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Slovo 
úvodem

srpen 2013

vážení spoluobčané, aktuální úvodník píši krátce po pondělním 
večeru, kdy se bohužel i přes naši obec přehnala po vlně veder 
fronta doprovázená vydatnými dešťovými srážkami a mohutným 
větrem. V případě naší obce spadlo během dvou hodin neuvě-
řitelných 112mm dešťových srážek! Vítr měl místy sílu orkánu. 
Tato prudká bouřka po sobě zanechala zejména stopy v podobě 
vyplavených suterénů a sklepů domů, proteklé střešní a stropní 
konstrukce, včetně výplní otvorů řady obydlí (např. v DPS byly 
přímo zasaženy tři bytové jednotky). Zatopeny byly komunikace, 
na mnoha místech došlo k naplavení zeminy, štěrků a asfaltů, 
destrukci zpevněných ploch. Vyvráceno nebo rozekláno bylo ně-

kolik stromů podél cest. Nečistoty a bláto skončily bohužel 
také v požární nádrži, což je velmi nepříjemné vzhledem 

k využití této vodní plochy.
Hned ráno druhý den jsme započali se zjišťováním škod 
a také s rychlým úklidem obce a napáchaných škod. 
Myslím si, že se nám většinu škod podařilo ve velmi 
krátké době eliminovat. Obec je v jednání s pojišťovnou 

a bude se snažit financovat alespoň část škod formou po-
jistné náhrady. S odstupem času a po nabytých informacích 

od okolních starostů mnohem více postižených obcí dopadla 
ta naše, zejména díky příznivé poloze, ještě velice dobře. V okol-
ních obcích živel napáchal velké škody na obecním i soukromém 
majetku, voda zaplavovala a dokonce unášela zaparkované auto-
mobily, pobořila několik stavení, mostů a komunikací. Jinde zase 
došlo k zatopení velkých částí obcí a k sesuvům půdy.
K výše uvedenému si dovolím ještě jednu krátkou poznámku. 
Opravdu nechápu nejmenovaného spoluobčana, který hned 
v časných ranních hodinách nelenil, a místo aby přiložil ruku 
k dílu a pomohl s krátkým nenáročným úklidem prostranství 
alespoň před svým bydlištěm, přišel raději vynadat starostovi, že 
má před domem naplaveniny ze štěrku a asfaltu, který vypláchla 
voda z dešťové kanalizace. Soudný člověk by byl rád, že nedošlo 
k ničemu horšímu. Domnívám se, že opravdu za vše, co se v naší 
obci stane, může automaticky starosta…
Další informace již jen ve zkratce. Po velice dlouhé době přesáhla 
naše obec doslova „magickou“ hranici 250 obyvatel. Jistě je to 
informace pozitivní a trend je takový, že by se měl v krátké době 
počet obyvatel v obci ještě zvýšit.
V měsíci červnu došlo k plošné opravě prostranství kolem sochy 
sv. Jana Nepomuckého před obchodem. Původní štěrkový kryt 
nahradil asfaltový prostřik. Nebude tak již docházet k častému 
splavování štěrku z této plochy. Dále došlo k drobným opravám 
výmolů na velké části obecních komunikací a celkové rekonstruk-
ci části vozovky na Klůčkách (na rozhraní katastru s obcí Soběsla-
vice).
Mezi aktuální priority obce nyní patří zejména: rekonstrukce 
dešťové kanalizace a odvodnění návsi v Sedlíšťkách, výměna zbý-
vajících oken v kampeličce, včetně sanace stávající žumpy, převoz 
hlíny z pozemků na Jivině a zároveň navýšení nivelety obecních 
pozemků u rybníčku na Jivině, včetně odvodnění přilehlých po-
zemků, oprava částí klempířských prvků střechy na DPS a oprava 
střešní konstrukce na bytovém domě čp. 15.
Hezký zbytek léta!

Ing. Martin Beksa
starosta obce

Odpady
Svoz komunálního odpadu probíhá 1× za 14 dní, ve Vlastibo-
řicích a v Sedlíštce každý sudý čtvrtek a na Jivině každý lichý 
čtvrtek. Velkoobjemový kontejner bude v nejbližších dnech, 
možná již v době vydání Zpravodaje, umístěn ve Vlastiboři-
cích a otevřen bude každou sobotu od 11–12 hodin.
Pavel Svačinka

02
Takové to vesnické běhání
Od 16. 8. 2013 zahajujeme pro všechny zájemce o běh pravidel-
né společenské proběhnutí. Počáteční délka cca 5 km, tempo 
velmi mírné.
Předpokládaný termín každý pátek od 18.00. Nahlášení účasti 
předem potěší, není však nutné.
Dušan Koutník (739 242 081)

01
Obecní úřad – 
aktuální informace

výsledky hospodaření 
k 30. 6. 2013
Daňové příjmy 2 264 393 Kč
Nedaňové příjmy 487 187 Kč
Přijaté transfery 90 698 Kč
Příjmy celkem 2 842 278 Kč

Běžné výdaje 2 602 184 Kč
Kapitálové výdaje 193 965 Kč
Výdaje celkem 2 796 149 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 30. 6. 2013 1 467 532,40 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil 
k 30. 6. 2013 13 753,64 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 23. 7. 2013
Přihlášení k TP:
Ing. Ledabylová Hana, Vlastibořice 54 
(10. 6. 2013)
Ledabyl František, Vlastibořice 54 (10. 
6. 2013)
Kvapil Lukáš ml., Jivina 9 (26. 6. 2013)

Narození:
Jírů Šimon, Sedlíšťka 15 (27. 6. 2013)

Zemřelí:
Doc. Ing. Jaroslav Resl, CSc. (18. 7. 
2013)
 
Počet obyvatel k 23. 7. 2013 činil

247
Životní jubilea

V červenci
oslavila paní Hana Sudová 70 let
a pan Petr Hetver oslavil 65 let

V srpnu
oslaví pan Jaromír Drobník 75 let

Našim jubilantům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti do 
dalších let.

03
vítání občánků
Vítání nových občánků trvale hlášených v obci Vlastibořice se 
uskuteční v neděli 8. září 2013 od 10 hodin v prostorách u Obec-
ního úřadu ve Vlastibořicích. Žádáme rodiče, kterým se narodilo 
dítě od posledního vítání občánků, tzn. od června 2011, nebo kteří 
se přihlásili v obci k trvalému pobytu a jejich dítě ještě nedosáhlo 
věku 4 let, a kteří doposud vítání občánků neabsolvovali jinde, 
aby se do konce měsíce srpna přihlásili na OÚ ve Vlastibořicích.
Pavel Svačinka

05
Malé ohlédnutí za 4. sousedským 
posezením
V sobotu 15. 6. 2013 se konalo na jivinské návsi 4. sousedské pose-
zení. V několika fotografiích, které nám zaslal pan Lukáš Pudil, se 
můžeme vrátit ke krásnému vystoupení, které pobavilo nejen děti, 
ale i dospělé. Děti si zatancovaly s kouzelníkem Cucínem a jeho 
asistentkou a při kouzelnické části i většina dospělých nevěřícně 
kroutila hlavou s otázkou „jak to udělal?“ A tak vám můžu slíbit, 
že Cucíno a agentura Fun.Activity.cz u nás nebyla naposledy.
Pavel Svačinka

06
Pálení trávy
Vážení spoluobčané, 
léto a prázdniny jsou v plném proudu a většina z nás tráví letní 
dny doma a někteří z nás, tím teď myslím čtenáře Zpravodaje, jsou 
tady na chalupě nebo na chatě. K létu patří dovolená a k dovolené 
odpočinek. Každý odpočíváme jinak, někdo sportuje, někdo jen 
odpočívá, někdo o dovolené pracuje na zahradě a snaží se udělat 
to, na co neměl čas přes rok. 
Stejně jako loni, a možná již po několikáté, vás musím požádat 
o jediné: Buďte ohleduplní k vašim sousedům. Nemáme sice žádnou 
vyhlášku, která něco zakazuje nebo povoluje, jelikož se domníváme, 
že vyhláška stejně nic neřeší. Vše je o lidech a mezilidských vzta-
zích. Od začátku léta jsem řešil celkem tři stížnosti na pálení trávy 
nebo větví během dne. Ve všech případech byl teplý slunečný den. 
Hustý bílý dým obtěžoval sousedy, kteří nemohli mít v danou dobu 
otevřená okna, nebo nemohli odpočívat venku na své zahradě. 
A tak vás opětovně žádám, pokud máte potřebu pálit biologický 
odpad na zahradě, zkuste to dělat za ošklivého počasí, když mají 
sousedé zavřená okna, nebo večer. Upozorňuji, že vypalování trávy, 
a to i posekané v příkopech, je zakázáno zákonem o požární ochra-
ně. Pálení větších ohňů by bylo vhodné vždy nahlásit na webových 
stránkách Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje do 
formuláře „pálení klestí“. 
Děkuji, Pavel Svačinka – místostarosta

04
Čištění požární nádrže
Stejně jako každý rok se SDH Vlastibořice postaralo o vyčištění 
požární nádrže před letní sezónou. Pro nepřízeň počasí letos 
proběhlo o něco později, než obvykle, navíc na akci ulpěl stín 
zranění jednoho z účastníků. Vrtulník záchranné služby však 
byl na místě během několika minut. Zraněný se naštěstí během 
několika dnů zcela zotavil.
P.S.: Jelikož přívalové deště před pár dny nádrž zanesly bah-
nem, bylo třeba ji vyčistit znovu. Za všechny, kteří se za vyčiš-
tění přimlouvali, tímto SDH Vlastibořice děkuji za rychlou akci!
Dušan Koutník
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08
Jívina klub 
připravuje

Prvním bodem programu byl Lidový minimaraton na 4,2 km. V konkurenci šestnácti závodníků rozdílem třídy 
zvítězil Ondřej Suchánek z Liberce, další medailová místa už obsadili místní borci. Druhé místo po boji obsadil 
věkem již veterán Tomáš Vacek z Jiviny a třetí doběhl Radek Sluka z Vlastibořic. Mezi ženami pak velmi těsně 
triumfovala veteránka Gabriela Gänsel z Chrastavy o pouhou jednu sekundu před mohutně finišující Janou 
Suchánkovou z Liberce. Třetí místo pak obsadila taktéž veteránka Lucie Koutníková z Vlastibořic. Asi největší 
aplaus ale sklidila domácí závodnice, která náročnou trasu zdolala na posledním místě, nejstarší účastnice 
Hanka Sudová (věk dámy samozřejmě sdělit nemohu), která si závod „nadělila“ den před životním jubileem. 
Ještě jednou gratuluji! Dalším závodem byl Dětský pidimaraton, původně plánovaný na 

420 metrů. Trasa byla nakonec z důvodů eliminace možných zra-
nění při pádech změněna a vedena téměř výhradně po travnatém 
povrchu, což bohužel vedlo i k jejímu zkrácení na cca 320 metrů. 
Nikomu to ale myslím nevadilo a děti závod odběhly s obrovským 
nadšením a nasazením. V cíli byli vyhlášeni vítězové v sedmi 
standardních kategoriích a v jedné speciální.
Mezi dívkami do šesti let zvítězila Nela Roštejnská z Liberce, v ka-
tegorii stejně starých chlapců pak Sebastien Gänsel z Chrastavy. 
V kategorii 7–9 let se pak na nejvyšší „špalek“ postavila Michaela 
Roštejnská z Liberce a Kryštof Horal z blízkých Kluček. Další 
kategorií byli děti ve věku 10–12 let. Zvítězila Pavlínka Pacáková 
z Vlastibořic a Tomáš Kulhavý. Nejstarší kategorie 13–15 let pak 
byla obsazena pouze jednou dívkou, která vyhrála i celkově. Byla 
jí Anna Rozkovcová z Radimovic. Speciální cenu pak obdržel sed-
miletý Lukáš Bittner, který je po operaci dočasně na invalidním 
vozíčku, přesto si závod ujít nenechal a absolvoval ho s pomocí 
rodičů.
V 15 hodin pak odstartoval hlavní závod, Vlastibořický půl-
maraton, do kterého se přihlásilo 50 běžců, všichni dokončili. 
Celkovým vítězem se způsobem start – cíl stal Jiří Václavík (Sokol 
Dobříš), a stanovil tak na těžké trati s obávaným kopcem „Trávni-
čákem“ traťový rekord 1:24:19. Mezi veterány 40–49 let pak zvítě-
zil Roman Koravský z Jablonce nad Nisou, mezi veterány 50–59 let 
Petr Svoboda (SK MAXTRI Liberec) a mezi nejstaršími, v kategorii 
nad 60 let, Arnošt Jakoubek z Ohrazenic.
Vítězkou ženské kategorie se na trati s celkovým převýšením 
téměř 300 metrů stala Anna Kudrnová (SK Babice) v čase 1:47:44. 
Mezi veteránkami 40–49 let pak zvítězila Lída Filipová, taktéž 
z klubu SK Babice, starší kategorie obsazeny nebyly.
Vyhlášením vítězů ale akce zdaleka nekončila. Pro vyhladovělé 
závodníky i jejich doprovod byly k dispozici grilované steaky 
a čerstvé domácí langoše, u dalšího občerstvení pak kýta na rožni 
a jiné dobroty z udírny, všude pak výběr tradičních českých nápo-
jů k nezbytnému doplnění tekutin. Mnoho běžců se zdrželo až do 
pozdních nočních hodin.
První ročník je za námi a já už se těším na další. Z toho úvodního 
si odnáším znalost slabých míst a nedostatků, které se za rok 

budu pokoušet napravit, a hlavně vzpomínku na výjimečnou 
atmosféru, kterou se podařilo (za pomoci zvolené lokality, pěkné-
ho počasí, skvělých závodníků, příjemných a ochotných dobro-
volných pořadatelů, vtipného moderátora a fandících diváků) 
vytvořit.
Moc nám všem přeji, aby to kouzlo zafungovalo i za rok. Běžci, 
kteří Vlastibořice letos ochutnali, tu za rok podle svých slov určitě 
chybět nebudou, a svým nadšením pro krásy našeho okolí jistě 
nakazí i další.

Na závěr bych rád poděkoval obci Vlastibořice za maximální 
podporu, všem pořadatelům za jejich čas a nasazení, divákům, 
sponzorům, a také všem, kdo přijeli, ať už závodníkům, nebo 
jejich doprovodu. Děkuji!
Na závěr přikládám vyúčtování prvního ročníku:
PŘÍJMY:  startovné předem 17 500 Kč 

startovné na místě 6 750 Kč 
sponzorský dar – obec 2 224 Kč 
sponzorský dar – T-Systems 4 800 Kč 
sponzorský dar – TopDesign Stavby 5 000 Kč 
prodej triček 350 Kč

PŘÍJMY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 624 Kč
VÝDAJE:  ceny 5 600 Kč 

trička 15 451 Kč 
časomíra 10 127 Kč 
občerstvení 813 Kč 
příspěvek na stany panu Bukovanovi 300 Kč 
špendlíky na čísla 450 Kč 
spreje a izolepy na značení trati 590 Kč 
drobné ceny 611 Kč

VÝDAJE CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 942 Kč
ZISK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 682 Kč
Zisk bude odevzdán do pokladny TJ Sokol Vlastibořice.

Dušan Koutník
Autor fotografií: Pavel Kadlec, Lucie Koutníková

v sobotu 6. července se ve spor-
tovním areálu ve vlastibořicích za 
krásného letního počasí uskutečnil 
první ročník sportovního odpoledne 
pod názvem Okolo vlasti. Tří závo-
dů se v průběhu odpoledne zúčast-
nilo celkem 104 běžců ve věku od 
dvou do sedmdesáti let.

I letos na poslední prázdninovou sobotu připravujeme 
autobusový zájezd za poznáním a zábavou.
31. 8. 2013 vyrazíme autobusem pana Pacáka do neda-
lekého okolí a to konkrétně na Tanvaldsko.
Máme pro vás připravenou exkurzi ve firmě DETOA – 
výroba dřevěných hraček v Albrechticích v Jizerských 
horách, zde je možno po prohlídce navštívit i kreativní 
dílnu a zkusit si vyrobit hračku.
Po společném obědě navštívíme Muzeum energie 
ve Velkých Hamrech, zde je k vidění stará funkční 
vodní elektrárna, různé turbíny a další zdroje výroby 
elektrické energie. Pokud bude hezké počasí, cestou 
zpět pojedeme přes Vysoké nad Jizerou, abychom 

se rozhlédli po kraji, a bude také možnost navštívit 
novou rozhlednu U borovice v Roprachticích. Odjezd 
bude kolem 9 hodiny a návrat do 17 hodin. Cena zájez-
du je 250 Kč dospělý, 200 Kč důchodci a děti zdarma. 
V ceně je zahrnuta doprava a vstupy do firmy Detoa 
a do Muzea energie.
Přihlásit se můžete do 28. 8. 2013 osobně na OÚ ve 
Vlastibořicích nebo na tel. 737 562 979 – Svačinka.
Bližší informace o odjezdech budou vyhlášeny obec-
ním rozhlasem, nebo je najdete na plakátech týden 
před zájezdem.
Těšíme se na vaši účast.
Jívina klub
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Poměry ve farnosti v 19. století

Pročítáme-li farní matriky, poznáme, že vše nebylo tak růžové. 
Jest zřejmo, že náboženství nemělo na veřejnou mravnost mno-

ho vlivu. Vyskytují se případy vdavek 12 letých děvčat (Vlastibořice 
č. 1), vdavek 13 letých je více, na 13 a 14 letech byly již matkami. 
Svatby, kdy manžel je o více než 20 let starší se rovněž často vysky-
tovaly (Třtí č. 1, Vlastibořice č. 15). Vlastibořice č. 17 – první man-
želka o 14 let starší, druhá o 19 let mladší, atd. Případy, kdy man-
želka je více, než o 10 let starší byly též časté. Nemanželské děti 
byly téměř v každém druhém, třetím domě, kopulace bývala často 
až po narození dítěte. Nemanželské děti vdov se dvěma – čtyřmi 
manželskými dětmi, po smrti muže, se rovněž vyskytovaly. Jsou 
i případy narození dětí ve vysokém stáří rodičů (Vlastibořice č. 1 – 
otci 67 let při narození syna). Rozháraný rodinný život nacházíme 
v č. 8 – syn násilník zavřen, dva členové rodiny s nemanželskými 
dětmi, v č. 20 dvě ze sester mají 5 nemanželských dětí. Tyto případy 
se nevyskytují jen ve farnosti zdejší, ale i ve farnostech okolních, 
jak bychom se mohli přesvědčit v matrikách okolních far. (Příčiny 
tak značného počtu nemanželských dětí mohly být různé, např. že 
otec dítěte byl na vojně a nesměl se ženit, nebo vrchnost nedala ke 
sňatku povolení.)

14. Obecní účet a majetek

Finanční hospodářství ve Vlastibořicích dálo se podle osad. Vyúč-
tování neslo název „Obecní pořádnost“. Úvod zněl: Slavnému úřa-
du Svijanskému se správa dává z rychty Lastibořické na rok 1824, 
jak mnoho příjmů a vydání se vynachází:
Obec Lastibořická: příjmy 4 fl 45 kr, vydání 5 fl 17 kr, – rest 32 kr.
Obec Jivinská: příjmy 5 fl 30 kr, vydání 5 fl 31 a 1/2 kr – rest 1 a 1/2 kr.
Obec Sedlíšťská: příjmy 2 fl 48 kr, vydání 2 fl, – 48 kr.
Summa: příjmy 12 fl 15 kr, vydání 13 fl 36 a 1/2 kr, – rest 1 fl 20 a 1/2 
kr. Příjmy byly vesměs z obecních baráků. Vydání všude na con-
tribuci a extra vydání, na správu studnice na obci (Vlastibořice), 
mostku (Jivina), obecnímu za službu (Jivina), po 1 fl na mši svatou 
„za staré předkové “ (Vlastibořice, Jivina) a na milosrdný do Prahy.
V dalších létech se finanční částky příliš neliší.
V roce 1831 vyskytují se v příjmech částky z polí, luk a obecních 
gruntů, vedle dávek z obecních baráků. Resty se přenášejí na další 
rok. Ve vydání jsou vedle obecního, též konšelům za službu, za ná-
řadí k hašení, správy studní a správu obecního arestu.
V roce 1832 podle písma nastupuje nový rychtář a ve vydáních jsou 
nové položky - na sloup (pranýř? Pranýř, středověký sloup hanby, 
k němuž byli za veřejného posměchu připoutáváni provinilci leh-
čího kalibru, třeba klevetnice, nevěstky, rváči. K  výbavě pranýře 
patřila železná pouta, někdy i  zvonek), dále rychtářovi na papír 
a inkoust, visitační outraty (náboženská zkouška dětí).
V roce 1833 běžná vydání: kontribuce a extra vydání zůstávají, na 
mše a visitace rovněž, taktéž konšelům a obecním zůstávají jejich 
odměny, jen nový rychtář Bláha si podstatně zvyšuje položky na 
papír a inkoust, ale nejsou prováděny ani ty nejmenší investice pro 
osady, ani udržování běžných věcí.
V  roce 1834 vykazují nové položky ve Vlastibořicích na opravu 

voznice a nový žebřík k ohni, na Jivině se 
stavěla obecní studna.
V roce 1835 pořádnost sepsána byla násle-
dovně:
Lastibořice: příjem 9 fl 52 kr, vydání 8 fl 29 
kr, zůstatek 1 fl 23 kr.
Jivina: příjem 14 fl - kr, vydání 28 fl 20 kr,  
dluh 14 fl 20 kr.
Sedlísska: příjem 6 fl 19 kr, vydání 8 fl 43 
kr, dluh 2 fl 24 kr. Rychtář Bláha se jeví jako 
velmi šetrný, nechtěl aby vydání přestupo-
valo příjmy.
V  roce 1835 nezakoupeno ani neopraveno 
ničeho ve všech osadách. V dalších čtyřech 
létech nejsou již vykazovány jednotlivé 
osady ve vyúčtování každá zvlášť, nýbrž 
celá obec dohromady. Kromě prvého roku 
končí všechny položky poměrně velkým 
dluhem, aniž bylo vykázáno, zač byl dluh 
udělán.
V některých dalších létech nejsou obecní 
účty vůbec vedeny, nebo se ztratily, až 
v r. 1851 jsou příjmy a výdaje zazname-
nány dodatečně od r. 1849.
Obecní hospodářství v r. 1851/52 neza-
znamenává žádného pokroku v podni-
kání či opravách, kromě menšího vydá-
ní na silnici.

R. 1851 byl sepsán majetek obcí rychty Las-
tibořické s  názvem inventář, majetek byl 
rozvržen podle osad:

L a s t i b o ř i c e:
1.  Louka v Hlubočici, č. top. 150–525 čtv. 

sáhů
2.  Kopanina z býv. lesa č. top. 185 – 1j 500 

č.s. –  ...................... 78 fl, ...... – kr  
(pol. 1+2)

3.  Soukromé jistiny: jistina Matěje Adama, 
která  ode dne 28. srpna r. 1850 na jeho 
domě č. 26,  podle zápisného listu ode 
dne 30. května 1844  vložená, 5ti ze sta 
úrokovaná per  ..... 100 fl, ...... – kr

4.  Hotové peníze: v hotovosti  
stříbrných ............... 30 fl,  1 a 1/2 kr

5.  Potřebnosti a náčiní: dva velké háky  
k hašení ohně ........... 3 fl, ...... – kr

6.  dva veliké žebříky ..... 3 fl, ...... – kr
7.  dvě voznice  ..............4 fl, ...... – kr
8.  dvanáct košíků ......... 3 fl, .....30 kr
9.  jedna plechová svítilna  1 fl, ..30 kr
10.  jedna plechová trouba  

k ponocování ......................46 kr
Summa......................223 fl, .....46 kr
Aby se zabránilo hromadným požárům, 
bylo stanoveno detailními předpisy, jaké 
pomůcky k hašení požáru musí být připra-
veny.
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Vlastibořická kopačka
sobota 10. srpna 2013

startovné: 350 kč
Místo: Vlastibořice, u nádrže

Začátek: v 11.00 hod.

program: 
grilování, langoše,  
barman s koktejly,  

diskotéka od 19.00 h.
přihlášky na tel.: 776 868 012

sponzory této akce jsou  
obec Vlastibořice  

a restaurace U Zvonice


