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Slovo 
úvodem

červen 2013

vážení spoluobčané,
rád bych v tomto úvodníku zrekapituloval zejména aktuální dění 
v obci a dále vás krátce seznámil s finální podobou Plánu roz-
voje obce, který jako jeden z dalších důležitých dokumentů naše 
obec vypracovala a na blížícím se veřejném zasedání obce také 
pravděpodobně schválí.
Nejprve mi dovolte krátké zhodnocení realizovaných a dle mého 
názoru úspěšných akcí, které se v naší obci podařilo uskutečnit. 
Velice mne potěšila opětovná hojná účast a vysoké pracovní na-
sazení na obecní jarní brigádě. Zejména obnova a rekonstrukce 
zeleně podél cest ve Vlastibořicích a směrem na Jivinu byla velice 

úspěšná. Podařilo se zejména díky obětavé práci Vaška Bera-
na a jím zdarma dodaných dřevin plně obnovit chybějící 

nebo odstraněnou zeleň.
Věřím, že se nám během příštího roku podaří celý zá-
měr obnovy zeleně v obci podél cest dokončit, abychom 
se nemuseli při průjezdu obcí dívat na mnohdy zubože-
né a léta neošetřované stromy. Všem zúčastněným patří 

ještě jednou velké poděkování.
Další velice podařenou akcí byl již devátý ročník o měsíc 

přeložené Velikonoční tenisky. Krásné počasí, hojná účast 
dětí (36) a skvěle připravená trasa plná zajímavých úkolů poba-
vila nejenom děti, ale také rodiče. Závěrečné opékání špekáčků 
a obdarování všech účastníků sladkou odměnou bylo hezkým 
vyvrcholením celé akce. I zde bych rád poděkoval především 
organizátorům.
Méně vydařené počasí bohužel provázelo obě akce, které se kona-
ly v areálu sportovního zázemí ve Vlastibořicích. Tradiční pálení 
čarodějnic bylo velice dobře připravené, účast opět vysoká. 
Bohužel, krátce po zapálení roští se spustil vydatný déšť doprová-
zený silným větrem a akce musela být předčasně ukončena.
Nevlídné počasí doprovázelo také druhou akci, a to oslavu 
135. výročí založení hasičského sboru ve Vlastibořicích. S od-
stupem času se zprvu nevlídné počasí ukázalo jako ucházející 
oproti deštivému a chladnému zbytku víkendu a dnům následují-
cím, bohužel zakončeným povodněmi v celé republice.
Celá soutěž byla velice dobře připravená, vysoký počet zúčastně-
ných družstev a zdárný průběh soutěže a následného doprovod-
ného programu je nejlepší vizitkou našeho spolku dobrovolných 
hasičů i obce. Za naši obec soutěžila tři družstva a zejména ženy 
dosáhly krásného výsledku. Věřím, že se i příští rok povede uspo-
řádat podobně úspěšnou soutěž a založit tím třeba další tradiční 
akci pořádanou v naší obci.
Během měsíce května se nám podařila dokončit investiční akce 
– rozšíření veřejného osvětlení na Jivině do „Kotle“. Firma 
Dehes s.r.o. zrealizovala a zprovoznila tři nová světla včetně 
úpravy propustku a pokládky drenáže podél výkopku. Dále došlo 
k obnově počítačového vybavení v DPS, knihovně (z dotace) 
a zprovoznění nového internetového připojení DPS i Obecní-
ho úřadu a knihovny vysokorychlostním internetem.

A nyní již krátký úvod a představení právě dokončeného Plánu 
rozvoje obce. Celé znění bude po schválení dokumentu umístěno 
na internetové prezentaci obce.
Dokument Program rozvoje obce Vlastibořice na období let 
2014–2020 byl zpracován v rámci řešení projektu „Elektronic-
ká metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ 
(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR. Projekt byl financován z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České repub-
liky. Představitelům obce byla poskytnuta metodická podpora 

Odpady – změna svozového dne

Z důvodu změn ve svozových trasách Severočeských komunál-
ních služeb s.r.o. dochází v naší obci ke změně svozového dne. 
Červnem 2013 počínaje bude novým svozovým dnem čtvrtek. 
To znamená, že se komunální odpad bude vyvážet 13. 6. 2013 
a každý další sudý čtvrtek. Velkoobjemový kontejner bude od 
poloviny června umístěn v Sedlíšťkách a otevřen bude každou 
sobotu mezi 11–12 hodinou, nebo po předchozí telefonické 
domluvě. Svoz nebezpečného odpadu - viz samostatný článek.

Pavel Svačinka

Poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů

Úhrady bankovním převodem zasílejte na číslo účtu obce 
Vlastibořice: 984 865 399/0800 Česká spořitelna Turnov.

Děkujeme všem, kteří již uhradili poplatek za komunální odpad 
a poplatek ze psů.
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Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu
Obecní úřad Vlastibořice organizuje ve spolupráci se Severočes-
kými komunálními službami s.r.o. na sobotu 22. června 2013 sběr 
nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou podle následujícího 
časového rozpisu:

Sedlíšťka – autobusová zastávka 9.10–9.20 h.
Vlastibořice – za KD 9.25–9.35 h.
Jivina – náves 9.40–9.50 h.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
•  léky všeho druhu, včetně mastí,
•  domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, 

vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, 
hubení plevelů a škůdců atd.), vše řádně označeno!

•  zbytky starých barev, obaly od barev,
•  televizory, ledničky, zářivky (elektrospotřebiče musí být kom-

pletní),
•  všechny druhy akumulátorů, včetně elektrolytu, baterií 

a článků,
•  upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l),
•  olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Na stanovištích je zakázáno odkládat odpad před příjezdem 
mobilní sběrny.

Pavel Svačinka

jako pilotním obcím projektu, které 
byly vybrány za účelem praktické-
ho ověření jednoho ze vzniklých 
produktů projektu – metodiky tvorby 
programu rozvoje obce.
Obec Vlastibořice vypracovala vlastní 
program rozvoje obce, jehož cílem je 
vyjasnit zejména priority rozvoje obce 
a rozvrhnout jednotlivé rozvojové 
činnosti na nejbližší roky i s výhledem 
na delší období. Program rozvoje obce 
může například přispět k lepšímu 
využití finančních prostředků obce, je 
i důležitým podkladem při získávání 
různých dotací na uskutečnění vybra-
ných rozvojových záměrů.
Obec Vlastibořice doposud nemá 
žádnou aktuální komplexní rozvo-
jovou koncepci, která je pro řízení 
obce a pro rozhodování o klíčových 
otázkách budoucnosti obce zcela 
nezbytná.

Zpracování Programu rozvoje je 
pro obec Vlastibořice důležité 
zejména z důvodu:
•  potřeby praktického podkladu 

(manuálu) pro aktivizaci vnitřních 
zdrojů obce a efektivní realizaci 
rozvojových aktivit;

•  úspěšného čerpání finančních pro-
středků z domácích zdrojů;

•  úspěšného čerpání finančních pro-
středků ze zdrojů Evropské unie;

•  potřeby relevantních podkladů 
pro rozhodování obecního zastu-
pitelstva v rozvojových otázkách 
zásadního významu;

•  potřeby prezentace záměrů obce 
s ohledem na konfrontaci a sladění 
cílů s vyššími územními celky.

Ing. Martin Beksa
starosta 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 – 
aktuální informace

výsledky hospodaření k 31. 5. 2013

Daňové příjmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 874 448 Kč
Nedaňové příjmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 203 Kč
Přijaté transfery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 165 Kč
Příjmy celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 344 816 Kč

Běžné výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 190 387 Kč
Kapitálové výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 790 Kč
Výdaje celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 194 177 Kč

Zůstatek na běžném účtu 
činil k 31. 5. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 585 797,01 Kč

Informace z evidence obyvatel k 3. 6. 2013

Přihlášení k TP:
Onderišinová Marie, Vlastibořice 55, (22. 4. 2013)

Odhlášení z TP:
Fiala Karel, Jivina e. č. 10 (3. 4. 2013)
Neumannová Jiřina (29. 4. 2013)

Narození:
Šumbera Patrik, Vlastibořice 55 (10. 4. 2013)
Šumberová Tereza, Vlastibořice 55 (10. 4. 2013)

Zemřelí:
Ing. Klícha Jaroslav, Jivina e. č. 18 (8. 4. 2013)
 
Počet obyvatel k 3. 6. 2013 činil

244
Životní jubilea

V červnu oslaví:
paní Martínková Antonie 85 let
pan Tomášek Miroslav 75 let

Našim jubilantům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přijali mé 
pozvání a zúčastnili se oslavy mých šedesátin. 
Udělali jste mi radost.

Láďa Kozderka
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03
vlastibořická 

teniska 2013

Dovolte mi krátké ohlédnutí za 9. ročníkem Vlastibořické tenisky. Letošní ročník byl z důvodu nepříznivého 
počasí přeložen z původně plánovaného 30. března 2013 na 8. května 2013. A udělali jsme dobře. I když to ráno 
ještě vypadalo na deštivý den, po obědě se obloha vybrala a prožili jsme nádherné odpoledne. Letošního roční-
ku se zúčastnilo 35 soutěžících dětí nejen z naší obce, ale i z obcí sousedních. Děti startovaly u Kulturního domu 
ve Vlastibořicích a pokračovaly po cestě směrem na Albrechtice. Během trasy děti plnily 10 úkolů a za splnění 
dostávaly razítka. V cíli na všechny čekalo vyhodnocení, odměny pro děti a ohniště s možností opéct si buřta. 
Poděkování za organizaci patří členům Jívina klubu, hasičům Vlastibořice, obyvatelům, kteří nabídli pomoc 
a obsadili některá kontrolní místa a zaměstnancům obce. Občerstvení zajistila Obec Vlastibořice. Odměny pro 
všechny děti věnovala firma Top Design Stavby s.r.o. Vlastibořice.

Snad bude počasí přát i jubilejní 10. tenisce 2014.

Pavel Svačinka
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Dětský den

V sobotu 1. 6. 2013 se za vytrvalého deště na jivinské návsi 
uskutečnil Dětský den. Děti asi doma už zlobily a v okolí bylo 
několik akcí zrušeno nebo přeloženo a tak dorazilo i něko-
lik sousedů z okolních obcí, což nás samozřejmě velice těší. 
Celkem se oslav Dětského dne zúčastnilo 18 dětí. Po loutkové 
pohádce O Krakonošovi se děti proběhly v druhém ročníku zá-
vodu „OKOLO KAPLE“, který se letos běžel z důvodu špatného 
terénu před kaplí.
 
Vítězem kategorie 2–5 let se stal Víťa Brzák, 2. Dominik Šrytr, 
3. Jakub Svačinka. 
V kategorii 6–8 let: 1. Anička Mikulová, 2. Ivanka Pacáková, 
3. Natálka Kvapilová. 
V kategorii 10–13 let vyhrál Dan Mikula, 2. Matouš Zeidler, 
3. Pavlína Pacáková.
 
Všem zúčastněným gratulujeme. Divadelní představení 
financoval Jívina klub, medaile a poháry obec Vlastibořice 
a sladkosti věnovala firma Top Design Stavby s.r.o.

Pavel Svačinka
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Knihovna vlastibořice

Knihovna objednala na rok 2013 předplatné časopisů SLUNÍČKO 
a KOKTEJL.
Přijďte si vypůjčit…
Zajímalo by nás, zda by byl zájem o časopis ZAHRÁDKÁŘ, mohli 
bychom ho pro vás také zajistit. Dejte vědět do knihovny… případ-
ně tipy na další tituly…
…a ještě jedna dobrá zpráva: Knihovna začne po prázdninách 
pracovat na automatizaci knihovního fondu, to znamená, že v příš-
tích letech bude katalog přístupný na internetu…

29. 5. 2013 proběhla pravidelná LITERÁRNÍ DÍLNA. Četli jsme 
knížku od Jiřího Žáčka Kolik má Praha věží? Je to 
kniha básní a říkadel o Praze. Povídali jsme si, 
skládali u toho puzzle, popíjeli čajík a malovali.
A jak je to se stověžatou Prahou doopravdy?
Kolik má Praha vlastně věží?
Přídomkem „stověžatá“, který se tak dobře ujal, 
obdařil Prahu pravděpodobně před 200 lety 
rakouský historik Josef Hormayer. Kdeže ty doby 
jsou! Pražských věží je dnes daleko víc! A spous-

ta z nich má zvony, které znějí při slavnostních příležitostech do 
daleka.
Na počátku 19. století se věže české metropole snažil spočítat Hor-
mayerův současník, matematik Bernardo Bolzano, přičemž došel 
k číslu 103. Už tehdy ovšem vynechal vodárny a hlavně nespočet 
malých věžiček soukromých domů. Se stejným přístupem by dnes, 
podle informací Pražské informační služby, mělo být v Praze okolo 
500 věží. Když však započteme i nárožní věže pražských měšťan-
ských domů a paláců, dojdeme k číslu několika tisíc.
Poslední „Literární dílna“ před prázdninami se bude konat 
dne 26. 6. 2013.
Jitka Klímová
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Okolo vlasti

Termín ukončení zvýhodněné registrace se blíží.
Pro všechny zájemce o účast v prvním ročníku vlastibořického 
běžeckého odpoledne bych rád připomněl podmínky účasti 
s plnohodnotným startovním balíčkem a přidal několik dalších 
informací.

Na některý ze tří závodů se můžete přihlásit 
dvěma způsoby:
1) Do neděle 23. 6. 2013 se lze registrovat na internetové adrese 
www.sport-reg.cz/registrace?zavod=113 nebo prostřednictvím 
papírového formuláře, který je k dispozici na Obecním úřadě 
ve Vlastibořicích a v místním obchodě. Všichni zaregistrovaní 
tímto způsobem mají nárok na tričko a startovní číslo se svým 
jménem. Rozhodující pro uznání přihlášky je provedená platba 
na účet mBank 670100-2200600886/6210 nebo přímo na adrese 
Dušan Koutník, Vlastibořice 25, tel. 739 242 081, důležitý je ter-
mín doručení na účet, doporučuji tedy úhradu s několikadenní 
rezervou. Později došlé startovné bude po dohodě buď vráceno 
nebo zaevidováno jako registrace v den závodu.
2) V den závodu, v sobotu 6. 7. 2013, se lze zaregistrovat přímo 
na místě startu (areál koupaliště), od 11.00, minimálně však 
půl hodiny před startem konkrétního závodu. V tomto případě 
bude startovní číslo pouze zapůjčeno, nárok na tričko není 
(nestihneme ho nechat vyrobit).
Lidový minimaraton 
(4,2 km, 75 % asfalt, 25 % lesní a polní cesty)
•  bez věkového omezení, závodníkům mladším 18 let bude 

start umožněn pouze proti podpisu zákonného zástupce.
• start ve 12.30
•  startovné je 200 Kč, v případě uhrazení do 23. 6. 2013 s náro-

kem na tričko a číslo se jménem závodníka
•  časový limit je 1 hodina, trať tedy můžete klidně ujít, běžet 

není nutné
Dětský pidimaraton
(420 metrů, travnatý povrch)
•  pro závodníky ve věku 0–15 let, malé děti mohou běžet s rodiči
• start ve 14.00
•  startovné uhrazené do 23. 6. 2013 s nárokem na tričko a číslo 

se jménem závodníka 150 Kč, při registraci na místě startovné 
zdarma (bez trička a čísla)

Okolo Vlasti – vlastibořický půlmaraton
(21,1 km, 70 % asfalt, 30 % lesní a polní cesty)
• pro závodníky od 18 let
• start v 15.00
•  startovné je 350 Kč, v případě uhrazení do 23. 6. 2013 s náro-

kem na tričko a číslo se jménem závodníka
•  startovné zahrnuje občerstvení na trati přibližně na 5., 10. 

a 16. kilometru. Na občerstvovacích stanicích budou k dispo-
zici tekutiny a ovoce.

• časový limit jsou 3 hodiny
Další informace
• závod se uskuteční za každého počasí
• tratě budou zřetelně značeny
•  závod probíhá za běžného silničního provozu, závodníci jsou 

povinni dodržovat pravidla silničního provozu, každý startu-
je na vlastní nebezpečí

05
Hodkovické koloběžení

Dne 19. 5. 2013 se konal v Hodkovicích nad Mohelkou 1. ročník 
Hodkovického koloběžení. Náhodou jsem se dostal k informacím 
o tomto extrémním závodě, a jelikož se závodu účastnil i náš 
spoluobčan, pan Milan Jelínek, jistě nebude od věci pár řádků 
této akci věnovat. Šlo o 12 hodinový závod na trase Hodkovice - 
Ještěd a zpět. Vítězem se stává ten, kdo během 12 hodin vystoupá 
po vyznačené trase nejvíce krát na vrchol Ještědu a zároveň 
ujede nejvíc kilometrů. Závodník, který už z časových důvodů 
nebyl vpuštěn do dalšího okruhu, mohl zbývající čas do limitu 
12 hodin využít kroužením na 7 km dlouhém okruhu. Soutěžilo 
se ve třech kategoriích – koloběžky, kola a běh. Okruh pro 
koloběžky byl dlouhý celkem 42 km (Hodkovice – Liberec – Ještěd 
– Rozstání – Hodkovice). Cyklisté měli trasu 25 km po hřebeni 
(Hodkovice – Javorník – Ještěd a zpět). Běžci měli trasu volnou. 
Pan Milan Jelínek (58 let) z Vlastibořic se stal celkovým vítězem. 
Na koloběžce byl za 12 hodin 4× na vrcholu Ještědu a ujel za 
zmíněnou dobu celkem 189 km. Gratulujeme.
Více na stránkách www.3cprokola.cz

Pavel Svačinka

•  díky elektronické časomíře budou výsledky k dispozici praktic-
ky ihned po ukončení závodu

• pro vítěze všech kategorií budou připraveny originální medaile.
•  podrobné propozice naleznete na internetové adrese 

www.vlastiborice.cz/?p=3225

Za přislíbenou podporu jménem TJ Sokol Vlastibořice děkuji Obci 
Vlastibořice, SDH Vlastibořice a firmám TopDesign Stavby s.r.o. 
a T-Systems Czech Republic a.s.
Každý, kdo by byl ochoten pomoci s organizací, je vítán, kon-
taktujte mne prosím.

Dušan Koutník
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06
volné pobíhání psů

Po více než roce upozorňujeme opět na problematiku volně 
pobíhajících zvířat, hlavně psů. Pan starosta ve Zpravodaji 
1/2011 vyjmenoval všechny možné problémy, které může volně 
pobíhající pes způsobit. Může dojít k poranění dětí, způsobení 
dopravní nehody, pes může vniknout do myslivecké honitby, kde 
dle Zákona o myslivosti může dojít k odstřelu volně pobíhajícího 
psa. Vznikají ale i jiné problémy, kterými může volně pobíhající 
pes obtěžovat své okolí a sousedy. Tím nejviditelnějším jsou 
výkaly psů na cizím pozemku. To se asi nelíbí nikomu.

Celou problematiku řeší zákon č. 246/1992 Sb. §13 odst. 1, který 
mluví o zákazu volně pobíhajících zvířat. Tedy nejen psů. 
Obec v roce 2011 uvažovala o vydání obecní vyhlášky o volně 
pobíhajících zvířatech, ale jelikož toto již řeší výše zmíněný 
zákon, nebylo jí to ze strany Městského úřadu Turnov, který 
vyhlášky schvaluje, doporučeno. V těchto věcech naši obec 
zastupuje MÚ Turnov – odbor přestupkového řízení.

Proto žádáme všechny občany, kteří do dnešního dne stále 
nechávají svého psa volně pobíhat, aby přestali porušovat zákon.

Jsou lidé, kteří říkají, že „na vesnici se to tak nebere“. Nemyslím 
si, že k vesnici patří, že si musím ráno nejdřív uklidit od brány h… 
od cizího psa, abych do něj nešlápl, nebo ho nerozjel autem.

Buďme k sobě navzájem ohleduplní.
Děkuji,
Pavel Svačinka
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Hasiči uspořádali výroční hasičskou soutěž  
k oslavě 135. výročí založení sboru ve vlastibořicích
V sobotu 25. května proběhla na hřišti výroční hasičská soutěž 
nazvaná „Soutěž o pohár starosty obce“. Díky obci, sponzorům 
a hasičům byly připraveny pěkné poháry a hodnotné ceny pro ty 
nejlepší a pro všechna soutěžní družstva také diplomy.

Počasí nebylo nejlepší, chvílemi i pršelo, ale dalo se to zvládnout. 
Pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení, včetně horkých 
nápojů a dobrého jídla. Pro dobrou pohodu všech přítomných 
i soutěžících nás hudbou doprovázel DJ DoDo.

Přihlásilo se šestnáct soutěžních družstev. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích, muži (9 družstev), ženy (4 družstva) a stará garda 
(3 družstva). Naši hasiči měli po družstvu v každé kategorii. 
Zúčastnili se i závěrečné soutěže, požárního útoku ve čtyřech 
(standardní útok provádí sedm soutěžících).

Při úvodním nástupu družstev, kdy zahájení soutěže provedl sta-
rosta obce, přivítali hasiči nejstaršího člena sboru dobrovolných 
hasičů ve Vlastibořicích, pana Vladimíra Horáka ze Sedlíštěk, 
kterému je 82 let a členem sboru dobrovolných hasičů je již 52 let.

Po zahájení probíhaly jednotlivé hasičské útoky družstev pod 
přísným dohledem tří rozhodčích až do odpoledních hodin. V zá-
kladních soutěžích útok dokončila všechna soutěžní družstva, 
některá lépe jiná hůře. Doplňkové soutěže útoku ve čtyřech se 
zúčastnilo celkem pět družstev, z nichž jedno útok nedokončilo.

Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších proběhlo 
v pozdních odpoledních hodinách. Předávání cen se samozřejmě 
zúčastnil i starosta obce, který všem poděkoval, poblahopřál 
nejlepším a pozval všechny na příští „Soutěž o pohár starosty 
obce“, která proběhne již příští rok a měla by se stát každoroční 
hasičskou akcí, která bude v naší obci pořádána.

Před samotným vyhlášením výsledků všech soutěží jsme nejprve 
ocenili nejstaršího soutěžícího člena. Nejstarším soutěžícím 
byl člen SDH Soběslavice pan Jan Kunst, kterému bude v říjnu 
tohoto roku 83 let.

Vyhlášení a ocenění probíhalo po kategoriích a vyhlašovala 
se všechna družstva. Začalo se doplňkovou soutěží, ve které 
družstvo Vlastibořic skončilo poslední, protože z důvodu poruchy 
na stroji útok nedokončilo. Jako čtvrté se umístilo družstvo SDH 
Lažany, třetí SDH Odolenovice, druhé bylo družstvo SDH Čtveřín 
a doplňkovou soutěž vyhrálo družstvo SDH Soběslavice.

Jako další byla hodnocena kategorie „stará garda“, kde třetí 
bylo družstvo SDH Soběslavice, na druhém místě družstvo SDH 
Příšovice a kde tuto kategorii vyhrálo družstvo SDH Vlastibo-
řice.

Další byla kategorie „ženy“, kde čtvrtou příčku obsadilo druž-
stvo SDH Soběslavice, třetí SDH Havlovice I., druhé místo patřilo 
družstvu SDH Vlastibořice a kategorii vyhrálo družstvo SDH 
Havlovice II.

Hlavní kategorie „muži“ se zúčastnilo devět družstev. Poslední 
místo připadlo družstvu SDH Čtveřín, osmé SDH Odolenovice, 
sedmé SDH Pěnčín, šesté SDH Lažany, páté SDH Soběslavice 
a čtvrté SDH Vlastibořice. Na třetím místě skončilo družstvo SDH 
Příšovice, druhou příčku obsadilo družstvo SDH Havlovice II. 
a první bylo družstvo SDH Havlovice I.

Myslíme si, že oslava 135. výročí založení sboru ve Vlastibořicích 
dopadla výborně. Chceme poděkovat všem zúčastněným druž-
stvům za jejich výkony, všem hostům, že si udělali čas a přišli nás 
i soutěžící podpořit, dále chceme poděkovat všem hasičům, kteří 
se podíleli na přípravě a průběhu soutěže a v neposlední řadě dě-
kujeme starostovi obce a sponzorům za příspěvek formou pohárů 
a cen pro soutěžící.

Josef Chlupáč
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4. Sousedské
posezení

Jívina klub v sobotu 15. èervna 2013 na návsi na Jivinì

poøádá kde?

PROGRAM
-14:00 -15:15
agentura FunActivity.cz z Prahy
Kouzelná diskotéka s Cucínem

        dìtská šou s kouzlením

        -16:30-18:00
dudácká kapela Heømánek z Heømanic

         -19:00-24:00
         kapela Hazard z Liberce
         country a bluegrass

DOPROVODNÝ PROGRAM
 trampolíny, možnost nahlédnout do kaplièky sv. Václava,
 výstava dobových fotografií, poník s vozíkem

OBÈERSTVENÍ
peèené prase, klobásky, párky,
koláèe, káva, nealko

        toèené pivo svìtlé Rychtáø
 øezané Démon

Srdeènì zveme všechny obyvatele vlastiboøicka,
pøíbuzné a pøátele na

Akce se koná za každého poèasí
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p. tit. pan patron z lesů panství zdejšího pouze dva sáhy měkkého 
dříví a čtyři sáhy poukazuje (assignat) ročně, avšak po šest teprve 
uplynulých let, učitelovi z  lesa mého kostela, kteréžto čtyři sáhy 
kdysi a odedávna z lesů panských také spravedlivě přijímal. K nej-
mírnějšímu vytopení těchto dvou kamenných světnic jest potřebí 
nejméně deset nebo dvanáct sáhů.

Budova mé lokálie znovuzbudovaná byla na místě příliš vlhkém 
před třemi léty, ale tak nízko, že nová podlaha ve světnicích při zdech 
tu a tam již jest zpuchřelá (lokálie z r. 1818 ?) a všechen můj nábytek 
v nich postavený také brzy zpuchří (reculae). Nad těmito dvěma no-
vými světnicemi (přístavba ke staré faře z r. 1796 ?) schází .....komín 
? (assaratum) a proto se nemohou vytápěti a jsem nucen skoro po 
celý rok...(fridiga saltem aura crasste = grass a sante?) obývati svět-
nici své čeledi, kdež se nemohu ani náležitě studiím věnovati, ani po 
práci duchovní si oddechnouti. Tato má lokálie postrádá také sklep 
(fornice), či klenuté komory pro uschování mléka, brambor a jiných 
pokrmů nejvýše potřebné, což nyní v  komoře neklenuté a  v  zimě 
všem mrazům přístupné vždy úplně se zničí a hyne. Chlév pro mé 
krávy, tu a tam zpuchřelý, a farní stodola na spadnutí, potřebují vel-
ké a rychlé opravy. V ní jsme nuceni já, a učitel místní, postrádaje 
vlastní stodoly, uložiti, ač velmi těsně, plodiny polní a luční.

c/ Roucha a nádoby posvátné kostela lokálního v dřívějších létech 
příliš roztrhaná a sešlá, nyní však z větší části obnovené, jsou nyní 
pěkná (nitida), zachovalá (integra) a skoro již postačují.

d/ Kostelní pokladna (cassa) s  trojím klíčem jest na Svijanech 
v  pokladně panské, opatrována a  spravována duchovním P. Ferd. 
Langgoffem, mužem svědomitým a osvědčeným, který účty kostelní 
ročně řádně skládá, od důst. p. pl. tit. vikáře jsou řádně prohlíženy 
a ode mne a od něho prohlédnuté podepsány. Listiny nadační a ob-
ligační chovají se bezpečně v pokladně kostelní a ve zvláštní knize 
farní jsou také přesně zapsány.

e/ Inventář kostelní z r. 1785, teprve r. 1789 zpracovaný nalezl jsem 
v archivu lokálie zdejší ihned při svém příchodu na lokálii a nově 
sepsal, jakož i inventář lokálie, který však před tím zde nebyl.

f/ Jistina tohoto kostela dosahuje 1.458 zlatých 35 a 1/2 krejcaru 
a uložena jest na úrok u kostelního patrona a jeho poddaných svi-
janských, pojištěna je obligacemi a knihami nadačními.

g/ Role má kostel lokální na dvou místech položeny, z nichž část 
menší učitel místní má na pomoc živobytí vykázanou, druhá pak 
část, větší, na úroky jest pronajata. Les má také ve dvojím položení, 
jehož v  celku je 23 jiter 965 sáhů a  v  něm ročně na zvětšení kapi-
tálu kostelního a k zapravení kostelních královských daní a výloh, 
totiž na víno, svíce a jiné dříví přebytečné, mně a osadníkům mým 
se prodává za běžnou cenu. Kromě čtyř sáhů dříví měkkého, které 
z těchto kostelních lesů učitel místní béře, poukazují se také, – pod 
jakou však záminkou nevím – v  těchto lesích kostela zádušního, 
ročně čtyři sáhy dříví učiteli loukovskému, na témž sice patronátě 
přisluhujícímu, který však žádné služby kostelu zdejšímu, který 
vlastním místním kantorem či učitelem opatřen jest, nekoná a bez 
porušení jeho práva konati se neopovažuje a kteréžto čtyři sáhy dříví 
také tomuto učiteli loukovskému, kdysi a ode dávna podle zákonů 
císařských z lesů panství Svijanského byly vydávány.

h/ Podle zbožné vůle zakladatelů na podporu a živobytí béřu z po-
kladny náboženského fondu ročně 300 zlatých ve stříbře za něž 137 
mší sv. ročně, a z pokladny kostela lokálního 2 zlaté 20 krejcarů v.v., 
za něž pět mší ročně čísti jsem povinnen. Jinak žádných příspěvků 
ku pomoci nemám.

III. a/ Ježto byl odstraněn ze zámecké kaple na Sychrově, přivtěle-
né k mé farnosti kněz, a ostatní kostely v této krajině ode mne příliš 
vzdáleny jsou, velké služby boží o  10 hodinách po celý téměř rok 
konati musím, mimo zasvěcené dny, kdy v sousedních kostelích fili-
álních, Letařovicích a Sezemicích služby boží se konají a proto

b/ Každou neděli a svátek káži a při ranní někdy mši předepsaný 
výklad evangelia nebo epištoly konám.

c/ Vyjma svátky (Sabaoth), pouť, posvěcení chrámu a hlavní slav-
nosti, kdy v choru zpěváci při mších figurálních, avšak bez hudby 
rozpustilé a nečisté hrají, zpívá lid osadní po celý rok při službách 
božích zbožné písně.

d/ Zda poddaní včas služeb božích do kanceláře jsou voláni 
nevím a návštěvu hospody zdejší a jiná pohoršení včas služeb bo-

žích zcela odstraniti se snažím.
IV. Zbožné nadace na úmysl zakladatelů 

náboženství a soukromníků plniti dosud ni-
kdy jsem neopominul, jak kniha mší, ročně 
ode mne sloužených a v ní poznamenaných 
dokazuje a svědčí, kteréžto mše nadační na 
zvláštním archu v sakristii jsem zaznamenal.

R. 1817 odkázal umírající Jan Helebrant, 
rolník a  rychtář ze vsi Soběslavic na zbož-
nou nadaci za duši svou a  své zemřelé 
manželky 238 zlatých 48 krejcarů, kterýžto 
peněžitý obnos již před mnohými léty jisté-
mu domkaři Josefu Fibrichovi ze vsi Podolí 
na úrok zapůjčil, než dodnes ani peníze tyto 
do pokladny kostela místního neodvedeny, 
ani fundace nezřízena, tím méně listinu její 
mohl jsem poříditi, což však právník (iuris-
peritus) panství v krátké době poříditi slíbil, 
požádán ode mne tímto dopisem.

V. a/ Školu, pokud zaopatřování nemoc-
ných nebo jiné vážnější a neodkladné úkony 
posvátné mi nezabraňují, navštěvuji každo-
denně, mládež v  svatém náboženství vyu-
čuje, k  povznesení zbožnosti a  vštěpování 
křesťanských ctností, po katechesi biblické 
děje na slušných obrazech mnou poří-
zených dětem ukazuji; a  k  ušlechtění 
jejich mravů přes dvacet písní mravou-
čného obsahu při různých pracech do-
mácích lidu venkovského jsem zpívati 
naučil. V osadách okrsku svého každou 
neděli a svátek, vyjma hlavní svátky (Sa-
baoth), katechese konám.

b/ Učitel místní příkladem některých oby-
vatelů zdejších pití oddaných již zpočátku 
sveden, následkem opominutí dohledu na 
něho pití v minulých létech si poněkud na-
vykl, ihned však při mém příchodu na lo-
kálii, bratrsky a vlídně požádán, aby se této 
nepravosti vystříhal, napomenut při které-
koliv příležitosti, nyní již těmto zhoubným 
spolkům všemožně vyhnouti se snaží. Jsa 
si vědom vyučování dítek v  Lastibořicích, 
Soběslavicích a Radostíně, pomocníka, tzv. 
praeceptora školního Františka VÍCHA, 
muže schopného, zbožného a  velmi pilné-
ho ku pomoci sobě opatřil, jehož z vlastních 
také, ač slabých příjmů a plodin živí a roč-
ně platí. Mládež obojího pohlaví od 12. roku 
věku, dokud nedosáhne 16. ho nejen o ne-
dělích, ale také i všech svátcích, kromě (Sa-
baoth), pouti, posvícení, nyní také v  domě 
sedlském podle zákona se vyučuje.

c/ Ústav chudých dosud v  obvodu není. 
Žebráci domácí od svých zámožnějších 
sousedů jsou živeni a  podporováni. I  nej-
jasnější kníže /pl. tit./ pan Karel z  Rohanů 
na panství svém nynějším, již v prvním roce 
svého příchodu 1 000 zlatých všem chudým 
svým poddaným jako almužnu rozděliti rá-
čil, vyjma dary peněžité, které jsem zvlášť 
na vlastní přímluvu, jako jeho duchovní 
správce (ordinarius) místní .....pastýř, jak 
pro zdejší mládež svoji školní, tak pro chudé 
osadníky své, od něho s radostí obdržel.

K tomu přistupuje také almužna 140 zla-
tých 55 krejcarů od mých osadníků v těchto 
dvou letech minulých k  potřebě místního 
kostela sebraná – mimo plátno, látku to li-
dově „Filosch" zvanou a jiná prostěradla od 

Ve školním roce 1945/6 byla jednotřídní obecná škola přemístěna 
do budovy Kampeličky a celou školní budovu užívala měšťan-

ská škola. Pro nedostatek uhlí se v době od 26. 1. 1945 do 1. 3. 1946 
vyučovalo pouze dvakrát v týdnu po celý den.

Ve školním roce 1946/7 byla mimořádně tuhá a dlouhá zima, me-
teorologové tvrdili, že je to nejdelší zima za posledních 500 let. Te-
prve před 1. dubnem začal sníh rychle tát, takže od 1. dubna mohla 
být do obce zavedena nově zřízená autobusová linka z  Turnova 
(třikrát denně).

Na počátku školního roku 1947/8 panovalo trvalé sucho, podzim 
byl velmi teplý. To způsobilo nedostatek potravin, zvláště píce.

Ve školním roce 1948/9 mizí podle nového školského zákona ško-
la měšťanská a  místo ní nastupuje škola střední (II. stupeň) pro 
všechny děti bez rozdílu do věku 15 let. Všechny třídy byly umís-
těny v budově školy. V zápisech se objevují nové rubriky jako: žá-
kovská organizace, úderky, soutěže, bodování, brigády, okresní 
konference žákovských organizací aj. Velmi tuhá zima a zejména 
sněhová bouře, která trvala od 28. února do 3. března 1949, způ-
sobila velké závěje, takže do 8. března nejezdil do obce autobus. 
Největší síly dosáhla bouře 2. března, do školy přišli pouze žáci 
z  Vlastibořic. Ke konci školního roku při konaném zápisu kleslo 
velmi hluboko zápisové číslo a to vinou obcí Pěnčína, Radimovic 
a  Radostína. V  obvodu školy bylo 75 žáků, k  zápisu se dostavilo 
pouze 47 žáků, ostatní se neprávem přihlásili do škol v  Turnově 
nebo v  Hodkovicích. Po zdlouhavých jednáních rozhodla komise 
při OŠV v Turnově školu uzavřít. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno 
ONV v Turnově přípisem z 15. 8. 1949. Tím skončila funkce bývalé 
měšťanské, později střední školy ve Vlastibořicích, která za svého 
jedenáctiletého trvání vychovala řadu dobrých občanů a dobře spl-
nila své poslání.

Další údaje o měšťanské škole poskytl v r. 2002 Oldřich Anděl:
Po mnichovské dohodě, útěkem českého obyvatelstva z okupo-

vaného pohraničí, přibylo i ve zdejší obci mnoho nových školních 
dětí. Za této situace odjeli předseda místní školní rady (MŠR) se 
starostou obce do Prahy na ministerstvo školství a  osvěty (MŠO) 
a  s  jeho povolením se do obce přestěhovala část měšťanské ško-
ly ze zabraných Hodkovic (druhá část přemístěna do Jeníšovic). 
První, druhý a třetí ročník byl umístěn v uvolněných místnostech 
školy obecné, čtvrtý ročník na sále hospody u Kotků na Jivině. Tak 
dosavadní snaha MŠR a mnoha pokrokových občanů ve zdejší obci 
i okolí byla shodou okolností náhle uskutečněna a Vlastibořice se 
staly sídlem měšťanské školy. Po přípravných pracích bylo vyučo-
vání zahájeno 1. prosince 1938.

Bývalý ředitel měšťanské školy v Hodkovicích Josef Kameník však 
naší škole nepřál (nedorozumění s místními činiteli) a odvolal do-
konce na konci 1. pololetí učitelstvo do Jeníšovic. Obec musela zno-
vu intervenovat na MŠO za ponechání školy v místě, což se podařilo, 
m. j. i zásluhou Dr. Staška z odboru menšinových škol, a odborného 
přednosty Dr. Klučiny, rodáka českodubského. Škola zůstala v obci 
v  plném rozsahu. Administrativním ředitelem byl Josef Kameník, 
pedagogickým ředitelem byl jmenován Josef Kvaček, bývalý ředitel 
měšťanské školy v Chrastavě.

Učitelský sbor: Josef Brzák, prof. – čeština, počty; Václav Mencl 
– čeština a  dějepis; Blažena Pácaltová – kreslení; Jan Juliš – pří-
rodopis, -zpyt, po skončení 1. pololetí odvolán do Jeníšovic; Olga 
Zagnerová (?) – němčina, po skončení 1. pololetí odvolána do Je-
níšovic; Josef Kalous – kreslení; Rudolf Veverka – čeština, dějepis; 
Hana Ženíšková – němčina; Božena Nováková – učitelka domácích 
nauk; Zdeněk Fibrich – přírodopis, -zpyt; František Louda dějepis, 
kreslení.

Doposud místní školní rada byla jen pro školu obecnou, ale sna-
žila se vyjít vstříc i škole měšťanské. Co úsilí muselo být vynalože-
no, aby byla zabezpečena řádná funkce školy včetně zabezpečení 
naturálního. V květnu 1939 bylo ustaveno rodičovské sdružení, aby 
všechny zúčastněné obce v něm měly své zastoupení. Výnosem MŠO 
ze 17. 10. 1939 byla stanovena měšťanská škola ve Vlastibořicích jako 
veřejná. Měla celkem pět tříd. Místní školní rada byla reorganizová-
na vzhledem k rozšíření o měšťanskou školu. Předsedou zvolen Jar. 
Jiránek z Jiviny, místopředsedou Josef Kvaček ředitel, pokladníkem 
Josef Jarý řídící učitel.

5. 9. 39 – projednáno sestavení rozpočtu 
na rok 1940 a přiškolení obcí Kamení, Sobě-
slavice a Radostín.

26. 10. 39 – OŠV oznamuje ustanovení uči-
telů Františka Loudy a  Zdeňka Fibricha na 
zdejší měšťanské škole. Penzionován řídící 
učitel A. Kaše, místo něho ustanoven Josef 
Jarý. Pro zajištění chodu školy přivezen ná-
bytek i z okolních škol a 143 q uhlí. Podána 
žádost o zavedení jednotné školní docházky. 
Bude zavedena elektřina do třídy v  čp. 25 
(u Bobků).

8. 1. 40 – do nové MŠR zvoleni: zástupci 
škol – Josef Jarý říd. učitel obecné školy, Mi-
roslava Janků učitelka obecné školy, Josef 
Kvaček ředitel měšť. školy, Zdeněk Fibrich 
odb. učitel měšť. školy. Zástupci školní obce: 
Jan Šulc, František Vyhlas Vlastibořice, Jo-
sef Brož Sedlíštky, Jaroslav Jiránek Jivina, 
Jan Lauryn Kamení, Václav Louda Albrech-
tice, Josef Šaral Kamení, Jan Jíra Střížovice.

23. 5. 40 – Kampelička darovala škole 
5 000 Kč, Sokol daruje škole lavice pro dvě 
třídy.

13. Kanonická visitace, poměry ve far-
nosti v 19. století

Kanonická visitace (Josef Voborník) – Pa-
tentbuch na farním úřadě ve Vlastibořicích, 
str. 73. Tato biskupská visitace pro Vlasti-
bořice a  Přepeře se konala v  Jenišovicích 
dne 1. července 1821. Text je překlad z latiny 
na otázky kanonickou visitací biskupskou 
předložené, na něž odpovídá Josef Tejnil, 
místní kaplan obvodu vlastibořického, v pa-
tronátu Svijanském desátý rok působící:

I. Zákony ve věcech církevních tak i  po-
sledními listinami na jaře (vernalibus) pře-
depsané, úplně (omnimode) se zachovávají.

II.a/ Komisař patrona kostela své povin-
nosti dostáti slíbil.

b/ Budova kostelní stojí na místě velmi 
vlhkém, proto oltáře, lavice a všechen vnitř-
ní nábytek (reculae) v krátkém čase puchří 
a  všechno nářadí (suppelex) posvátné 
v  brzku úplně hyne. Dlažba z  větší části je 
zničena a polámané zpuchřelé lavice potře-
bují nutně veliké opravy.

Střecha malé věže uprostřed na kostele 
stojící, také zpuchřelá, potřebuje opravy, 
jakož i  střecha velké věže, a  ze tří velkých 
zvonů nejmenší je prasklý, k  obyčejnému 
(communem) zvonění upotřebiti se nemůže.

Hřbitov ohrazen je kamennou zdí, ale dře-
věnou ohradou (sepe), která jest však také 
z největší části dole zpuchřelá.

Budova staré školy minulého roku (1820) 
úplně jest zbořena (budova z r. 1783 ?), nová 
však dodnes ještě zcela nedohotovena, obý-
vati se nemůže, proto školní mládež v domě 
zdejšího rolníka Jana Adama šesti malými 
dětmi vlastními obdařeného, a všechnu prá-
ci domácí v téže jedné světnici své konající-
ho, s  velikou roztržitostí mysli tohoto roku 
vyučovati jsme nuceni. I učitel (ludimagistr) 
vlastního obydlí nyní zbaven, po celé osadě 
se svými domácími a nábytkem (reculis) tu 
a  tam ubytovati se musí. K  vytápění velké 
světnice školní a  odděleného příbytku uči-
telova – což obojí nyní z kamene postaveno 
jest a jednoduchými okny opatřeno, přispívá 
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nich samých opatřená – za něž úplně zničené nádobí a  roztrhaná 
roucha mého kostela opravená a nově zřízena jsou, jakož i almužna 
různým potřebným cizím chudým, vysokým nařízením předepsaná, 
od osadního lidu sebrána, přes 67 zlatých činící, jakž kvitance kan-
celáře panské na Svijanech, v archivu místním chovaná, svědčí.

VI. a/ Mravy lidu osadního jsou prostnost mysli, bohabojnost či 
horlivá zbožnost.

b/ u některých tu a tam, ač nemnohých, opilství příležitostně pa-
nuje, kterážto neřest v době oplývající bankocetlemi pravděpodobně 
šířiti se počala, zvláště u povozníků, či obilních obchodníků, domácí 
práce se štítících a jí odvyklých.

c/ na vyplenění těchto nepravostí a  zachování spasitelné kázně 
a  povznesení křesťanské ctnosti, zákony nejvyššími bylo by třeba 
poručiti, aby o poutích, posvíceních a  trzích, svatbách, pohřbech, 
zvláště pak ve dnech, kdy novorozeňata se křtí, celé společnosti či 
shromáždění přátel, díti se nemohly, a úřady politické nad podob-
ným pijáckým stolováním co nejpřísněji bděly.

d/ aby vojáci k další službě ještě dosti schopní a způsobilí po dva-
náctileté vojně od vojska nikterak nebyli propouštěni, ale tak dlou-
ho vlasti sloužili, dokud při síle fysické jsou, poněvadž tito tuláci ne-
činnosti, prostopášnosti, obžerství, zahálce zvyklí jsou a nevinnou 
dosud mládež i dospělé svým příkladem pohoršují a svádí.

e/ Podezřelý v náboženství a veřejný rušitel mravů ve farnosti 
jest bohudíky pouze jediný, ve vsi Slavíkově č. 3, vdovec, domkář 
a hospodský František Jirák, který před několika lety již z krádeže 
podezřelý byl, po výroku soudním marně a  nadarmo potrestán, 
ode mne pro pohoršlivé souložnictví u  úřadu panského obžalo-
ván a j., načež souložnici svoji ihned odstraniv, soukromně mra-
vy své nikterak nepolepšil, jinou nevěstku velmi rozkřičenou do 
své domácí lotrovské peleše přijal, služby boží nikdy neb velmi 
zřídka v  roce o  svátcích a  nedělích navštěvuje, služebnou prací 
veřejně je znesvěcuje, velikonoční zpověď a přijímání nejen sám 
nekoná, ale svou čeleď domácí z toho zráží a celé farní osadě mé 

nesčíslnými nepravostmi svými pohoršení dává převeliké.
f/ Od církve katolické nikdo veřejně podle mého vědomí neodpadl 

a v lůno církve také nikdo se nevrátil, neboť farní osadníci všichni 
náboženství katolické vyznávají.

g/ Světští správcové hospodářství farnosti mé na Sychrově přivtě-
lení povinnosti své plní. O nedělích a svátcích kázání a slavné oběti 
mše sv. v kostele mém lokálním pro přeobtížnou cestu ze Sychrova 
do Vlastibořic zřídka sice a s náležitou pobožností obcují a kostely 
spíše vzdálenější a cizí – jeníšovický totiž, turnovský a hodkovický 
pro snažší k němu cestu navštěvují a tam také

h/ konají svátostnou zpověď a přijímání velikonoční. O jejich ne-
poslušnosti vůči církevním přikázáním nemám vědomosti.

i/ Ostaně mne, cokoliv pro dobro obecné chci podniknouti, vše-
možně podporují.

k/ Konečně nejvyššího velekněze diecéze nejponíženější prosbou 
žádám o  nejmilostivější přímluvu u  zemské správy (gubernium), 
kdyžtě jsem kostelu svému v čase tak krátkém, totiž ve dvou létech 
neúnavnou svojí péčí a velmi úmornou a namáhavou starostlivostí 
za nynějšího nedostatku peněz všeobecně panujícího, tolik překrás-
ných rouch a nádob a potřebných na mnohých místech kostela mého 
oprav obstaral a opatřil, jakož i Bohu, církvi boží a spáse osadníků 
pilně sloužiti se snažím, aby všeho dříví k vytápění všech třech svět-
nic domácích úplně postrádajícímu, z lesa mého kostela lokálního, 
který má dosti dříví, ročně alespoň deset sáhů dříví měkkého palivo-
vého a pět sáhů pařezů, se svolením gubernia a konsistoře zdarma 
bylo poukázáno, kteréžto dříví, nevyhnutelně potřebné po vyčerpá-
ní již v  těchto dvou letech dědictví svého po matce (matriomonio) 
a 300 zlatých důchodu svého ročního dále si opatřovati a kupovati 
již nemohu.

Dáno ve Vlastibořicích dne 29. června 1821.
Josef Tejnil, místní kaplan.

— pokračování příště >>


