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Konečně jaro

Slovo
úvodem

Vážení spoluobčané, úvodník tohoto Obecního zpravodaje mohl
být věnovaný jaru, kterého jsme se konečně dočkali, nebo dlouhé
zimě, která snad konečně skončila. Mohl být také věnovaný
plánu rozvoje obce nebo investičním akcím, které nás čekají
v nejbližších měsících. O jarním úklidu a brigádě se dočtete uvnitř
zpravodaje, k letošní zimě bych ještě přidal snad jen poděko‑
vání Radkovi Slukovi za pluhování nejen našich komunikací
a o připravovaném plánu rozvoje obce se budete moci informovat
v dalším čísle zpravodaje.
Nyní musím reagovat na události v obci z posledních dní. Přibývá
nám počet krádeží, vandalismu, pokusů o krádež, ohrožování
osob a dalších přestupků nebo trestných činů. Řekl bych, že
na obec naší velikosti je toho dost, v poměrně krátkém
časovém úseku byla odcizena dvě osobní auta a na
dalších vozidlech byl proveden pokus o odcizení nebo
vloupání. V noci ze 7. 4. na 8. 4. 2013 zatím neznámý
pachatel opakovaně odcizil z budovy Obecního úřadu
ve
Vlastibořicích na čtyřech místech části měděného
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hromosvodu a zároveň ho tímto vyřadil z provozu. Navíc
byly ve stejnou noc vandalem poškozeny zvonky na OÚ
u vchodu z ulice. K poškozeným hromosvodům byla přivolána
policie ČR z Hodkovic nad Mohelkou, která vše zdokumentovala
a která případ vyšetřuje. Byl jsem osobně v Hodkovicích podepsat
protokoly a byl jsem ujištěn, že frekvence návštěv policie v obci
bude zvýšena, protože si také všimli, že k nám jezdí vyšetřovat
krádeže a další přestupky častěji, než tomu bývalo v nedávné
minulosti. Jistě mi dáte za pravdu, že tohle zrovna dobré světlo na
Vlastibořicko nevrhá.
Chtěl bych Vás, vážení spoluobčané, touto cestou požádat
o spolupráci. Buďte všímaví ke svému okolí, pokud zahlédnete
ve večerních nebo v denních hodinách pohyb osob nebo aut,
které se vám zdají podezřelé, poznamenejte si značku vozu, nebo
se snažte zapamatovat si popis osoby a událost oznamte alespoň
na OÚ. V nejbližších dnech si necháme zpracovat nabídku na
kamerový systém v obci, abychom chránili nejen obecní majetek,
ale i majetek poctivých občanů.
Pavel Svačinka, místostarosta obce

Termíny konání veřejných schůzí
zastupitelstva obce
do konce roku 2013
19. 6. • 11. 9. • 30. 10. • 11. 12.
Schůze se konají vždy od 19 hodin v salonku
restaurace v Kulturním domě ve Vlastibořicích.
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Obecní úřad –

Jarní úklid

Hledá se majitel psa

Vážení spoluobčané,
kalendářně už máme několik dní jaro a jarní teploty se snad
také už brzy dostaví. S jarem je také spojený úklid a to nejen
našich domácností a zahrad, ale také veřejných prostranství,
silnic apod. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o pomoc při
úklidu veřejných prostranství ve Vaší blízkosti, hlavně pak
pozemků mezi Vašimi ploty a silnicí. Zametací vůz k nám
pravděpodobně přijede až na rozhraní dubna a května a pokud
si nepomůžeme sami, tak se nám tu bude prášit ještě dlouho.
Prosím každého, kdo bydlí u hlavní silnice, aby štěrk a písek
ze silnice zametl a tím se bude méně prášit a silnice bude
bezpečnější.
Zároveň, tak jako loni, apeluji na dodržování vzájemné soused‑
ské ohleduplnosti, zejména pak při pálení staré trávy a listí.
Na co nestačí jednotlivec, tam pomůže kolektiv a v tomto
duchu Vás zveme i letos na jarní brigádu, která se bude konat
27. dubna 2013 od 9 hodin. Sraz brigádníků bude ve Vlastibo‑
řicích u Obecního úřadu, v Sedlíšťkách u zastávky a na Jivině
u hasičárny. Co se týče nářadí, budou se hodit hrábě, smetáky,
pilky apod. Uklízet se budou společné prostory, autobusové
zastávky, dětská hřiště. Další náměty, kde by bylo potřeba
více lidí, sdělte prosím na OÚ. Pitný režim během dopolední
brigády zajistí obec.
Těšíme se na vaší účast.

Koncem měsíce března pravděpodobně někdo vysadil poblíž
Sedlíštěk pejska. Psa se na několik dnů ujmula rodina Beksových,
která zkoušela volat do okolních obcí, zda někdo psa nepostrádá.
Bohužel bez výsledku. Jelikož jednoho pejska již mají, umístili
jsme nalezeného psa do psího útulku v Turnově. A je v našem zá‑
jmu, co nejdříve pro pejska najít nového majitele, protože obec za
umístění psa platí 40 Kč denně. Pes absolvoval prohlídku u vete‑
rináře, jde o rok starého křížence, je zdravý, přítulný a nevadí mu
domácí zvířata ani drůbež. Pokud sami už pejska máte, zeptejte se
prosím ve svém okolí. Pokud máte o pejska zájem, pište na adresu
psinec@turnov.cz.

aktuální informace
Výsledky hospodaření
k 31. 3. 2013
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem

1 468 865 Kč
227 531 Kč
64 899 Kč
1 761 295 Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

1 740 819 Kč
2 790 Kč
1 743 609 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil
k 31. 3. 2013
1 452 843,31 Kč

Informace z evidence
obyvatel k 5. 4. 2013
Přihlášení k TP:
Mužíček Aleš, Vlastibořice 4
(28. 2. 2013)
Sluková Veronika, Vlastibořice 71
(6. 3. 2013)
Kvapilová Jana, Jivina 9
(20. 3. 2013)
Kvapil Jaroslav, Jivina 9
(20. 3. 2013)

Pavel Svačinka

Odhlášení k TP:
Hercíková Michaela, Vlastibořice 9
(15. 3. 2013)
Nováková Miroslava, Vlastibořice 9
(22. 3. 2013)
Počet obyvatel k 5. 4. 2013 činil

244

Životní jubilea
V březnu
oslavil pan Jiří Jíra 65 let.
V dubnu
oslaví paní Dagmar Kryspínová 50 let.
Našim jubilantům přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu v měsíci dubnu bude probíhat
každou středu, od května potom v letním režimu, tzn. každý
druhý týden. Jelikož na první dvě středy v měsíci květnu
připadá státní svátek a v době uzávěrky Zpravodaje nemáme
informaci o tom, jak bude svoz probíhat, budeme Vás infor‑
movat později obecním rozhlasem a prostřednictvím obec‑
ních stránek www.vlastiborice.cz.
Kontejner na velkoobjemový odpad je nyní umístěn ve Vlas‑
tibořicích a je otevřen každou sobotu od 11 do 12 hodin.
Začátkem května bude přemístěn na Jivinu, kde zůstane tři
týdny a pak bude převezen do Sedlíšťek. Do kontejneru nepatří
komunální odpad, železo, stavební suť a složky nebezpečného
odpadu (barvy, oleje, elektrospotřebiče, baterie, atd.).
Pavel Svačinka
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Pavel Svačinka

Poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů
Úhrady bankovním převodem zasílejte na číslo účtu obce Vlastibo‑
řice: 984 865 399/0800 Česká spořitelna Turnov.
Děkujeme všem, kteří již uhradili poplatek za komunální odpad
a poplatek ze psů.
strana 3
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Velikonoční teniska 2013

Akce pořádané SDH Vlastibořice

Jak víte z hlášení obecního rozhlasu, byl 9. ročník Velikonoční
tenisky 2013 ve Vlastibořicích, který se měl konat na bílou
sobotu 30. 3. 2013, z důvodu nepříznivého počasí zrušen.
Kontaktoval jsem pořadatele i několik rodičů a všichni jsme
se shodli na tom, že tenisku je samozřejmě lepší dělat za
slunečného a teplého počasí, než za mrazu na sněhu. Pro ty,
kteří ještě nevědí, co „teniska“ je, uvádím stručný popis akce.
Jedná se o pochod dětí s rodiči přírodou okolo Vlastibořic.
Trasa je dlouhá necelé 2 km a děti plní cestou různé úkoly.
V cíli dostanou děti odměnu, a když je hezké počasí, je akce
zakončena občerstvením u ohně na kraji lesa.

30. 4. 2013 od 18.00 hodin – Čarodějnice
Tradiční pálení čarodějnic v areálu u koupaliště. Na programu
bude opékání buřtů, po setmění pak lampionový průvod
a zapálení hlavní vatry.

A proto jsme se rozhodli, dát počasí ještě jednu šanci
a „Vlastibořickou tenisku 2013“ uspořádat v náhradním
termínu, a to ve středu 8. května 2013, což je státní svátek.
Snad už nebude padat sníh.
Pavel Svačinka

Zpráva pro všechny děti
Každý měsíc (v zimě bylo schůzek víc) se scházíme v knihovně v 16.30, v pravidelnou výpůjční dobu. Seznámíme
se vždy s jednou dětskou knížkou a jejími ilustrátory, přečteme kousek a k tomu malujeme, vystřihujeme, lepíme….

Literární dílna
…podívejte se, co vše už zdobí knihovnu…
Sejdeme se opět 24. 4. 2013.
Zdraví vás knihovnice Jitka Klímová, Olga
Chomoutová a děti Adélka, Jituška, Danielka,
Otík, Matěj, Nikolka a další kamarádi.
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Uskutečnila se divadelní sobota
16. března 2013 někteří občané shlédli hned dvě divadelní
představení v Kulturním domě ve Vlastibořicích. Jaká byla
účast? Odpolední pohádku loutkového souboru z Českého
Dubu shlédlo 35 dětí a 18 dospělých a večerní představení
divadelního souboru Vojan z Hrádku nad Nisou navštívilo
44 diváků. Náklady na obě představení činily 6 tisíc korun,
na vstupném byly vybrány 3 tisíce korun. Jak pohádka, tak
večerní veselohra měly úspěch a tak snad jen škoda, že některé
židle zůstaly prázdné. Další divadelní představení na sále
plánujeme na říjen.
Pavel Svačinka

25. 5. 2013 od 11.00 hodin – O pohár starosty obce
Hasičský srandamač ke 135. výročí založení SDH Vlastibořice.
Všichni diváci jsou srdečně zváni k vlastibořickému koupališti.
Za SDH Zdeněk Sluka
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Knížky zdarma
Obec přijmula dar z pozůstalosti v podobě několika desítek
starších knih. Knihy budou do konce měsíce dubna umístěny
na Obecním úřadě v místnosti před knihovnou. Majitelem knih
byl starší člověk a Vy si můžete vybrat a zdarma odnést knihu
například o myslivosti, horolezectví, cestopisy, knihy se sportovní
tématikou, romány pro ženy, válečné romány atd. Myslíme si,
že i starší kniha může udělat ještě radost.
Pavel Svačinka
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Připravované akce Jívina klubu

Pokud se zajímáte o to, jak si udržet či vylepšit svoji kondici
a upravit svůj životní styl, přijďte si pro inspiraci na stránky
www.pruvodcezdravymzivotem.cz
Těším se na Vás
S láskou Soňa Trsková, spoluobyvatelka Vlastibořic

V úterý 30. dubna Vás zveme již popáté v řadě na posezení
u ohně na jivinské návsi. Čarodějničky začínají zapálením
čarodějnice v 18:30 hodin. Nebude chybět stánek s točeným
pivem a ostatními nápoji.
V sobotu 1. června zveme všechny děti na loutkovou pohádku
do hasičárny na Jivině u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Po
skončení pohádky bude následovat 2. ročník běžeckých závodů
pro děti „OKOLO KAPLE 2013“. Přesný časový program najdete
koncem května na plakátovacích plochách.
Pavel Svačinka
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Paměti
obce
Vlastibořice
pokračování
z minulého
zpravodaje
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estra Marie Jaré – Blažena Jará (která po r. 1942 byla praktikant‑
kou na zdejší škole, pak i na škole měšťanské a v r. 1943–45
na obecné škole v Olešnici) pracovala v podzemním hnutí velitele
oblasti Sever (Krystal) u mjr. Karla Cermana. Již v měsíci březnu,
kdy byl ruský pracovní oddíl ubytován ve škole ve Vlastibořicích,
převedla do lesů u Olešnice dva Rusy. Ač byla tehdy věc Němci vy‑
šetřována a mnoho Rusů vědělo, kdo útěk zprostředkoval, nic se
neprozradilo. Kromě ruských, převedla jmenovaná k partyzánům
také dva belgické zajatce. Za tuto činnost jí bylo vydáno partyzán‑
ské osvědčení.
8. a 9. května byli schytáni v okolních lesích příslušníci SS, sku‑
pina Estonců, mezi nimi i jedna žena. Od 11. do 22. května ubytová‑
no ve škole čs. vojsko, aby vyčistilo lesy od Němců.
Vyučování bylo opět zahájeno 23. května; 24. května, kdy byl
do obce přestěhován ruský lazaret, místnost 1. třídy v Kampeličce
byla zabrána pro operační sál. Po náležitém vyčistění započalo se
v místnosti vyučovat opět 4. června.
Školní rok 1945/6
Protože se mnoho žáků přestěhovalo do pohraničí nebo odešlo
do jiných škol, přihlásilo se jenom 39 žáků (30 chlapců a 9 dívek),
dosavadní dvoutřídní škola byla změněna na jednotřídní. Vyučo‑
valo se v budově Kampeličky. Od 26. 11. bylo po celou zimu pro
nedostatek uhlí vyučováno pouze v pondělí a ve čtvrtek. Pravidel‑
né vyučování začalo od 4. 3. 1946. Během roku se počet žáků dále
zmenšil na 28.
Další údaje chybí, doplnil je v r. 2002 p. Oldřich Anděl.
Počty zapsaných žáků v létech 1946/47 – 25; 1947/48 – 25;
1948/49 – 29; 1949/50 – 30; 1950/51 – 35; 1951/52 – 45. V r. 1951 byla
při škole zřízena opět druhá třída – ředitelka Růžena Kvačková,
první třída – učitelka Beranová. Koncem školního roku sehráli žáci
divadelní hru „ Kašpárek dvorním lékařem“.
Školní rok:
1952/53, zapsáno 51 žáků z toho 23 dívek, učitelky Beranová, ředi‑
telka Kvačková.
1953/54 – 54 žáků, učitelky zůstávají.
1954/55 – 56 žáků, učitelka Krausová, ředitelka Kvačková.
1955/56 – 50 žáků, učitelky zůstávají, obě třídy v 1. poschodí.
1956/57 – 47 žáků, učitelé Jiránková, Kvaček, ředitelka Kvačková.
1957/58 – 43 žáků, učitelka Václava Kobrlová, ředitelka Růžena
Kvačková. Rozhodnutím školského odboru ONV učitelka Jiránková
přeložena do Pěnčína, ředitelka Kvačková po dvacetiletém působe‑
ní přeložena na mateřskou školu v Turnově.
1958/59 – 38 žáků, učitelka E. Tomsová, ředitelka V. Kobrlová. Ze‑
mřel dlouholetý řídící učitel Alois Kaše.
1959/60 – 32 žáků, učitelka Dlasková, ředitelka V. Kobrlová.
1960/61 – 34 žáků, učitelé se nezměnili.
1961/62 – 37 žáků, učitelka L. Nováková (?), ředitelka V. Kobrlová,
Václava Válková.
1962/63 – 39 žáků, učitelka Hellerová, ředitelka Václava Válková,
která odešla na mateřskou dovolenou, místo ní ustanovena Jadwi‑
ga Mašková.
1963/64 – 38 žáků, učitelé se nemění.
1964/65 – 35 žáků, učitelka i ředitelka zůstávají. V tomto roce pro‑
vedena nová instalace elektrického vedení a vody do všech tříd,
též úplně vybavena školní jídelna. V přízemí vybudována mateř‑
ská školka včetně sociálního zařízení.
1965/66 – 35 žáků, učitelka Hellerová, ředitelka J. Mašková, až do
roku 1973.
1966/67 – 40 žáků, dokončena autobusová čekárna u školy.
1967/68 – 37 žáků, v obci nové osvětlení.
1968/69 – 35 žáků, z toho 14 chlapců a 21 dívek.

1969/70 – 31 žáků, začátek přestavby hos‑
tince čp. 26.
1970/71 – 34 žáků.
1971/72 – 35 žáků.
1972/73 – 33 žáků.
1973/74 – 29 žáků, učitelem Josef Kubát, ře‑
ditelka Hellerová až do r. 1977.
1974/75 – 30 žáků.
1975/76 – 29 žáků.
1976/77 – 20 žáků. V tomto roce zrušena 2.
třída, v 1. třídě vyučuje ředitelka Hellerová,
učitel Kubát narukoval. Ředitelka přelože‑
na na základní školu Příkrý – Semily.
1977/78 – 12 žáků (4 chlapci, 8 dívek), ředi‑
telem po návratu z vojny Josef Kubát. V jed‑
notřídce 4 oddělení, 5. ročník na Nechálově.
1978/79 – 11 žáků, ředitel Josef Kubát.
1979/80 a 1980/81 zápisy chybí, 30 června
1981 byla škola téměř po 400 letech trvání
zrušena.
I následující výpis ze zápisů Místní školní
rady (MŠR) pořídil v r. 2002 p. Oldřich An‑
děl.
20. 6. 1897 – projednáno usnesení o přístav‑
bě záchodů (o prázdninách) za 406 zl.
27. 12. 97 – projednán rozpočet na rok 1898,
i tehdy zápasili se schodkem.
10. 7. 1902 – Alois Kaše učitel v Přáslavicích
žádá o místo definitivní na zdejší 3. třídě.
27. 3. 05 – projednána za účasti inspekto‑
ra docházka žáků – navštěvují školu jen
v zimě, kdežto v jarních a podzimních mě‑
sících mají tzv. „úlevy“. Podrobeno kritice.
Žáci se vracejí do školy „zdivočelí“ a bez ká‑
zně a zapomněli mnoho z učení. Navrhuje
se úlevy zrušit.
11. 12. 05 – projednávána nedbalá docházka.
20. 12. 14 – projednán návrh, aby MŠR pře‑
vzala inventář rozpuštěného Sokola – při‑
jato.
29. 12. 18 – zřízení ČSR bez další zmínky.
13. 12. 19 – sestaven školní rozpočet na rok
1920, opět schodek za minulý rok, členem
MŠR je i farář Josef Voborník.
11. 7. 20 – projednána oprava školní budovy.
2. 3. 21 – slavnostní složení slibu členy MŠR
Československé republice.
8. 5. 21 – projednán pronájem školních po‑
zemků a trávy „na školském“.
30. 8. 21 – mimořádná schůze MŠR k úmrtí
říd. učitele Jos. Bradáče, působil na škole
30 let.
27. 11. 21 – OŠV přípisem povoluje boho‑
služby církve československé v budově
školy, pokud tím neutrpí vyučování. Úklid
školy převzala pí Tomášková, má k užívání
1 korec louky.
28. 05. 22 – řídící učitel František Farský od‑
chází do penze.
29. 6. 22 – MŠR se usnáší jednomyslně, aby
učitel Kaše byl schválen jako řídící učitel.

15. 8. 22 – schválen rozpočet na rok 1922 s obecní přirážkou 100 %.
11. 2. 22 – na uprázdněné místo definitivního učitele doporučena
žádost Jos. Jarého ze Ktové.
29. 6. 24 – projednáno přijetí a školné Němců a poplatek z nich
75 Kč.
3. 2. 25 – Jednáno s předsedou Kampeličky Jos. Hobelantem ze Stří‑
žovic a okresním školním inspektorem o zřízení obvodu měšťanské
školy za účasti přilehlých obcí, všeobecný souhlas.
4. 2. 25 – na základě výše uvedeného jednání usneseno podat žá‑
dost o měšťanskou školu ve Vlastibořicích. Okresní školní správa
určila obvod (46 osad) – na schůzi účastníků obvodu emocionální
zápor.
9. 2. 25 – Do místní školní rady zvoleni Alois Kaše, Josef Jarý.
6. 9. 25 – projednán rozpočet na rok 1926 a po schválení usneseno
zakoupit do jedné třídy nové lavice.
30. 5. 27 – definitivu na škole získala z osmi žadatelů M. Horáčková
učitelka v Hlavici.
1. 7. 27 – předseda MŠR Alois Kaše převzal školní kroniku.
9. 12. 28 – projednáno zakoupení lavic pro 2. třídu.
8. 9. 29 – sestaven rozpočet na školní rok 1930, příjem 1 643 Kč,
vydání 9 007 Kč. Nekrytý schodek rozepsán na daních přiškoleným
obcím.
18. 9. 29 – Za členy okresního školního výboru zvoleni A. Kaše,
J. Jarý, členové MŠR Jan Šulc Vlastibořice, Jaroslav Jiránek Jivina,
Václav Louda Kamení, Josef Roubínek Albrechtice.
12. 1. 30 – usneseno zavést el. proud do školy, provede firma Ulrich
Nové Město za 950 Kč.
13. 7. 30 – rodičům žáků doporučeno posílat děti do sokolského
cvičení.
12. 10. 30 – na základě doporučení MŠO ustaveno při škole rodičov‑
ské sdružení.
20. 11. 30 – předseda MŠR dává v úvahu prodej budovy zdejší ško‑
ly Kampeličce, která chce stavět novou budovu, a výstavbu nové
školy.
7. 12. 30 – za široké účasti přiškolených obcí a osad projednáván
prodej budovy školy Kampeličce a výstavba školy nové. Přibližný
rozpočet 450 000 Kč, předpokládaná úhrada za starou budovu ško‑
ly 120 000Kč, zemská subvence 10 % – 45 000Kč, ministerstvo zdra‑
votnictví na tělocvičnu 30 000Kč, Sokol na totéž 40 000Kč, celkem
235 000Kč. Vlastibořice by zaplatily 122 000Kč, Kamení 77 000Kč,
Střížovice 24 000Kč. Za novou školu se přimlouval starosta Kampe‑
ličky Josef Hobelant. Nastal boj mezi delegáty, při hlasování bylo
odevzdáno 49 hlasů pro, 94 proti, 2 lístky prázdné.
7. 9. 31 – zakoupeny do tříd nová kamna.
24. 6. 32 – projednán pronájem školních pozemků.
13. 3. 33 – projednáno nebezpečí rozšíření záškrtu u dětí, návrh oč‑
kování.
27. 9. 34 – projednán protest obce Kamení proti rozpočtu – obec je
zadlužena stavbou silnice.
8. 5. 35 – říd. učitel A. Kaše na zdravotní dovolené, místo něho
Josefa Vlachová z Prahy. MŠR vypsala soutěž na přestavbu školy,
při nabídkovém řízení přijat návrh stavitele Josefa Hlavatého z Ra‑
dimovic s celkovým nákladem 159 079 Kč. Rozpočet přesahoval
finanční možnosti školy, jednalo se proto o škrtech – stanoveny
na 27 079 Kč. Kampelička darovala na výstavbu 10 000 Kč. Řeme‑
slnické práce byly zadány místním řemeslníkům, stavební dozor
vykonávala MŠR (Jan Šulc, Josef Melichar, Josef Adam a Josef Jarý
z Vlastibořic, Václav Louda z Kamení). Se stavbou započato 16. 6.
1935.
25. 8. 35 – projednány další záležitosti – zavážení hřiště, fasáda,
požární zajištění.

1. 9. 35 – OŠV požádán o kolaudaci, od sta‑
vebního odboru a okresního školního od‑
boru došlo povolení k užívání školy.
15. 10. 35 – na 28. 10. svolána schůze rodi‑
čovského sdružení k prohlídce školy.
16. 4. 36 – říd. učitel A. Kaše na zdravot‑
ní dovolené, místo něho Marta Ovsíková
z Merklína.
15. 8. 38 – projednána dražba školních po‑
zemků a žádost Vojenského zeměpisného
ústavu k vůli vyměřování (zřízení trigo‑
nom. bodu a výstavba věže) – ubytování
vojáků ve škole.
Pokud se dalo zjistit, sestavil jsem následující přehled řídících učitelů působících na škole:
1624 – Michal rektor, asi 1664–1670 Václav
Vlašimský, 1674–1695 Timotheus Vlašim‑
ský, ? asi Rudolf Plánický, 1721–1728 asi
Jan Jiří Czedrych, 1730–1739 Václav Knaut,
1740 1756 Ernest Thadeus Pauer (Bauer),
ludirektor, snad 1756–1774 Ambrož Czée
ludimagister, 1758 a 1790 Jakub Jisl,
ludimagistr, 1761–1766 Jan Vlašim‑
ský, ludirektor, 1767–1815 Antonín
Pachman (Bachman), ludimagistr,
1817–1832 Josef Dolenský školní učitel,
1832–1876 František Vích, 1877–1905
Josef Bradáč, 1906–1922 František Farský,
1922–1939 Alois Kaše, 1939–1945 Josef Jarý,
1945–1946 Marta Ježková, 1946–1958 Růže‑
na Kvačková, 1958–1962 Kobrlová, 1962–
1963 Václava Válková, Jadwiga Mašková,
1963–1973 Jadwiga Mašková, 1973–1977
Hellerová, 1977–1981 Josef Kubát.

dílo
Ing. Oldřicha
Loudy
na pokračování
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Obecní Zpravodaj vydala

Pamětní kniha měšťanské školy ve
Vlastibořicích 1938–1949
Škola vznikla přemístěním části české
měšťanské školy z Hodkovic, kde se pra‑
videlně vyučovalo až do 30. 9. 1938. Vy‑
učování ve Vlastibořicích zahájeno 1. 12.
1938. Ředitelem školy byl jmenován Josef
Kvaček, dosavadní ředitel měšťanské ško‑
ly v Chrastavě. Umístění školy: I. II. a III.
ročník ve školní budově ve Vlastibořicích,
IV. ročník na Jivině v hostinci u Kotků, tělo‑
cvična – sál u Šulců ve Vlastibořicích.
Podle stavu z 19. 2. 1939 docházelo do
školy 143 žáků ze širokého okolí. Od 1. 9.
1939 zřízena při I. ročníku pobočka umís‑
těná ve světnici u Bobků (čp. 25), třída I/b
v hostinci u Šulců.
Ve školním roce 1941/42 umístěna I. třída
v budově Kampeličky (čp. 53), II/a u Bob‑
ků, II/b u Šulců, III. a IV. třída ve školní
budově, IV/a na Jivině v hostinci u Kotků.
V r. 1942 vypsána soutěž na stavbu nové
školy pod Kampeličkou, došlo 36 návrhů.
Výstavba se neuskutečnila, ve válečných
létech pro to nebyly podmínky.
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V r. 1943 při archeologickém výzkumu kraje se podařilo odb. uči‑
teli Františku Loudovi odkrýt stopy dvou sídlišť z pozdní doby ka‑
menné (Soběslavice, Vlastibořice), laténské pohřebiště v Letařovi‑
cích a rozsáhlé staroslovanské hradiště na Klamorně u Chvalčovic
(některé snímky nálezů bohužel ze školní kroniky zmizely).
Ve školním roce 1944/5 se počet žáků zvýšil na 161 (z měst, z oba‑
vy před bombardováním). Dochází k povolávání nejstarších žáků
i učitelů k pracovnímu nasazení, žactvo ohlášeno povinně ke vstu‑
pu do Kuratoria pro výchovu mládeže. Škole bylo určeno ušití 60
párů bačkor pro potřebné rodiny. Dětem vydávána potvrzení o po‑
třebě k zakoupení různých částí oděvu. Od vánočních prázdnin
vyučování bylo pro nedostatek uhlí omezeno, žactvu vydávány
jednou týdně úkoly. V březnu se ředitel školy musel účastnit na
vykopání valu kolem Turnova.
Dne 14. března 1945 byla školní budova zabrána německou vo‑
jenskou správou pro pracovní oddíl ruských zajatců, většinou
z Kavkazu, v počtu 256 mužů. Pracovní oddíl stavěl v místě a okolí
protitankové uzávěry. Styk obyvatel s Rusy byl přátelský, obec byla
udržována ve vzorné čistotě a pořádku.
Vyučování začalo až 11. dubna, po odchodu oddílu. Dětem vydá‑
ny nové legitimace s fotografiemi, neboť cestou do školy i ze školy
byly stále kontrolovány. Vzhledem k blížící se frontě nacvičován ve
škole protiletecký poplach.
Květnová revoluce začala ve Vlastibořicích již dne 3. května. Od‑
bojová skupina – Oldřich Louda, býv. poručík čs. armády z Vlasti‑
bořic, Marie Jará učitelka zdejší školy, Ota Louda klempíř a Fran‑
tišek Ťukal rolník, oba ze Střížovic, odzbrojili večer 3. května výše
uvedený pracovní oddíl, který v té době byl ubytován v Pěnčíně.
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Ruští zajatci se zásobou potravin byli odesláni do lesů k Olešnici
k posílení partyzánského hnutí, odzbrojení Němci museli být pro‑
puštěni, poněvadž v blízkém okolí byly německé posádky s mo‑
derní bojovou technikou. Svoji bojeschopnost prokázali Němci
ještě dne 5. května, kdy došlo v Příšovicích k pokusu o odzbrojení
německého transportu. Němci do protiakce nasadili tanky i leta‑
dla. Bojového střetnutí s nacisty se zúčastnila i řada osob, které se
náhodně dostaly do bojového prostoru. V boji s přesilou zahynulo
13 bojovníků (nejvíce z Pěnčína) a 5 jich bylo zraněno. Nacisté zaja‑
li 12 občanů jako rukojmí a 10 z nich odvezli do České Lípy. Teprve
po dvou dnech se zadržení vrátili domů. Mezi padlými byl i účast‑
ník pěnčínské akce František Ťukal ze Střížovic.
5. května byl v Radimovicích zastřelen z vlaku prchajících Něm‑
ců O. Sobotka, zaměstnanec hospodářského družstva v Radimovi‑
cích. Těžce zraněn byl v Radimovicích téhož dne Ladislav Lauryn
z Kamení a Václav Mareš z Červenice.
8. května poručík Louda ve funkci velitele letiště na Vrchovině
s osmi muži odzbrojili po krátké honičce na Jivině šest Němců, ode‑
brali jim koně, které si rozebrali okolní rolníci. Od 8. května se při‑
vádělo z okolních lesů denně mnoho Němců, kteří byli odváděni
do sběrného tábora v Turnově.
Dne 10. května projeli Vlastibořicemi první ruští vojáci a byli
nadšeně vítáni. Téhož dne byla v turnovském okrese vyhlášena
mobilizace.
12. května přijela do Vlastibořic rota naší armády, aby vyčistila
okolní lesy od prchajících Němců. Působila zde do 22. května.
Od 24. května byla třída u Šulců zabrána pro ruský lazaret, uvol‑
něna byla 1. června.
— pokračování příště >>

