětí
nedosahuje ani na otevření jednoho oddělení. Jedinou možností
je domluva s jiným zařízením. A to máme například v Paceřicích,
Pěnčíně, či Svijanském Újezdu. Zažili jsme si již dobu, kdy obec
dotovala místní školku s šesti dětmi z jiných obcí, a počet zaměstnanců byl podobný s počtem žáků. Svoz k lékaři je u nás jiný než
v Pěnčíně, nebo Kobylech. Autobus do Příšovic, kde jsou obyvatelé
u lékaře registrováni, žádný nejede. Od nás do Turnova ano.
K páté otázce, zda mají občané dostatek příležitostí k vzájemným
společenským kontaktům, odpovídají v 79 % ANO, ve 14 % NE.
Informace o dění v obci sleduje na internetových stránkách 71 %
občanů, ostatní internet nemají, nebo vůbec zprávy nesledují.
76 % je připraveno udělat něco pro rozvoj obce (zejména na brigádách manuální prací, při úklidu obce, technickou podporou, při
organizování akcí).
25 % respondentů by využilo finanční prostředky na opravy místních komunikací, 17 % na podporu společenských a kulturních
aktivit, 15 % na péči o veřejnou zeleň a 14 % na opravy památek.
Konkrétně jde o vyčištění rybníku v Sedlíšťkách, opravu kostela
ve Vlastibořicích, na MŠ. Všechno to jsou věci, kvůli kterým se
sem lidé přestěhovali, hodnotí je kladně, a přesto by ještě do nich
investovali.
V případě toho, že se nejvíce nelíbí vztahy mezi lidmi, je zvláštní,
že téměř 80% vidí příležitostí ke společenskému kontaktu dostatek. Problém tedy asi spíš bude v nezájmu některých lidí o dění
v obci (viz. Dotazník). Faktem také zůstává, že nelze všechny lidi
organizovat. Máme mezi sebou spoluobčany s vysokým věkem, se
zdravotními potížemi, anebo takové, co si dokáží zorganizovat svůj
volný čas sami. Mají zahradu, políčko, les, drobné zvířectvo, zvelebují si obydlí a to je pro ně jejich odpočinek nebo koníček.
Myslím si, že v případě např. účasti ve volbách by mohla jít naše
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obec příkladem. Naše nadstandardní, nebo
dokonce v okrese nejvyšší účast zaslouží
pochvalu. Nezdá se mi špatná ani účast na
posledních předvánočních i povánočních
akcích.
Některé nápady, které uvedli občané, jsou
jistě podnětné a určitě se jimi bude obecní
zastupitelstvo zabývat. Požadavek na
tělocvičnu nebo posilovnu, na zavedení
cukrárny, vybudování osvětlení na Jivině,
do Kotle, stav rybníka v Sedlíšťkách, dovoz
seniorů do lékárny, k lékaři a další návrhy,
které již byly zmíněny. Zde by mohlo nastoupit i drobné soukromé podnikání.
Trochu nereálné je zabezpečit prodej
denního tisku – kterého? Každý čte jiný. Lze
objednat cokoliv, dovezou až domů.
Zabezpečit více spojů nebo školní autobus – vždyť autobus jezdí pravidelně, ale
naprosto neobsazený. Např. do sousedních
Soběslavic zajíždí pouze dvakrát denně.
Bankomat, pošta – buďme rádi, že je pošta
zatím v Pěnčíně a na Sychrově, asi tomu tak
dlouho bohužel nebude.
Obecní strážník – jakou bude mít směnu
a kdo ho bude platit?
Zajímavý je názor – za každý pokácený
strom by se musel vysadit nový. Více si
cenit našich mnohaletých velikánů.
Spolupráce s okolními obcemi – zájmové
kroužky, knihovna, MŠ.
Podnětů jsme získali dost a dokážeme si
i z pětinového vzorku udělat představu
o spokojenosti lidí v naší obci a o jejich
potřebách. Samozřejmě se dá stále vše
vylepšovat. Pokusme se začít každý u sebe.
Vymysleme něco, jděme do toho s vlastní
iniciativou. Třeba „nakazíme“ i ty ostatní.

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

Vážení spoluobčané,
čtenáři Obecního zpravodaje,

Výsledky hospodaření za 1/2013 nejsou
k dispozici
(Nelze uzavřít rok 2012, až dle pokynu KÚLK)

Informace z evidence obyvatel k 8. 2. 2013
Přihlášení k TP:
Ing. arch. Pánek Vojtěch, Jivina 44 (6. 2. 2013)
Ing. Pánková Markéta, Jivina 44 (6. 2. 2013)
Pánková Viola, Jivina 44 (6. 2. 2013)
Odhlášení:
Šolcová Jana, Vlastibořice 15 (14. 1. 2013)
Chlupáčová Nela, Vlastibořice 15 (14. 1. 2013)
Počet obyvatel k 8. 2. 2013 činil

242

Životní jubilea
V měsíci únoru oslaví:
Pan Chlupáč Josef 50 let
Paní Horáková Stanislava 80 let
Paní Fialová Lenka 65 let
Paní Kudrnáčová Irena 55 let
Našim jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

Poplatky ze psů
Poplatek pro majitele psů z rodinných domů činí 100 Kč/rok.
Poplatek pro majitele psů z bytových domů činí 150 Kč/rok.
Splatnost poplatků: za 1. pololetí do 30. 4. 2013, za 2. pololetí do 30. 9. 2013.
Poplatek je možno uhradit bankovním převodem na účet
číslo: 984 865 399/0800 Česká spořitelna Turnov.

po zralé úvaze se zastupitelstvo obce a redakční rada Obecního zpravodaje rozhodli, že do odvolání bude Obecní zpravodaj vycházet jedenkrát za dva měsíce a to od 1. března 2013.
Následující číslo najdete ve Vašich schránkách na přelomu
měsíců března a dubna, další pak na přelomu května a června,
atd. Prvním důvodem této změny je okolnost, že pan Tomáš
Vacek, který zpracovává grafiku Zpravodaje, je pracovně
velmi vytížen, a proto nás požádal, abychom ho na nějaký čas
z redakční rady uvolnili a nabídl nám kolegu grafika, se kterým
budeme zatím za honorář spolupracovat. Druhým důvodem je
skutečnost, že se ani po roce a půl existence Obecního zpravodaje neetabloval dostatečný počet přispěvovatelů a proto
někdy dochází k situaci, že Zpravodaj není obsahově tak plný,
jak bychom si přáli.
Tímto bychom proto rádi všechny občany naší obce a čtenáře
Zpravodaje vyzvali, aby se neostýchali a kdykoliv redakční
radě zaslali svůj vlastní příspěvek a tím pomohli jednotlivá
čísla našich společných novin obohatit a rozšířit. Budeme Vám
velmi vděční za pomoc, protože pouze Vy, obyvatelé Vlastibořic, Jiviny a Sedlíštěk, můžete pomáhat vytvářet skutečně živé
a zajímavé lokální zpravodajství. Můžete nám zasílat jak své
postřehy ze života obce, tak pozvánky na různé akce, vlastní
fotografie z akcí nebo z procházek po okolí, příspěvky k historii
obce nebo i dobové fotografie, které velmi uvítáme, nebo i kritické či pochvalné příspěvky k dění v obci nebo k práci Vašeho
zastupitelstva.
Stejným způsobem může každý občan zveřejňovat vlastní
příspěvky i na veřejně přístupných obecních internetových
stránkách na adrese www.vlastiborice.cz. Stačí se zde pouze
zaregistrovat a poté již máte možnost přispět buď formou zcela
vlastního příspěvku, nebo přidáním komentáře pod již zveřejněné příspěvky. Každý článek můžete také ohodnotit počtem
hvězdiček 1 až 5, podle toho, jak se Vám líbil. Všechny tyto
aktivity ze strany Vás, občanů, jsou velmi potřebné, doposud
ale byly využívány jen sporadicky a výrazně tak chybí zpětná
vazba. Mají-li webové stránky naší obce plnit svůj smysl, měly
by být nejen médiem informativním a aktuálním, ale také
médiem kritickým, motivujícím a Vámi občany využívaným.
Děkujeme předem za Vaši důvěru a spolupráci.
Redakční rada

Platby za komunální odpad

Odvoz komunálního odpadu

Poplatek za komunální odpad zůstává ve stejné výši a za
stejných pravidel jako v loňském roce, tj. 500 Kč/rok/osoba
přihlášená v obci k trvalému pobytu.

Odvoz komunálního odpadu v měsíci únoru a březnu bude
probíhat každou středu.
Kontejner na velkoobjemový odpad je umístěn ve Vlastibořicích a je otevřen každou sobotu od 11 do 12 hodin. Do
kontejneru nepatří komunální odpad, železo, stavební suť
a složky nebezpečného odpadu (barvy, oleje, elektrospotřebiče, baterie, atd.).
Pavel Svačinka

Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu, zaplatí poplatek ve výši 500 Kč/nemovitost.

strana 3

03

04

06

08

Literární dílny v knihovně ve Vlastibořicích

Divadelní představení
„Charleyova teta“

Velikonoční teniska 2013

Výsledky 2. kola volby prezidenta
České republiky,
konané 25. a 26. ledna 2013
ve Vlastibořicích

Milé děti,
ráda bych Vás pozvala do naší knihovny na občasné LITERÁRNÍ DÍLNY, kde si
budeme povídat o knížkách i o lidech, kteří knížky píší, a přitom si vyrobíme
i něco zajímavého.
Poprvé v tomto roce jsme se v LITERÁRNÍ DÍLNĚ setkali 30. ledna, kdy se nás
sešlo jedním slovem hodně. Četli jsme si z knížky „Pohádky z mechu a kapradí“, která vypráví o dvou malých skřítcích, Křemílkovi a Vochomůrkovi. Knihu
napsal pan spisovatel Václav Čtvrtek a ilustroval ji pan Zdeněk Smetana.
Zároveň jsme vytvořili pěkné chaloupky ze čtvrtek a chvojí, které vymyslela
paní Chomoutová. Popíjeli jsme čaj a povídali si s kamarády i rodiči, malovali
obrázky a pak je v knihovně nechali na výstavě.
Druhá LITERÁRNÍ DÍLNA se konala 13. února ve středu o půl páté. Do knihovny přišlo 8 dětí, tentokrát bez rodičů. Četli jsme si o Rumcajsovi a Mance a malovali jsme postavičky z těchto příběhů, které jsme pak vystřihovali a lepili je
na špejle – a teď několik z nich kouká z okna knihovny.
Třetí LITERÁRNÍ DÍLNA je naplánovaná na 27. února 2013. Uvidíme se?
Vaše knihovnice

Víte že...
Václav Cafourek, (4. dubna 1911 Praha – 6. listopadu 1976 Praha), známější
pod pseudonymem Václav Čtvrtek, byl spisovatel pro děti a mládež, autor
povídek, románů a her o současných dětech a populárních pohádkových příběhů. Je považován za pokračovatele klasiků českých pohádek. Některá svá
díla napsal pod pseudonymy, například jako Hugo Prattler, Poledne, Neděle
nebo Málek.
Největší ohlasy získaly jeho pohádkové knihy a příběhy, které byly adaptovány pro televizi (večerníčky). Ve spolupráci s Československou televizí vznikly
animované seriály, např. Pohádky z mechu a kapradí, O loupežníku Rumcajsovi, O makové panence a motýlu Emanuelovi, Říkání o víle Amálce a další.
Jitka Klímová

V sobotu 16. 3. 2013 do naší obce
zavítá divadelní soubor Vojan
z Hrádku nad Nisou.
Zveme tedy přátele ochotnického divadla
od 19 hodin na veselohru Jevana Brandona Thomase „CHARLEYOVA TETA“.
Děj této rozpustilé komedie se odehrává v 19. století. Dva studenti Jack a Charley si pozvou na
schůzku dvě mladé slečny, dobová etika ale vyžaduje doprovod solidní osoby. Charleyovi má přijet
velmi bohatá teta až z Brazílie, která by takovou
vhodnou osobou byla, ale teta stále nepřichází.
Slečny jsou již netrpělivé a teta stále nikde, proto
se studenti rozhodnou, že se za tetu převleče jejich
spolužák Babberly. Z toho vyplývají velmi komické
situace a samozřejmě se objeví i skutečná teta.
Pavel Svačinka
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Obec Vlastibořice ve spolupráci s členy SDH
Vlastibořice a Jivina klubu Vás srdečně zvou na
9. Velikonoční tenisku, která se uskuteční 30.
března 2013. Start bude ve 14 hodin u Kulturního
domu ve Vlastibořicích. Trasa po okolí s plněním
nejrůznějších úkolů pro děti bude zakončena
vyhlášením vítězů a odměnou pro všechny děti.
Za příznivého počasí zakončíme Velikonoční
tenisku občerstvením u ohně.
Pokud by se chtěl někdo další podílet na
organizaci, budeme rádi. V tomto případě mne
kontaktujte osobně nebo telefonicky (Svačinka
737562979).

Počty hlasů:
Ing. Miloš Zeman

63 hlasů

Karel Schwarzenberg

81 hlasů
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Bruslení na Jivině



Cvičení pro mladší školáky, předškoláky i batolata v doprovodu rodičů
probíhá již druhý školní rok v tělocvičně ZŠ Kobyly.

Kateřina Brzáková

70,73 %

Pavel Svačinka

Cvičení pro mladší školáky,
předškoláky i batolata

Vždy v pondělí (letos ještě v těchto termínech:
25. 2., 11. 3., 25. 3. a dále podle počasí) od 16.30 hodin cvičíme s říkankami, běháme, hrajeme dětské
hry a za sportovní chování děti dostávají sladké
odměny. Cvičení je bezplatné a účast nezávazná.
Těšíme se na Vás, kteří se k nám přidáte.

Účast:

Na Jivině se letos zatím bruslilo
pouze jeden víkend

Z dvěstěpatnácti obcí Libereckého kraje se Vlastibořice umístily
v prvním kole se 77,72 % volební účasti na 8. místě,
v kole druhém pak se 70,73 % na 19. místě

Autor: Pavel Svačinka
Foto: Pavel Svačinka

Vlastibořická knihovna má nové vlastní webové stránky!

http://vlastiborice.knihovna.cz
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Masopust
na Jivině

Okolo
vlasti
propozice
běžeckého
závodu

Za Jívina klub
Pavel Svačinka
Dušan Koutník

Pavel Svačinka

V letošním roce nás masopustní veselí zastihlo brzy. Popeleční středa, která zahajuje 40denní půst, jenž končí velikonočními svátky, připadla na 13. února. A tak se všechna masopustní veselí odehrávají víkend před popeleční
středou a někde výjimečně víkend později.
Jelikož se kolem letošního masopustního průvodu objevila řada spekulací a fám, tak jsem byl požádán o článek
k této akci. Členové Jívina klubu dlouho váhali, zda letos masopust pořádat a pokud ano, tak kde a v jaké formě.
Důvody váhání byly tyto:
1) termín – v tomto termínu loni panovaly mrazy, kdy i přes den bylo -20 stupňů. Průvod v těchto podmínkách by
nebyl možný.
2) místo – první masopustní veselí se konalo v KD v šenkovně, která se pronajímala pro podobné akce, kde s vytápěním těchto prostor nebyl problém. Další dva ročníky se konaly již na sále KD. Ten, kdo cokoliv na sále KD pořádal, ví, že vytopení sálu v zimě trvá 2–3 dny a stojí i nějaké peníze. Dále je zde nájem sálu, elektřina, vyrovnání
s nájemcem restaurace za vodu na WC a úklid společných prostor. To je pouze finanční stránka. Tou druhou a podstatnější stránkou je časová a fyzická náročnost. Akce na sále obnáší týden času. Vše nakoupit, připravit, vypůjčit,
jelikož vybavení na sále je minimální a potom vše navozit a nanosit do 1. patra. A nakonec obětovat neděli na úklid
sálu a snesení a odvoz věcí. Pokud akce
trvá šest hodin, tak se logicky ptáte, jestli
to nezkusíte jinak. S panem Chlupáčem
jsem se domluvil, kdy plánuje vepřové
hody, aby se obě akce nepotkaly ve stejném termínu, a nakonec jsme zvolili variantu masopustního průvodu kolem Jiviny
a občerstvení v místě, tzn. u Fialů v Jívina
klubu a v přilehlých prostorách. Názory,
že průvod nešel do Vlastibořic kvůli panu
Chlupáčovi, jsou výmyslem lidí, kterým
asi vadí, že je v obci klid. Jelikož ohlasy na
průvod, občerstvení i místo byly většinou
kladné, tak je více než pravděpodobné, že
i příští rok se akce uskuteční v podobném
duchu. Úkolem pro nás do příštího roku
bude sestavit průvodovou kapelu a celkově oživit připraveným programem masopustní průvod. Vaše velká účast si toto
zaslouží a my za ni děkujeme.
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Pořadatel
TJ Sokol Vlastibořice, Obec Vlastibořice
Místo
Vlastibořice – sportovní areál u koupaliště
Termín
Sobota 6. 7. 2013 11.00 – ???
Program
11.00 – 14.30
Prezentace (možnost prezentace pro příslušný závod končí vždy 30 minut před startem závodu)
12.30 – 13.30
Lidový Minimaraton (4,2 km)
14.00 – 14.30
Dětský Pidimaraton (420 m)
15.00 – 18.00
Vlastibořický půlmaraton (21,1 km)
18.00 – ???
Hasičská Letní slavnost – zábava (pořadatelem je SDH Vlastibořice)
Registrace
On-line na adrese www.sport-reg.cz (o termínu spuštění budeme informovat) nebo na místě v rámci prezentace,
viz předchozí bod.
Ubytovací možnosti
Po dohodě lze nabídnout bezpečné místo ke stanování. Vzhledem k těsnému sousedstvím s turisticky oblíbeným
Českým rájem a k letnímu termínu závodu doporučujeme zajistit si případné ubytování s dostatečným předstihem. Nejbližší ubytování rozmanitých úrovní je aktuálně k dispozici v obcích Sychrov, Pěnčín a Svijanský Újezd.
Možnosti stravování
Přímo ve sportovním areálu u koupaliště je k dispozici stánek s občerstvením a venkovním posezením, o pár metrů dál pak rázovitá hospůdka taktéž s možností posedět pod širým nebem. Obě zařízení se budou snažit doplnit
závodníkům a jejich doprovodu síly formou oblíbených pochoutek z rožně, resp. z udírny, a v neposlední řadě
také z blízkého svijanského pivovaru, resp. z neblízké Plzně. Další možností je návštěva blízké restaurace s nabídkou hotových jídel (v době obědů) a minutek.
Pravidla
Běh se řídí současnými pravidly IAAF/AIMS a Českého atletického svazu, na jejich dodržování budou dohlížet
pořadatelé na startu, v cíli i na trati.
Lékařská pomoc bude zajištěna na startu a v cíli. Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku
nebo za zranění související s účastí na závodu nebo jeho návštěvou.
Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu.
Čas bude u všech tří závodů měřen elektronickou čipovou časomírou firmy Sport-Base timing.

Vlastibořický pidimaraton
Trasa
0,42 km: Vlastibořice
Povrch
50 % asfalt, 50 % travnatá upravená plocha
Popis tratě
Po startu stoupání po upravené trávě, dále až
k otočce mírné klesání po asfaltu. Z otočky stejnou cestou zpět do prostoru startu a cíle.
Vypsané kategorie
D1 – 0–6 let
D2 – 7–9 let
D3 – 10–12 let
D4 – 13–15 let
Startovné
150 Kč při online registraci do 23. 6. 2013, tričko
a závodní číslo se jménem závodníka v ceně.
Registrace na místě – zdarma bez nároku na
tričko, číslo s čipem bude pouze zapůjčeno.
Profil tratě
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Vlastibořický půlmaraton

Startovné
350 Kč při online registraci do 23. 6. 2013, tričko a závodní číslo se
jménem závodníka v ceně. Pozdější registrace a registrace na místě
– 350 Kč bez nároku na tričko, na závod bude zapůjčeno univerzální číslo s čipem.
Občerstvení
Přibližně po pěti kilometrech.

V případě, že běžci chtějí mít na stanovištích občerstvení své osobní občerstvení, je potřeba ho se startovním číslem odevzdat při prezentaci. Musí být označené startovním číslem a znakem občerstvovací stanice dle klíče: A – 5 km, B – 10 km, C – 15 km.
Časový limit
3 hodiny.
Věkový limit
Závodu se smějí zúčastnit jen osoby starší 18 let.

Vlastibořický minimaraton

Trasa
21,1 km: Vlastibořice – Zásada – Radimovice – Sychrov – Radostín
– Třtí – Klamorna – Trávníček – Sedlíšťka – Stráňov – Klučky –
Vlastibořice
Není nutné mapu příliš studovat, trasa bude šipkami na silnici
a dalšími prostředky značená tak, aby zabloudit bylo nemožné.
Povrch
70 % asfalt, 30 % polní a lesní cesty
Profil tratě

Popis tratě
Trasa závodu je navržena s cílem, aby si většina účastníků mohla
závod „užít“. Primární snahou „stavitele“ bylo zařadit co nejvíce
oku lahodících partií v okolí naší obce. Vzhledem k převýšení a pasážím mimo asfalt překonáte osobní rekord pravděpodobně pouze
v případě, že poběžíte půlmaraton prvně, a protože ani ceny pro
vítěze vypsány nejsou, nemá zjevně smysl někam se hnát. :-)
Po startu u koupaliště a krátkém zakličkování vsí si první tři kilometry vychutnáte především po zvlněných loukách, na horizontech s výhledem na sychrovský zámek a snad i vzdálenější Frýdštejn, rozhlednu Kopaninu, Kozákov. Po průběhu Radimovicemi
trasa obíhá zámecký park po lesní stezce a povrch se na delší
dobu změní na asfaltový. Po krátké pasáži lesem si užijete letitou
Rohanovu alej, kde bude k dispozici první občerstvení. Milovníci
rychlých vozů se pak budou moci pokochat krátkým výhledem na
rychlostní silnici Turnov – Liberec, podél níž vede do obce Žďárek
nová cyklostezka. Trať od Žďárku začne klesat do údolí Mohelky,
které na chvilku opustíte návštěvou Radostína, kde vás po stoupástrana 8

ní a přeběhu dvou můstků jistě pořádně rozradostní občerstvení
v polovině trati. Následuje lesní přírodní sešup zpět do údolíčka
a pár set metrů po podběhnutí monumentálního sychrovského železničního viaduktu opět asfaltová silnice. Dalších pět kilometrů
se silnice klikatí nivami podél meandrující Mohelky, která láká ke
skoku do chladného proudu. Méně romanticky založení vytrvalci
se raději budou rozmrzele rozhlížet po okolních strmých svazích
a přemýšlet, co nedobrého z toho asi může vzejít. Dočkají se hned
po posledním občerstvení na 15. kilometru, kde trasa během jednoho kilometru nabere 100 výškových metrů. Běžce po kopci Trávníčáku čeká odpočinkové dvoukilometrové klesání osadou Stráňov
až na okraj Soběslavic. Doporučuji nepodléhat únavě a užít si výhledy na Drábské světničky a vlastně na celý Český ráj. Od Soběslavic účastníky čeká polní cesta, průběh zalesněnou roklí, kousek
asfaltu v osadě Klučky a mezi metami 20,0 a 20,5 mírné klesání
lesem, kde lze ještě naposledy požádat o pozornost roztroušené
zbytky sil a připravit je na asfaltový finiš.
Vypsané kategorie
MUŽI
A – volná
B – veteráni 40–49
C – veteráni 50–59
D – veteráni 60+
ŽENY
E – volná
F – veteránky 40–49
G – veteránky 50–59
H – veteránky 60+
Bezpečnost
Závod probíhá za běžného silničního provozu, závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Každý startuje na
vlastní nebezpečí, doporučuje se lékařská prohlídka. Startovné
nezahrnuje pojištění.

Trasa
4,2 km: Vlastibořice – vysílač – Sedlíšťka – Vlastibořice
Není nutné mapu příliš studovat, trasa bude šipkami na silnici
a dalšími prostředky značená tak, aby zabloudit bylo nemožné.
Povrch
75 % asfalt, 25 % polní a lesní cesty
Profil tratě

Popis tratě
Od startu trať stoupá až do nejvyššího bodu trasy, pod vysílač,
odkud je krásný výhled na údolí Jizery a Český ráj. Následuje seběh do obce Sedlíšťka, kde díky laskavosti rodin pánů Hobelanta
a Resla závodníci budou moci proběhnout skrz dvůr statku jednoho z největších místních sedláků. Dále trať klesá polem a lesem až
na západní okraj Vlastibořic, odkud se bude stoupat k centru obce.
Poslední metry budou opět z kopce.
Vypsané kategorie
MUŽI
A – volná
B – veteráni 40–49
C – veteráni 50–59

D – veteráni 60+
ŽENY
E – volná
F – veteránky 40–49
G – veteránky 50–59
H – veteránky 60+
Bezpečnost
Závod probíhá za běžného silničního provozu, závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Každý startuje na
vlastní nebezpečí, doporučuje se lékařská prohlídka. Startovné
nezahrnuje pojištění.
Startovné
200 Kč při online registraci do 23. 6. 2013, tričko a závodní číslo se
jménem závodníka v ceně. Pozdější registrace a registrace na místě
– 200 Kč bez nároku na tričko, na závod bude zapůjčeno univerzální číslo s čipem.
Občerstvení
V cíli.
Časový limit
1 hodina.
Věkový limit
Závodu se smějí zúčastnit jen osoby starší 18 let, mladší pouze
oproti podpisu zákonného zástupce stvrzujícímu souhlas.
Změny vyhrazeny.
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evátého dne měsíce července odbývána byla zkouška z náboženství u přítomnosti veledůstojného p. vikáře Františka Šimona z Liberce. Dvacátéhošestého měsíce července vykonána byla
inspekce školní velectěným c. k. okresním inspektorem školním p.
p. Tomášem Kazbundou z Jičína. Posledním dnem měsíce července
ukončeno bylo školní vyučování tím způsobem důstojným, že dítky shromáždily se ve školní místnosti odkudž vedeny byly svými
učiteli do kostela ku pobožnostem poděkovacím.
Osmnáctého dne měsíce srpna v den Nejvyšších narozenin
jeho c. k. Apoštolského Veličenstva přítomna byla mládež školní
slavných služeb božích. Vykonány zde modlitby, aby Všemohoucí
obdařiti ráčil dary svých milostí nejvznešenějšího milovaného panovníka našeho.
Další krátké výpisy:
1878/9 – Ku konci měsíce září 1878 nová školní budova dostavěna a slavnostně vysvěcena. Školou povinných dítek 221 (115+106).
V měsíci květnu poctila školu návštěvou Její Jasnost paní kněžna
Adela z Rohanů na Sichrově a darovala škole tři kříže - pro každou
třídu jeden.
1879/80 – Dne 6. 3. odebral se k věčnému spánku zasloužilý a horlivý učitel František Vích, stár 80 roků, při zdejší škole působil přes
50 let. Odškoleny byly Dolní Padeřavice k Soběslavicům.
1880/1 – Na místo podučitele Františka Kracka definitivně ustanoven František Farský. Na počest sňatku J. cís. Výsosti, kor. prince
Rudolfa s princeznou Štěpánkou byly dne 10. května 1881 zasazeny
školní mládeží dvě lipky k soše Jana Nepomuckého uprostřed vsi.
1881/2 – Školní rok začal 15. září. Po vykonání pobožnosti za dar
osvícení Ducha Svatého přednesena mládeži školní pravidla jakož i ponaučení, jak také mimo školu chovati se má. Dítek 238
(128+110).
1882/3 – 26. 12. uspořádána jesličková hra Pastuškové, v čp. 26.
1883/4 – Vynesením slavné c. k. okresní rady školní v Turnově
ustanoveno bylo správcům škol, aby navštěvování hospod a tanečních zábav školní mládeži co nejpřísněji zakázali. Vynesením veleslavné c. k. zemské rady školní ustanoveno, aby posavadní dvoutřídní obecná škola rozšířena byla o třetí třídu, a sice dnem 1. ledna
1885. Vynesením ministerstva duchovních záležitostí a vyučování
ustanoveno, by děti naváděny nebyly, aby učitelům k novému roku
dary nedávaly.
1884/5 – Dítek 218 (116+102), od 1. října (81+71+66), ustanoven byl
učitel Vincenc Plíva, od 1. 1. 1886 povoleno vyučování ručním pracím.
1885/6 – Za příčinou úmrtí p. Josefa Helebranta správce školy v Soběslavicích přeložen p. František Farský na školu soběslavickou jako
zatímní správce. Na uprázdněné místo přeložen František Rataj.
1886/7 – Zatímní industriální učitelka p. Marie Bradáčová ustanovena po zkouškách pro zdejší školu jako definitivní.
1887/8 – Dítek 217 (66+77+74). Ve třetí třídě polodenní vyučování
ježto je místo jen pro 45 dětí. V době prázdnin 3. třída rozšířena
o místnost bytu podučitele. Vincenc Plíva od 1.9. 88 přeložen do
Přepeř, místo něho nastoupil Hynek Tesař.
1888/9 – Dítek 231 (62+79+90). Zatímní podučitel Ignác Tesař
přeložen do Modřic, místo něho ustanoven Eugen Šonský. Dnem
1.8.1889 farář vlastibořický důst. p. P. Josef Kovář ustanoven farářem ve Všeni. V poměru ku škole zanechal zde během uplynulých
jedenácti let velmi neblahých památek, neboť byl úhlavním nepřítelem školství a tudíž i učitelstva.
1889/90 – Od velikonočních svátků počínaje, navštěvuje školní
mládež za dozoru svých učitelů každodenně služby Boží, které počínají o půl osmé hodině ranní. Náboženské výkony na obecných
i měšťanských školách jsou povinné. Dne 17. června výlet mláde-

že za průvodu kapely p. Hendrycha k č. 38
ve Vlastibořicích. Mládež podělena koláči,
uzenkami; deklamace, zpěvy, prostocviky, hry. Žactvo zazpívalo pochod „Zpěvem
k srdci – srdcem k vlasti“ s průvodem orchestru; pochod ten složil a mládeži školy
Vlastibořické věnoval p. Ladislav Bradáč,
absolvovaný chovanec varhanické školy
(syn p. řídícího učitele).
1890/91 – Ku žádosti místní rady školní
osvobozeno od jarní a letní návštěvy školní
35 dětí a to od 1. 5. do konce října. Učitel p.
Eugen Šonský přeložen na školu v Soběslavicích, místo něho ustanoven p. Stanislav
Smutný.
1891/2 – Učitel p. Stanislav Smutný přeložen do Přáslavic, na jeho místo ustanoven
jeho bratr Jaroslav Smutný.
1892/3 – Počet dětí 67+61+83, od jarní a letní docházky osvobozeno 41 dětí.
1893/4 – 15. července školní výlet do blízkého lesa Vidlí, po odpoledních bohoslužbách, s kapelou. Deklamace obsahu vlasteneckého, náboženského i žertovného,
písně národní i vlastenecké, dívky předvedly hry, chlapci prostocviky a pochody.
V přestávkách podělena mládež chlebem,
uzenkami, pivem a koláči. Půl hektolitru
piva laskavě daroval (patrně hudebníkům)
p. Jan Holub, sládek v Malém Rohozci.
Po šesté hodině večer seřadily se dítky ve
čtyřstup a při hudbě nastal pochod všech
přítomných k budově školní. Zde provolali
všichni účastníci třikráte slávu Jejich Veličenstvům a Nejvyšší panovnické rodině. Na
závěrek zapěna Rakouská národní hymna.
1894/5 – Počet žactva 60+58+88, osvobozeno 27 dětí. Dnem 13. července ukončeno
bylo vyučování školní poděkovací bohoslužbou. Po mši sv. zapěna celá „Hymna
rakouská“. Na to shromáždila se mládež
školní ve svých třídách školní budovy, kdež
jí vydány zprávy školní a dána jí pokynutí,
jak se v době prázdnin chovati má.
1895/6 – Počet žactva 55+54+101, od jarní
a letní docházky osvobozeno 34 dětí.
1896/7 – Počet žactva 45+58+88. Není pamětníka v okolí našem, který by býval
svědkem takové katastrofy, jaká stihla krajinu Poještědskou odpoledne dne 3. měsíce
července 1897. Zlodatné a děsné jako himalajské pohoří nakupené zkázonosné mraky,
z nichž celé odpoledne vycházel strašlivý
rachot a dunění se o páté hodině odpolední počaly srážeti a za krátko mohutné
blesky, provázené v zápětí hromovými
údery osvěcovaly elektrickým svitem celou
krajinu, při čemž do mrazu schlazené páry
vodní jako vlny mořské u samé země se kupily. K šesté hodině nastal cyklon větrový
a hrůzyplné krupobití skoro hodinu trvavší.

Účinky a následky této krupobitné a orkánické pohromy jsou srdcervoucí. Lány polí jež před málo hodinami skýtaly slibné naděje na hojnou a požehnanou sklizeň, jak obilí, tak i jiných plodin
hospodářských, podobají se poušti. Vše zničeno a rozdupáno jak
pod kopyty koní vojsk nepřátelských. Ubohý zemědělec stírá s bolem nevýslovným slzu z oka svého, jest zničen a nešťasten a táže
se v nitru svém. Jak uživím sebe a rodinu svoji? Pane Bože smiluj
se nade mnou! Účinky vichřice nemožno popsat. Celé stromy z kořene vyvráceny, ovoce se stromů sráženo, větve okleštěny. Spousty
krup a příval vod obrátily nadějnou úrodu v bezcennou slámu.
1897/8 – Počet žactva 42+53+87, osvobozeno 38 dětí. Učitel František Rataj dnem 1.1.1898 nastoupil v Příšovicích, na uprázdněné
místo nastoupil opět p. Hynek Tesař.
1898/9 – Dosavadní podučitel Jaroslav Smutný přeložen do Paceřic, místo něho ustanoven Hynek Matějka.
1899/1900 – Počet žactva 49+42+78, osvobozeno 29 dětí.
1900/1 – Učitel Hynek Matějka přeložen do Dehtár, místo něho
ustanoven Antonín Fanta.
1901/2 – Učitel Antonín Fanta přeložen na školu v Přáslavicích,
místo něho ustanoven Alois Kaše.
1902/3 – Počet žactva 58+42+68. Sbor učitelský s ochotníky sehrál
divadelní kus „Zmatek nad zmatek“. Výnosu použito k založení
„Polévkového ústavu pro chudé žactvo“.
1903/4 – Zavedena nová úleva v docházce žáků osm let do školy chodícím - 30 půldnů v době jarních prací a 30 půldnů v době podzimní.
1904/5 – Počet žactva 54+53+71, úleva 18 dětí po 50+50 půldnech.
Dne 15. až 17. 6. výlet do král. hlavního města Prahy s mládeží okresu českodubského. Za nemocného řídícího učitele Josefa Bradáče
ustanoven výpomocný učitel František Hendrych.
1905/6 – Počet dítek 48+47+70, toho 6 mateřského jazyka německého („handlem“ za české děti chodící do německých škol). Dnem
30. 11. 1905 přeložen řídící učitel Josef Bradáč na trvalý odpočinek,
řídícím učitelem jmenován 1.6.1906 František Farský, učitel František Hendrych přeložen do Krčkovic.
1906/7 – Dítek 177, z toho 14 mateřského jazyka německého. Dne
1. listopadu započal zimní běh na pokračovací škole hospodářské.
Vyučováno dvakrát týdně ve středu od jedné do čtyř a v neděli po
službách Božích od deseti do jedné. Dnem 10. 2. 1907 přeložen Hynek Tesař do Vodalnovic a František Venclů z Vodalnovic do Vlastibořic. Dne 12. června poučná vycházka na Hrubou Skálu a Trosky.
Cesta tam vykonána pěšky, zpět vlakem a povozy. Uskutečněny dvě
besedy s rodiči. Během roku vykonali žáci třikrát svatou zpověď,
přijavše vždy nejsvětější svátost oltářní.
1907/8 – Výnosem z 10. 9. 1907 povolena středa feriálním dnem.
Učitel Hynek Tesař ustanoven do Vodalnovic. Dne 27. 4. 1908 slavnost stromková – zasazeny dva koulovité javory před školou, dvě
lípy u Bílého kříže a pět jabloní u mlékárny (šedesáté narozeniny
Frant. Josefa I.). Dne 9. 6. 1907 vycházka na Frýdštějn, Kopaninu
a okolí Maloskalského. Učitel František Venclů přeložen do Bílé,
na jeho místo ustanovena Olga Svobodová z Rovenska.
1908/9 – Počet dětí 37+46+77, z toho 14 mateřského jazyka německého. Úlevu pro podzimní dobu mělo 30 dětí o 30 půldnech. Od 1.
9. ustanoven učitelem Josef Bednář, Olga Svobodová přeložena do
Turnova. Dne 12. července celodenní poučná vycházka do Příhraz,
na Mužský a Valečov.
1909/10 – Domovní čísla 1 a 2 ze Slavíkova, 31 a 32 ze Třtí a čp. 16
z Jiviny (Skuhrova) byla odškolena počátkem školního roku 1909
ke škole dehtárské.
1910/11 – Slavnost vánočního stromku s vánoční nadílkou se konala 26. 12. Dne 8. července vycházka na šesti povozech na Ještěd.
1911/12 – Dne 19. 9. svaté biřmování Jeho biskupskou Milostí.

U hřbitovních vrat uvítán byl arcipastýř
jménem školní mládeže žačkou III. třídy
Kateřinou Vyhlasovou. Dne 2. prosince dětský den na památku historicky významné
události nastoupení Jeho Císařského a Královského Veličenstva na trůn. Dne 1. 3. nastoupil Josef Bednář na Frýdštejně, místo
něho nastoupil Jan Bedrna. 27. června vycházka na zříceniny hradu Frýdštejna, 29.
června na Valdštýn, Hrubou Skálu a Trosky. 7. července divadelní představení „Honza v zakletém zámku".
Zde školní kronika končí. Údaje z let
1912–1939 jsem nenašel, doplnil je v r. 2002
p. Oldřich Anděl, zachované prameny jsou
však neúplné.
Školní rok 1912/13
Podle třídní knihy bylo v týdnu od 30.
9. do 5. 10. vyučováno: náboženství; čtení
a učení pamětné – zajíc, hlemýžď; mluvnice – slabiky krátké a dlouhé; pravopis –
předmět, přísudek, rozbor; sloh – úkol
z naší školy; počty a nauka o měřících
tvarech – sčítání zlomků obyčejných
o nestejných jmenovatelích; přírodopis – živočichové našich rybníků;
přírodozpyt – vzduch, vlastnosti, važitelnost, stlačitelnost, tlakoměr; zeměpis
– království české, 5 dílů světa; dějepis –
opakování českých dějin až do 14. století;
kreslení – pokračování; zpěv – Svatý Václave; tělocvik – cviky prostné.
1913/14 – V režii A. Kašeho sehrána Kvapilova „Princezna Pampeliška“. Do světové
války muselo rukovat z Vlastibořic 24, Sedlíštěk 15, Jiviny 25, Slavíkova 1, celkem 65
mužů.
V dubnu 1921sehrána žáky za režie A. Kašeho divadelní hra zdejšího rodáka Kamila
Zahajského „V ochraně krále hor“.
Počty žáků ve školním roce: 1924/25 – 97;
1926/27 – 75, 1927/28 – 77, 1928/29 – 77, nastoupila učitelka Jarmila Tesařová; v rámci
oslav desátého výročí vzniku Československé republiky sehrána divadelní hra se zpěvy „Ospaleček“; 1929/30 – 91, uspořádán
dětský den; 1930/31 – 105, zřízena trojtřídní
škola, čímž opět nastal normální stav. Učitelé: 1. tř. Josef Jarý, 2. tř. Alois Kaše řídící
učitel, 3. tř. M. Horáčková; 1931/32 – 103;
1932/33 – 110. I. třída se zúčastnila výletu
do zoologické zahrady v Liberci, prohlédla
si přehradu, krematorium a postup práce
na lanové dráze u Dolního Hanychova na
Ještěd; 1934/35 – 101; 1935/36 – 98; 1936/37
– 98, údaje za další dvě léta chybí. V červnu
r. 1937 za režie p. učitele Kasky sehrána veršovaná hra Jana Petrase „Janošík“; 1939/40
– 118 žáků. Za penzionovaného řídícího
učitele Kašeho ustanoven ve školním roce
1938/39 Josef Jarý.

dílo
Ing. Oldřicha
Loudy
na pokračování
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V prosinci r. 1938 uvolnila škola budovu nově vzniklé škole měšťanské, vyučovalo se v čp. 26 (hospoda), čp. 53 (kampelička) a čp.
25 (u Bobků).
Pamětní kniha – (1940 - 1946)
Dnem 1. září 1940 se stala škola po 55 letech školou dvoutřídní, zapsáno celkem 67 dětí, řídící učitel Josef Jarý. Od 1. 2. 1941 se
stala němčina ve 3. postupném ročníku povinným předmětem.
O árijském původu musel předložit svobodný učitel 8, ženatý 17
dokladů. Poněvadž čítanky byly ze školy vyřazeny, zakoupeny pro
žáky 1. třídy „Broučci", 2. třídy „Babička". Půjčování knih ze žákovské knihovny bylo zakázáno, rovněž učitelská knihovna byla
nepřístupná. Při ukončení školního roku žactvo upozorněno na
následky nepředložených činů rušících klid nebo dokonce projevů
Velkoněmecké říši nepřátelských.
Školní rok 1941/2
Zapsáno 51 dětí. Vánoční prázdniny trvaly od 22. 12. 1941 do 3. 3.
l942 z důvodů šetření palivem. Žáci dostávali domácí úkoly, pro
něž si jednou týdně přicházeli. Podle nařízení ministra školství
Emanuela Moravce všechny vyřazené knihy, obrazy a mapy, které
byly zapečetěny, byly předány k rozdrcení.
Školní rok 1942/3
Zapsáno 57 žáků. Všechny časopisy které škola odebírala byly
zastaveny, zůstal pouze „Mladý svět", který nahrazoval čítanku.
Mimo to odebírali žáci časopis „Wir lernen deutsch“. Zimní školní
prázdniny prodlouženy, vyučovalo se až do 15. června.
Školní rok 1943/4
Zapsáno 56 žáků. Za sběr kostí bylo škole přiděleno 45 kusů mý-
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dla, které bylo zaplaceno z výnosu sběru a rozděleno žákům. Zavedena šestistupňová klasifikace, vyučovalo se jen do 15. června.
Školní rok 1944/5
Po vánocích byla škole zabavena zásoba uhlí, vyučování zastaveno a žákům vydávány jednou týdně úkoly. Dne 14. 3. 1945 byla
škola zabrána vojenskou správou pro umístění 256 příslušníků vojska. Mužstvo bylo ubytováno ve škole, poddůstojníci a důstojníci
v soukromých bytech. Důstojníci a poddůstojníci byli Němci, mužstvo ruští zajatci, vesměs z Kavkazu. Chování zajatců bylo dobré
a u obyvatel byli oblíbeni. Byl to pracovní oddíl stavějící v obci a
okolí silniční zátarasy. Vystěhovali se 8. dubna do Všelibic.
Vyučování začalo až 11. dubna a přerušeno bylo opět 5. května,
kdy začal národní odboj, na škole vyvěšena československá vlajka,
odstraněno německočeské označení školy a ze tříd obrazy Hitlera a
prezidenta Protektorátu Háchy.
Již v noci ze 3. na 4. května odzbrojili partyzáni z Vlastibořic,
Střížovic a Vitanovic pod vedením poručíka O. Loudy (z čp. 50)
dvacetpět německých vojáků ubytovaných v Pěnčíně a 125 ruských
příslušníků pracovního oddílu převedli k partyzánům do lesů u
Olešnice. Jest ke cti naší školy, že odzbrojování se činně účastnila
bývalá učitelka zdejší školy Marie Jará, dcera řídícího učitele. Ač
mnozí zdejší občané byli velmi rozhorleni počínáním těchto partyzánů z důvodu, že akce je předčasná, ukázalo se v několika dnech,
že čin provedli v pravý čas.
— pokračování příště >>

