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Slovo 
úvodem

prosinec 2013

vážení spoluobčané,
je to již čtvrtý předvánoční úvodník, který pro vás píši. Pokaždé 
jsem se jej snažil odlišit od ostatních úvodníků v roce, které jsou 
většinou zaměřeny na informování o dění v obci. Nebudu dnes na 
tomto místě bilancovat uplynulý rok, to ponechám úvodníku no-
voročnímu. Také zde nebudu obšírně informovat o novinkách za 
poslední období, většinu informací najdete na dalších stránkách 
Zpravodaje. Dovolím si udělat tentokrát výjimku.
Věnuji tento úvodník zamyšlení o kouzlu vánoc a jejich poselství. 
Nedávno jsem zcela náhodou objevil text, který byl sepsán již 

v roce 1967 jistým psychologem. Zdá se mi skoro neuvěřitel-
né, že je toto sdělení v dnešní uspěchané době i po více 

než čtyřiceti letech stále velmi aktuální. Proto si dovolím 
část tohoto textu níže ocitovat. Sám bych to lépe nevy-
stihl.
Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, v čem spočívá kouzlo 
Vánoc. Proč se lidé (mnozí alespoň jeden den v roce), 

mění v jiné lepší lidi, proč jsou ochotni zapomenout na 
spory a nedorozumění, proč ti, kdo jindy své city nedávají na-

jevo, se snaží najednou udělat radost těm ostatním kolem sebe?
Je to snad rekapitulace celoročního počínání a jistý projev pokání? 
Nebo je to výsledek uměle vytvořené atmosféry radosti a pohody? 
Nebo je snad kouzlo Vánoc skryto jen ve vonícím stromku, hořících 
svíčkách a dárcích pod stromečkem? Myslím si, že žádná z těchto 
věcí není sama o sobě příčinou vzniku té neopakovatelné atmosféry.
Myslím si, že pravá příčina je v nás – v lidech samých. Celý rok ne-
máme na sebe vzájemně čas. Celý rok kolem sebe chodíme, někdy 
s úsměvem, jindy podmračeně, ale téměř vždy ve spěchu. Celý rok 
se vzájemně obcházíme, mnohdy se zraňujeme, nerozumíme si, 
a mnohdy se ani nesnažíme jeden druhého pochopit.
Nemáme čas žít plným citovým životem. Mnohdy jsme doslova sami 
mezi lidmi. Proto se koncem roku jakoby zastavíme, odkládáme 
běžné denní starosti, snažíme se vytvořit si iluzi klidu a citové-
ho porozumění. Iluzi dobrých vztahů v rodině, iluzi porozumění 
a mnohdy i odpuštění. Proto jsme ochotni obětovat spoustu času 
a prostředků na přípravy, na nákup dárků, úklid a podobně.
Nechci, abychom tuto iluzi ztratili. Je příliš krásná, než abychom 
se bez ní dovedli obejít. Nejsou ale Vánoce skutečně příležitostí 
k zamyšlení? Jistě ano, a proto se tedy zamysleme. Neklameme 
vlastně sami sebe? Nezůstáváme skutečně jen u jediného dne 
v roce? Co kdybychom se snažili všichni si najít každý den v roce 
alespoň chvilku na to, abychom těm ostatním kolem sebe ukázali, 
že je máme rádi, a že nám na nich záleží? Co kdybychom se všichni 
snažili si celý rok rozumět? O co jednodušší by byl život, o co lepší 
vztahy mezi lidmi, oč krásnější a radostnější naše práce!
Nemuseli bychom pak mnozí koncem roku uklidňovat své svědo-
mí tím, že mnohdy investujeme do náročných dárků svým milým. 
Neviděli bychom jen jeden den v roce hvězdičky v očích svých dětí 
a lásku v očích našich blízkých. Měli bychom celý rok Vánoce.

Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné prožití vánočních 
svátků, do nového roku mnoho zdraví, lásky, pohody, spoko-
jenosti, dobrých zpráv a splněných přání. A také to, aby byl 
rok 2014 klidnější a vlídnější, než roky předešlé.
Ing. Martin Beksa
starosta obce

04
Literární dílna listopad

A tentokrát, ačkoliv je teprve ko-
nec listopadu, loučíme se pomalu 
s uplynulým rokem, čteme si 
a tvoříme Mikuláše, čerta a an-
děla, na které se už moc těšíme. 
Budou na Mikulášské besídce 
7. prosince, my je máme za oknem 
již dnes.

05
Literární dílna prosinec

Tato Literární 
dílna se nám 
opravdu vydařila. 
Četli jsme knížku 
„Terezka a kašta-
nový skřítek“ od 
Heleny Brožíkové 
a kreslili jsme 
muchomůrky, ze 
kterých jsme měli 
velkou radost.

01
Obecní úřad – 
aktuální informace

výsledky hospodaření 
k 27. 11. 2013
Daňové příjmy 3 321 546 Kč
Nedaňové příjmy 792 367 Kč
Přijaté dotace 208 482 Kč
Příjmy celkem 4 322 395 Kč

Běžné výdaje 3 721 104 Kč
Kapitálové výdaje 544 898 Kč
Výdaje celkem 4 266 002 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 27. 11. 2013 1 464 846 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil 
k 27. 11. 2013 94 879 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 27. 11. 2013
Přihlášení k TP:
Beze změn.

Odhlášeni z TP:
Šímová Věra, Vlastibořice 9 
(14. 9. 2013)
Chlupáč Michal, Vlastibořice 15 
(9. 10. 2013)
 
Počet obyvatel k 27. 11. 2013 činil

256
Životní jubilea

V listopadu oslavila 
paní Jiřina Neumannová 65 let

V prosinci oslaví 
paní Ladislava Beranová 50 let 
pan Ladislav Beksa 60 let 
paní Helena Sáčková 80 let

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

02
Pozvánka na ŽIvÝ BETLÉM
Vážení spoluobčané a sousedé,
srdečně Vás zveme na již tradiční živý betlém 
v jivinské kapli, který se bude konat na 2. svátek 
vánoční 26. prosince 2013. Sejdeme se u Fialů 
v 16.30, kde naladíme a hlavně zahřejeme hlasivky 
teplým nápojem, ať už s alkoholem, nebo bez. Za 
společného zpěvu koled půjdeme ke kapli pozdravit 
Ježíška, Marii a Josefa. Následně Vás, jako každý rok, 
zveme ještě k posezení a k sousedskému popovídání 
při skleničce, které bude letos doplněno i grilováním.
Kdo máte lucerničku, vezměte ji prosím sebou.
Na příjemný podvečer s Vámi se těší členové Jívina 
klubu.
Pavel Svačinka

06
Besedy důchodkyň
Dne 6. 10. 2013 to bylo již 20 let, co jsme se poprvé sešly v zasedací 
místnosti KD ve Vlastibořicích. Dříve jsme se v DPS scházely vždy 
první čtvrtek v měsíci, nyní první středu v měsíci.
Nevěřila bych, že naše besedy tak dlouho vydrží. Svědčí to o tom, 
že se nám líbí a rády se scházíme. Bylo mi řečeno, že jsme jediná 
obec v Libereckém kraji, kde se tato akce koná. A jedni hosté 
dokonce řekli: „Jsme velice rádi, že jste nás pozvali. Posezení bylo 
moc milé a upřímné. Škoda, že se něco podobného nekoná u nás. 
Potěšilo nás to!“ A nás také!
Mrzí nás, že nás za tu dobu opustilo 13 našich důchodkyň, které 
již mezi nás nepřijdou, nepopovídají a nezasmějí se. 
Jsou to: B. Lhotáková, J. Macounová, M. Havelková, R. Kvačková, 
V. Duchková, A. Švecová, A. Tomášková, M. Šulcová, M. Richte-
rová, M. Kozderková, D. Ťukalová, M. Gilernová a M. Bernatová. 
Čest jejich památce! Važme si života a žijme v lásce a klidu.
Povídáme si při malém pohoštění, které si platíme, o všem, co 
se kolem nás děje. Jsme již téměř všechny staré přes 80 let, a tak 
hlavní bod je, jak a čím se která léčí, co ji bolí, kolik má vnoučat 
a i pravnoučat a co je nového v našich rodinách. Vyměňujeme si 
recepty, vyprávíme si, jaká jídla která vaří a co kdo peče. Často 
vzpomínáme a vyprávíme o našem dětství, mládí, škole a proži-
tých zážitcích. O dění v obci, naší vlasti a celé zemi. Jsme šťastné 
z každé dobré zprávy – hlavně z narození nového děťátka v našich 

rodinách. Nelíbí se nám a těžce neseme špatnosti, které se okolo 
nás, v našem národě i ve světě dějí.
Žádná z nás již nemá život bez problémů, hlavně zdravotních. 
A přesto se často i v bolestech rády scházíme, těšíme se na popo-
vídání a při tom na vše špatné zapomeneme.
Musím také uvést, že jsme měly pozvaných hodně hostů, kteří nás 
informovali o své odborné práci. Byl to Ing. O. Louda, který nám 
popsal naši obecní kroniku, dvě sociální pracovnice – o problé-
mech stáří, Dr. Kadlec – ředitel zámku Sychrov, který vyprávěl 
velice zajímavě, paní V. Zábranská – o výrobě perníků a zdobení 
kraslic, O. Anděl – o historii Vlastibořic, M. a V. Jarých, kteří 
vzpomínali na mládí, když bydleli ve Vlastibořicích ve škole, paní 
Fendrichová – ONV sociální odbor, pan Tomáš – o pojišťovnách 
a J. Kvačková – Škodová, jak vzpomíná na život ve Vlastibořicích 
a manželé Kleinovi, kteří nám zajímavě vyprávěli o cestách po 
Norsku, Izraeli a Japonsku.
Je předvánoční čas – advent. Ten působí na většinu z nás přecitli-
věle. Lidé mají k sobě blíž, jsou milejší a ohleduplnější. Kéž by to 
tak zůstalo stále.

Příjemné prožití svátků vánočních. V roce 2014 zdraví, lásku, 
štěstí, dobré skutky a milá slova Vám přeje
Stáňa Marešová

03
Knihovna v prosinci
Knihovna Vlastibořice přeje všem svým čtená-
řům klidný konec roku, krásné vánoční svátky 
a zdraví, štěstí a pohodu do nového roku 2014.
Protože klasické datum pro naše literární dílny při-
padlo na vánoční svátky a středa před svátky bude 
podle našeho zjištění plná besídek ve školách aj., 
sejdeme se s dětmi znovu a rádi až v lednu.
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07
Přišel k nám i Mikuláš
Mikulášskou nadílku letos připravoval Jívina klub za finanční 
podpory Obce Vlastibořice a Top Design Stavby s.r.o. V sobotu 
7. prosince 2013 se děti začaly scházet spolu s rodiči a prarodiči 
na sál Kulturního domu ve Vlastibořicích. Václav od rána topil, 
a myslím, že bylo příjemně. Na děti čekalo malé občerstvení 
a pak už představení Marka Sýkory a jeho divadla „Krtek“. 
Marek Sýkora byl u nás se svým představením již loni, když 
mikulášskou nadílku pořádali hasiči, a protože se dětem 
i dospělým jeho program líbil, pozvali jsme ho ještě jednou. 
A i tentokrát se bavily nejen děti, ale i dospěláci.
Po krátké přestávce již na dveře zaklepal Mikuláš v doprovodu 
čerta a anděla. Vyslechl si řadu písniček a básniček. Některé 
děti se styděly, bály, nebo si nemohly vzpomenout na to, co 
si celý týden pro Mikuláše připravovaly. Ale na to je Mikuláš 
už zvyklý a tak odměnil všech 29 přítomných dětí balíčky 
s dobrotami. Balíčky předával anděl nebo čertík, podle toho, 
jak byly děti statečné. Na závěr jsme si všichni s Mikulášem, 
andělem a čertem zazpívali.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili, i kteří se 
na nadílce podíleli.
Pavel Svačinka

09
vánoční strom již počtvrté
Na 1. adventní neděli, 1. prosince 2013 
v podvečer, se konalo v pořadí již 4. rozsvícení 
vánočního stromu u Obecního úřadu ve 
Vlastibořicích. Tato krásná předvánoční akce 
si našla mezi vámi oblibu a každým rokem 
přichází stále více sousedů, aby společně 
rozsvítili symbol vánoc a zazpívali si vánoční 
koledy. Oproti loňskému roku jsme osvětlení 
stromku vylepšili a také jsme přidali několik 
desítek nových ozdob.
Jelikož nám i počasí letos přálo, hlavně tím, 
že nemrzlo, mohl tak proběhnout kulturní program v optimální délce. 
Hudební vystoupení obstarala děvčata ze Základní umělecké školy v Liberci 
Anežka Krouská – violoncello a Adéla Čuříková – housle. Recitací a zpěvem 
program doplnily Pavlínka a Ivanka Pacákovy. Hasiči Vlastibořice se 
jako každým rok postarali o teplé nápoje, Roman Bukovan vyrobil něco 
k zakousnutí a Lucka Koutníková upekla výborný perník. Vánoční dekoraci 
na studnu věnovala Denisa Koreňová. O ozdobení vánočního stromu se 
postaral místostarosta a Václav Urban, stromek letos věnoval starosta ing. 
Martin Beksa. Všem moc děkujeme a snad jsem na nikoho nezapomněl.
Hezký advent a krásné prožití vánočních svátků.
Pavel Svačinka

08
Dílna. Pozdě, ale přece
Hlásím, že dílna nebyla pověšena na hřebík.
V pátek 13. prosince byla znovuotevřena vlastibořická dílna, která 
bude od ledna 2014 přístupná vždy jednou za 14 dní od 16.30 
v pátek. Po dohodě s ostatními z dílenské party se domnívám, 
že tento den bude vhodnější – bez stresu ze školních úkolů 
a ranního vstávání.
Omlouvám se všem dětem, které se mě neúnavně od září ptaly: 
„Kdy už bude konečně zase dílna?“ a zároveň jim děkuji, že do mě 
tak dlouho dloubaly, až jsem si, přes pracovní vytížení, zase čas 
na dílnu našel.
Také bych chtěl vyburcovat rodiče, aby do dílny občas přišli 
společně s dětmi a s jejich výtvory jim pomohli. Vzhledem k věku 
dětí a ostrým zubům nářadí přijde každá dospělácká ruka k duhu.
 
V novém roce se těším na další dřevěno-papírovo-umělohmotné 
kreatury.

Tomáš Vacek
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10
Knihovna v roce 2013

V knihovně je zaevidováno 31 čtenářů, z toho 21 dětí. 
Knihovní fond má přibližně 4000 svazků, většinou be-
letrie a dětských knih. Bylo zakoupeno 50 nových knih, 
ve výměnném fondu jsme dostali k dispozici 70 knih. 
Knihovna odebírala v roce 2013 časopis Sluníčko a Kok-
tejl. S dětmi jsem se setkávala každý měsíc také formou 
Literární dílny, kdy jsme si četli a zároveň na téma knihy 
tvořili. Naše výrobky jsme pak vystavovali v prostorách 
před knihovnou a za okny. Pomáhala nám Olinka Cho-
moutová.
Podle neúplné statistiky bylo v knihovně již 150 návštěv-
níků, a naopak přesně se dá vyčíslit počet výpůjček – 
celkem 176 knih. Děti si někdy chodily do knihovny knihy 
jen prohlížet, nebo i jen tak, na kus řeči… to jsem do 
statistiky nezapočítala…
Na internetových stránkách obce byl vytvořen odkaz na 
knihovnu, kde byly uveřejňovány základní informace. 
V průběhu roku se knihovna zasloužila o web vlastní, 
kde jsou průběžně doplňovány informace a fotografie 
z akcí. Knihovna dostala dotaci ve spoluúčasti obce na 
knihovnický program – hlavním tématem roku 2014 bude 
vytvoření katalogu knih dostupného na internetu. Od vy-
stavení katalogu si také slibuji větší využívání knihovny 
i jinými skupinami čtenářů, než jen dětmi. Máme knihy 
i pro školáky, kteří potřebují povinnou četbu, spoustu 
četby pro děvčata, romány pro ženy, válečnou literaturu, 
detektivky… Přijďte se podívat!
Mgr. Jitka Klímová

Roku 1856 a v následujících létech měla 
obec Lastibořice podle výtahu z návrhu 

vyměřovacího a  vyceňovacího pro obecný 
katastr týkající se gruntovní držebnosti:
polí 1094 čtverečních sáhů, pastvin 1 jitro 
310 čtver. sáhů v 5 parcelách, většinou na 
Příhoně, jakožto dobytčím výhoně (treiba),
neplodné půdy 15 jiter 1306 čtver. sáhů /ve-
řejné cesty do okolních vsí a na pole, dále 
náves - Místní plac a Kalužina (návesní ryb-
níček před školou) ve výměře 88 čtv. sáhů.
Celkem 17 jiter 1110 čtver. sáhů v 28 dílech 
nedílného zákonitého gruntu s  celkovým 
čistým výnosem 2 zlaté 17 krejcarů.
Pro porovnání, majetek obce v r. 1899:
–  výměra obecních pozemků 14j 200 čtv. s. 

1 977 zl, 50 kr
– cena budov a hasičské kůlny 800 zl
– cenných papírů a vkladů 525 zl
–  obecní inventář a hasičské nářadí 

1 350 zl
– obecní dluhy činí 150 zl
dohromady 3 502 zl, 50 kr
V  roce 1854 objevují se již ve vyúčtování 
ve vydáních investiční a  udržovací nákla-
dy, jako domovní čísla, na silnici, vožení 
kamene, na most do Slavíkova, zvonění, 
obecní žebřík, na studni.
Ve vyúčtování z r. 1855 objevují se již častěji 
položky jako: vydržování silnice, na opra-
vu školy, obecní struha, trám k  obecnímu 
mostku, školné na chudé děti ap.
V  roce 1856 je vyúčtování již podrobněj-
ší : správy cest, kámen na cestu, dříví pro 
školu, ovocná školka, správa studně, sprá-
va lávky, most ku hřbitovu, školní plat za 
chudé děti, udržování silnic, mast pro ne-
mocné. Osada Vlastibořice dává 100 fl na 
státní půjčky, Jivina 25 fl na tytéž půjčky. 
Vyúčtování:
Lastibořice: př. 244 fl 47 a 1/2 kr, vyd. 161 fl 
38 a 1/4 kr.
Sedlíšťka: př. 48 fl 6 a 3/4 kr, vyd. 20 fl 18 
a 3/4kr.
Jivina: př. 183 fl 26 a  1/2 kr, vyd. 46 fl 20 
a 1/2kr.
Podobná vydání byla i v dalších létech.
V  roce 1859 byla zavedena v  bývalém Ra-
kousku nová měna, 1 zlatý měl 100 krej-
carů, zatímco dosavadní měna, 1 florentin 
měl 60 krejcarů. Florentin rovnal se zlaté-
mu a krejcary byly přepočítávány. Ve slože-
ní rozpočtu nedochází ke změnám, v  dal-
ších létech se jeví podobný obraz: žádné 

PRODEJ PROPAN BUTANOVÝCH
LAHVÍ

2 kg ......................................... 99 Kč
10 kg ....................................... 380 Kč

Adresa: TopDesign Stavby, s.r.o., Vlastibořice 64, 463 44 Sychrov
Telefon: +420 484 849 221, +420 773 932 095

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

1m3 rovnaného dřeva 
délka 30cm, směs dřeva - CENA 350,- Kč/m3

1m3 rovnaného dřeva 
délka 30cm, kulatina - CENA 450,- Kč/m3

1m3 trámy a kulatina
délka 1m, CENA 500,- Kč/m3

dílo 
Ing. Oldřicha 

Loudy
na pokračování

12
Paměti obce vlastibořice
pokračování ze srpnového zpravodaje

11
Svoz TDO
V 52. týdnu (23. 12. až 28. 12. 2013) a v 53. týdnu (30. 12. 
až 4. 1. 2014) se může stát, že popelnice vyvezeme 
s 24hodinovým zpožděním.
Vývozní den je stanoven od 0.00 do 24.00 hodin, proto 
je důležité připravit popelnice k výsypu vždy večer před 
vývozním dnem.
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na další 
i v nadcházejícím roce, do kterého Vám již teď přejeme 
hodně zdraví a pracovních i soukromých úspěchů.
Severočeské komunální služby s.r.o.,  
Pavel Frőhlich, mistr provozu

Odpady
Svoz komunálního odpadu probíhá každý týden a to 
ve čtvrtek.
Velkoobjemový kontejner je umístěn na Jivině a během 
zimy bude otvírán pouze po telefonické domluvě 
s p. Svačinkou – 737 562 979.
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investice, jen udržovací náklady, spíše nežádoucí skládání peněz 
a šetření poplatníků, kteří byli nemilosrdně vyssáváni státními da-
němi a dávkami, aniž byli se strany rakouského státu nějak podpo-
rováni, jako tomu bylo v obcích německých, které tím zkvétaly na 
úkor krajin českých.
Vyúčtování z r. 1866:
Lastibořice: příjem 155 zl 20 a 1/2 kr, vydání 19 zl 48 kr.
Sedlíška: příjem 92 zl 96 kr, vydání 33 zl 61 a 1/2 kr.
Jivina: příjem 306 zl 28 kr, vydání 43 zl 35 kr.
Zůstatek obce Lastibořic za rok 1868 činil 140 zl. Zůstatek za rok 
1870 a 1871 v částce 40 zl byl upotřeben na opravy cest. Zůstatek 
peněz osady Jiviny za rok 1868 činil 199 zl 75 kr. Těchto peněz bylo 
použito v letech 1872 až 1879 na různá vydání v osadě Jivině. Vyúč-
tování jich dělo se dodatečně, takže asi obecní účty nebyly řádně 
vedeny, jak svědčí poznámka, že starosta František Šulc při ode-
vzdání místního představenstva „úplně zaznamenané částky za-
pravil“.
Do chudé pokladny vybíráno bylo za povolení tanečních zábav, za 
ohlašovací listy, za domovské listy, dary a. j. V r. 1850 vybráno bylo 
podle neúplného seznamu 4 fl 55 kr, v r. 1851 vybráno bylo 11 fl 12 
kr, v r. 1852 vybráno 8 fl 16 kr, v r. 1853 podle neúplného seznamu 
3 fl 45 kr. (Obsah pokladny ústavu chudých se nesměl míchat s ob-
sahem pokladny obecní.)
V létech 1869–1870 vymáhá starosta obce vlastibořické soudním ří-
zením u okresního soudu v Železném Brodě, jménem „chudé kasy" 
zdejší obce, částku 300 zlatých ve stříbře, neb 515 zlatých rakouské 
měny od Františka Kopala, vlastníka usedlosti č. 10 v Malé Horce. 
Částka tato byla mu v r. 1843 z panství Svijanského zapůjčena a po 
dlouhém jednání v r. 1871 zdejší obci byla vyplacena.
Péče o  obecní chudé nebyla vždy náležitě poskytována, jak do-
svědčuje případ udělení podpory Marii Krskové bydlící v  Janovsi 
v okrese roudnickém. Obecní zastupitelstvo se usnáší v r. 1902 po-
skytnouti jí každoroční příspěvek v částce 10 K. V případě, že by jí 
nepostačoval má přesídliti do své domovské obce, kde bude stra-
vována po číslech.
Příjmy a vydání v r. 1875:
Lastibořice: příjem 52 zl 27 kr, vydání 96 zl 37 a 1/2 kr.
Jivina: příjem 66 zl 6 a 1/2 kr, vydání 50 zl 16 a 1/2 kr.
Sedlíška: příjem 55 zl 35 kr, vydání 49 zl 27 kr.
Příjmy byly za nájemné z pozemků osad, štěpy ze školky, za nános 
z vyklizeného rybníka, úroky ze státní půjčky a ze zvěře. Vydání 
bylo hlavně za opravy cest, placení školného za chudé děti, vyha-
zování sněhu, poplatkový ekvivalent, požární a  církevní vydání 
(na mše), a odměny za obecní práce.
V r. 1878 byl obecní rozpočet stanoven pro celou katastrální obec 
a činil 179 zl 85 kr vydání a 100 zl 44 kr příjmů. Rozdíl se uhradil 
přirážkami k dani výdělkové, gruntovní, z příjmů a činžovní. Vydá-
ní týkala se hlavně - služného 18 zl, udržování a úpravy komunika-
cí 109 zl 21 kr, a chudinství 52 zl 64 kr.
Zápisy z následujících dvaceti čtyř let v Pamětích J. Kvačka chybí 
(asi se ztratily, týkají se starostování F. Šámala).
1901 – rozpočet vykazoval na příjmech 660,36 K, vydání 649,91 K. 
(od r. 1900 měna vykazována v korunách a haléřích).
1902 – příjmy 738,48 K, vydání 764,36 K, schodek usneseno zařadit 
do rozpočtu na příští rok. Rozpočet nevykazoval žádných příjmů, 
doklady o vydáních těchto let chybí.
1904 – příjmy 572,43 K, vydání 572,85 K.
1905 – rozpočet byl hrazen 22% přirážkou. Pro rok 1905 ustanoveni 
byli tři polní hlídači s právem nositi dvouhlavňovou ručnici, a to 
pro každou osadu jeden.
1906 opětně uzávěrka rozpočtu za rok 1905 a stanovení za rok 1906 

přirážkou 23%. Obsazení místa školního posluhy, jenž obstarával 
vytápění tříd. Příjmy 578,36 K, vydání 621,33 K.
1907 – příjmy 656,52 K, vydání 636,10 K, školní rozpočet 641,95 
k uhrazení 14% školní přirážkou.
1908 – rozpočet 675,25 K, vydání 611,58 K.
1909 – rozpočet 665,22 K, vydání 617,09 K.
1910 – rozpočet 719,45 K, vydání 629,71 K
1911 – rozpočet 699,40 K, vydání 726,60 K.
1912 – rozpočet 717,96 K, vydání 686,45 K.
1913 – rozpočet 722,03 K.
1914 – rozpočet 718,27 K.
1915 – rozpočet 781,29 K.
1916 – rozpočet 836,64 K, válečná půjčka 1 000 K.
1917 – oprava cesty – silnice ze Sedlíštěk k  mlýnu v  Trávníčku, 
obecní přirážky zvýšeny na 80%.
1918 – rozpočet 854,25 K.
1919 – příjem 1 136,80 Kč, vydání 1 261,44 Kč, chudinský fond 
771,91 Kč příjmů a 376,60 Kč vydání.
1920 – údaje chybí.
1921 – příjmy 6 584,41 Kč, výdaje 6 201,98 Kč.
1922 – příjem 12 150,92 Kč vydání 10 793,14 Kč, chudinská pokladna 
vykazovala příjem 2 575,19 Kč a vydání 2 061,32 Kč.
1923 – příjem 11 125,64 Kč, vydání 8 513,54 Kč, chudinský fond 
2 158,20 Kč příjmů a 1234,10 vydání.
1924 – příjem 16 606,25 Kč, vydání 8 955,18 Kč (s přebytkem počítá-
no jako reservou pro elektrizaci). Chudinský fond - příjmy 4 191,95 
Kč, výdaje 680 Kč.
1925 a 1926 údaje chybí.
1927 – rozpočet byl stanoven potřebou 11213,34 Kč, úhradou 
7 345,05 Kč a schodek v částce 3 868,29 Kč rozvržen byl na osady: 
Jivinu 1 170,28 Kč, Sedlíšťky 1 019,29 Kč a Vlastibořice 1 654,73 Kč. 
Údaje o rozpočtech z dalších let chybí.

15. Pozemkový parcelní protokol obce Lastibořic z r. 1853, Vlasti-
bořice v r. 1903, cesty v našem kraji, lesy, jména pomístní, některá 
příjmení a jejich význam
Nejstarší informace o  zástavbě ve vsi se nám dochovaly z  konce 
16. století před třicetiletou válkou v  zápisech Josefa ŠKODY (kpt. 
10). V uvedené době měla ves kostel, faru, školu, lázeň a šest sídel 
(dnes čp. 10, 8, 6, 1, 2 a 3).
Kostel z počátku 13. století v jv. části obce byl asi zděný, všechny 
ostatní stavby dřevěné, kryté došky. V blízkosti kostela stála fara, 
škola, vedle u rybníka lázeň, pod farou v jižní části vsi statek čp. 
10, nejstarší stavení, součást pozdější tvrze, těsně nad kostelem 
krčma a kovárna (statek čp. 8), v severní části vsi čp. 6, v západní 
čp. 1, 2 a 3.
Při číslování domů v r. 1771 bylo ve vsi 12 popisných čísel, postupně 
kromě již uvedených, přibyly chalupy čp. 11, 4, 12, 5, a 7.
Mnoho podrobných informací o  obci se nám zachovalo z  r. 1853 
v  parcelním protokole (Grund Parcellen Protoccol der Gemeinde 
Lastiborzicz) – písemném elaborátu ke katastrální mapě z r. 1843 
– příloha 8 a 9, jehož překlad uvádím. Originál je psán německy, 
překlad je nedokonalý, odborné výrazy jsem přeložil někdy snad 
chybně, neměl jsem potřebný slovník.

— pokračování příště >>


