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Vážení spoluobčané,
rád bych se v tomto úvodníku věnoval rekapitulaci plnění společného programového prohlášení zastupitelstva obce Vlastibořice
zveřejněného 24. 11. 2010, které jsme na základě priorit jednotlivých kandidujících uskupení v naší obci přijali. Jelikož stávající
zastupitelstvo obce vstupuje do posledního půlroku své činnosti,
domnívám se, že je na místě, naši dosavadní skoro čtyřletou
činnost zhodnotit. Pokusím se také nastínit akce, které bychom ve
zbytku funkčního období rádi realizovali, či z hlediska dlouhodobé koncepce rozvoje obce pro nové zastupitelstvo připravili.
1. INFORMAČNÍ SERVIS OBCE – ZLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI
OBČANŮ V OBCI
1. 1. Veřejný rozhlas – včasné, srozumitelné, přehledné, úplné
a opakované aktuální informace nejen pro občany obce
Veřejný rozhlas je plně funkční. Veškeré informace, které je třeba
občanům prostřednictvím veřejného rozhlasu sdělovat, jsou
včas, srozumitelně a opakovaně sdělovány.
1. 2. Internetová prezentace obce – pravidelná aktualizace, rozšíření portfolia informací o dění v obci v textové
i obrazové podobě, aktualizace informací o spolcích,
sdruženích, organizacích a zájmových sdruženích v obci,
kvalitně zpracovaná úřední deska, kontaktní údaje, zveřejnění důležitých vyhlášek a dokumentů, informace o historii
obce, propagace obce a další nezbytné náležitosti, které by měly
být obsahovou částí internetové prezentace každé obce.
Internetové stránky obce byly nově vytvořeny, jsou pravidelně
aktualizovány a doplňovány, včetně funkční úřední desky. Umístěny
jsou zde i důležité dokumenty, jako je kompletní platný Územní
plán obce, Plán rozvoje obce… Jsme samozřejmě velice rádi, že se
na aktualizaci a správě podílejí místní občané a tímto bych jim rád
za dosavadní dobrovolnou práci poděkoval. Věřím také, že se nám
povede doplnit o textový a fotografický materiál zbývající odkazy,
zejména o jednotlivých osadách obce.
1. 3. Obecní zpravodaj – pravidelné tištěné informační médium
pro občany obce Vlastibořice, které bude bezplatně měsíčně
distribuováno do každé domácnosti
Co se Obecního zpravodaje týká, domnívám se, že zde jsme oproti
dřívějšku udělali největší posun. Zpravodaj po tři roky vycházel
pravidelně každý měsíc, nyní jednou za dva měsíce. Málokterá
obec naší velikosti takovýto Obecní zpravodaj má. I zde bych rád
všem, kteří se na vydávání zpravodaje podíleli a doposud podílejí,
poděkoval. Zároveň věřím, že se i nadále bude dařit obsahově plnit
zpravodaj alespoň v takové míře, jako doposud.
1. 4. Informační tabule v obci – zvýšení informovanosti nejenom místních občanů
Povedlo se nám osadit několik informačních tabulí v obci, zejména
díky dotačnímu grantu rozvoje venkova (občanské sdružení Naše
ves) a dále za pomoci města Turnov. V roce 2012 byla zprovozněna
naučná stezka z Vlastibořic do Albrechtic. Podél této stezky bylo
rozmístěno několik informačních tabulí, které informují o jednotlivých zajímavostech v daném místě a dále o historii a současnosti
naší obce. V roce 2013 jsme také osadili na začátku každé osady
smaltované tabule se znakem obce a názvem osady.
1. 5. Informační a krizový systém obce – emaily, sms info
I v této oblasti jsme dosáhli zlepšení původního stavu. Všem
zastupitelům obce byl zřízen obecní e-mail, na který mohou občané
psát. Dále pravidelně zveřejňujeme aktuální kontakty na Obecní
úřad, starostu, místostarostu. Občané se také mohou zaregistrovat
pro příjem informačních sms, které je informují v případě přerušení
dodávky vody. Rádi bychom během tohoto roku zřídili a pravidelně

aktualizovali databázi všech našich občanů pro případ rychlého kontaktu či krizové
situace. Databáze kontaktů samozřejmě
existuje již nyní, nicméně nemáme u všech
kontaktů uvedené aktuální telefonní číslo,
či e-mailové spojení. Rád bych vás tedy
touto cestou požádal, abyste nám, budete-li chtít, buďto osobně na Obecním úřadě,
telefonicky, nebo e-mailem tyto kontaktní
informace sdělili. Děkuji.
1. 6. Plakátovací plochy – údržba, aktualizace, sjednocení + podmínky reklamy
soukromých subjektů
Plakátovací plochy v naší obci máme
tři, v každé osadě u autobusové čekárny.
V Sedlíšťkách se nám podařilo v roce
2011 plakátovací plochu zrekonstruovat,
na Jivině a ve Vlastibořicích byly tabule
také opraveny. Navíc průběžně osazujeme
uzamykatelné informační úřední vývěsky,
ve kterých jsou umisťovány informace
z úřední desky obce. V současné době
budou instalovány nové informační
uzamykatelné vývěsky na obou hřbitovech.
Pravidelně se snažíme plakátovací plochy
udržovat. Zpoplatnit a korigovat uveřejňované informace soukromých subjektů na
plakátovacích plochách se nám bohužel
daří pouze částečně.
2. KULTURA, SPORT A SPOLEČ. DĚNÍ
V OBCI, HISTORIE OBCE, POSPOLITOST
2. 1. Podpora konání tradičních kulturně-společenských akcí – sraz rodáků,
školáků, sokol, obnova konání tradičních
akcí (zábavy, masopust, velikonoce,
čarodějnice…)
I v tomto směru se nám společně podařilo
obnovit konání některých společenských
akcí, celá řada akcí vznikla nově (např.
vítání občánků, rozsvěcení vánočního
stromku, hasičská soutěž O pohár starosty
obce, půlmaraton Okolo Vlasti, pálení
čarodějnic, letní slavnosti, sousedské posezení, Drakiáda, živý betlém, masopust,
divadla, výlety…). Jsme také velice rádi,
že se nám daří v jarních měsících zapojit
občany k veřejným pracím formou brigády.
Věřím také, že se nám podaří uskutečnit
sraz rodáků, který naváže na úspěšné
předešlé ročníky.
2. 2. Podpora sportovních akcí a práce
s mládeží – zachování a udržení stávajících tradičních sportovních akcí, podpora práce s mládeží a celková podpora
sportu v obci
Jsem velice rád, že se nám daří zajišťovat,
zejména díky obětavým rodičům a dalším
občanům v obci, činnost pracovní dílny,
sportovního oddílu pro děti, hasičskou

sportovní činnost a další práce s mládeží. Pravidelné konání Vlastibořické tenisky, fotbalového turnaje Vlastibořická kopačka, Dětského dne a další aktivity jsou toho důkazem. Nemohu také opomenout
aktivní činnost naší obecní knihovny a pravidelná čtení a malování
s našimi dětmi. Za toto také patří velký dík!
2. 3. Historie obce – medializace a propagace historie obce,
kroniky, zřízení stálé expozice v nově zrekonstruovaném sklepení
Obecního úřadu
V roce 2012 byly v rámci naučné stezky vytištěny také propagační
brožury o naší obci, pomocí Obecního zpravodaje a internetové
prezentace se snažíme o další propagaci. Rádi bychom také zvládli
pasportizaci našich obecních a školních kronik a jejich kompletaci.
Věřím také, že se nám povede zajistit dostatek exponátů a vybavení
pro zřízení stálé expozice v malebném sklepním prostoru Obecního
úřadu.
2. 4. Spolky, sdružení a zájmová uskupení – dobrovolní hasiči,
Sokol, Jívina klub, setkání důchodkyň… podpora další spolkové
činnosti a angažovanosti občanů
Velice mne těší snaha mladé generace zapojit se do činnosti místního Sokola a Sboru dobrovolných hasičů. Bez pravidelné a neutuchající činnosti Jívina klubu a místních hasičů bychom byli ochuzeni
o mnoho zajímavých kulturních a společenských akcí. Pravidelně se
také setkávají naše důchodkyně.
3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ÚZEMÍ OBCE, ODPADY
3. 1. Nakládání s odpady – kontejnerová stání, pravidla pro ukládání odpadů, „sběrný dvůr“
V současné době nám velice dobře funguje sběr a třídění odpadu,
pravidelně nám „rotuje obecní kontejner, svoz komunálního odpadu
také probíhá pravidelně a bez výpadků. Co se nám bohužel doposud nepodařilo a musíme v tomto podniknout rychlé rozhodnutí, je
zřízení „sběrného dvora", kde bychom mohli hromadit a separovat
ostatní odpad.
3. 2. Ochrana přírody a krajiny – soubor priorit, pravidel a vyhlášek obce
Základní agenda probíhá standardně, zvláštní vyhlášky či pravidla
jsme doposud nemuseli zavádět. Stále však platí důraz na ohleduplnost a dodržování standardů v oblasti pálení organického odpadu,
parkování osobních automobilů v obci, rušení nočního klidu, volného pobíhání psů, chování se ke společnému majetku…
3. 3. Využití území, územní plán obce – stávající ÚP, nový ÚP,
pravidla, regulace, mapy
I zde se nám podařilo úspěšně a velice rychle vytvořit a uvést v platnost základní dva „technické" dokumenty obce: Územní plán obce
a Plán rozvoje obce.
3. 4. Obnova památek a historických součástí obce – seznam
priorit, pasportizace objektů
Zde jsme bohužel pro nedostatek finančních prostředků zatím
žádné zásadní činnosti neprovedli, probíhá samozřejmě kontinuální údržba a drobné opravy těchto objektů. Díky dotačnímu titulu
získaného za pomoci Mikroregionu Jizera došlo v roce 2012 k částečné rekonstrukci kapličky na Jivinském hřbitově a úpravám jeho
prostranství, včetně částečné opravy obvodové zdi a kamenného
obelisku. V současné době zaznamenáváme dvousté výročí stavby
kapličky v Sedlíšťkách, která je bohužel v desolátním stavu. Zde
se budeme snažit o její odborné zrekonstruování. V dalším období
bude jistě nutné provést pasportizaci hřbitova ve Vlastibořicích
a jednotlivých historických staveb v obci. Důležitým úkolem v budoucnu bude také provedení opravy dřevěné zvonice, která již nyní
vykazuje celou řadu nedostatků.

3. 5. Drobná architektura – úplný seznam objektů, odborné
posouzení stávajícího stavu, opravy
Tento bod prozatím splněn nebyl, probíhá pouze pravidelná údržba prostranství kolem těchto objektů.
3. 6. Údržba a rozvoj zeleně v obci – program na systémové
řešení zeleně v obci
V průběhu roku 2012–2013 bylo provedeno několik odborných
zásahů ošetření vzrostlých stromů v naší obci, včetně prořezání. Každý rok od jara do podzimu zaměstnanci obce provádějí
kosení trávy a údržbu obecních pozemků. Na jaře 2013 proběhla
také v rámci brigády komplexní rekonstrukce zeleně podél našich
obecních komunikací, včetně rozsáhlé výsadby zeleně nové. Letos
na jaře bychom rádi v tomto počinu pokračovali.
3. 7. Pasportizace obce, technická mapa obce – mapové podklady, seznam objektů
Tento úkol doposud nebyl pro jeho časovou a technickou náročnost realizován, nicméně je třeba jej v příštích letech zrealizovat.
4. PODPORA KVALITY ŽIVOTA V OBCI
4. 1. Bezpečnost provozu a dopravní infrastruktura v obci –
dopravní značení, vytipování problematických míst v obci,
návrh řešení, dotační tituly, parkování na parkovišti před DPS
a před obchodem s potravinami
Podařilo se realizovat několik drobných úprav v obci, máme
vytipovány problematické úseky a místa, parkování před DPS bylo
nastaveno. Každopádně stále trvá nelehký úkol vyřešit parkování
některých občanů, kteří parkují tam, kde nemají. V tomto případě
bude pravděpodobně nutné zpracovat vyhlášku o parkování
v obci.
4. 2. Knihovna – podpora aktivit, oslovení mládeže, práce s dětmi, konání odborných přednášek…
Jsem velice rád, že se nám podařilo obnovit činnost obecní knihovny, která podporuje kulturní rozvoj v naší obci, zejména prací
s mládeží. Věřím, že se nám podaří toto počínání i nadále rozvíjet.
4. 3. Místní obchod s potravinami – zásobování a rampa
I zde jsem velmi rád, že v naší obci prosperuje obchod s potravinami a smíšeným zbožím, který se nám prozatím daří udržet.
4. 4. Obecní víceúčelový automobil – pro široké využití místních občanů
Z důvodu přehodnocení priorit, nedostatku finančních prostředků a poměrně složité provozní stránky věci jsme od této priority
prozatím upustili.
5. PROVOZ A CHOD OBECNÍHO ÚŘADU, SYSTÉMOVÉ PRVKY
5. 1. Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce –
včasné poskytnutí podkladů k prostudování všem zastupitelům
a následně i občanům obce
V rámci možností, technického zázemí a rozsahu projednávaných
bodů je takto činěno.
5. 2. Jednací řád obce – způsob vedení pracovních schůzek
a veřejných zasedání obce
Jednací řád obce se v průběhu let ustálil, na každý rok jsou dopředu stanoveny termíny konání veřejného zasedání obce.
5. 3. Vyhlášky, nařízení, usnesení – aktualizace, tvorba nových, pravidla, dodržování
V tomto bodě je velký prostor pro systematickou tvorbu pravidel,
nařízení a vyhlášek. Nicméně se domnívám, na základě dosavadních zkušeností, že by v řadě případů stačilo, kdyby se občané
vzájemně více respektovali, dodržovali základní pravidla a byli
ohleduplní k druhým. Samostatnou kapitolou je také způsob a rozsah dohledu nad dodržováním těchto pravidel a následně jejich
vymahatelnost…
strana 3

5. 4. Provoz a administrativa Obecního úřadu – zaměstnanci,
zastupitelstvo, zázemí obce
Provoz Obecního úřadu a chod obce, včetně dalších zařízení, běží
standardně, zázemí a podmínky pro naši činnost se snažíme neustále vylepšovat. Domnívám se, že v porovnání s okolními Obecními úřady máme ve všech směrech velice dobré zázemí. Obec je
pravidelně dozorována a auditována, doposud vždy s kladným
hodnocením.
5. 5. Veřejné zakázky a výběrová řízení – transparentnost,
informovanost, jasná pravidla
V průběhu roku 2012 došlo k legislativní úpravě zákona o zadávání veřejných zakázek, složitost a celá agenda se výrazně
zvýšily. Tímto zákonem se naše obec samozřejmě řídí. Nicméně
se i v rámci menších a drobných dodávek, služeb a prací snažíme
ke každé přistupovat individuálně, z ekonomického hlediska vždy
volíme řešení nejvýhodnější a nejefektivnější. Na začátku našeho
funkčního období byl zpracován a odsouhlasen dokument o způsobu zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení v naší obci,
kterým se naše obec řídí.
6. INVESTICE A ROZVOJ OBCE
6. 1. Kulturní dům – rekonstrukce, etapizace, využití objektu,
vize provedení
Kulturní dům byl v roce 2011 částečně rekonstruován, nyní čekáme
na konečné rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o přidělení dotace na zateplení objektu a výměnu oken a dveří.
6. 2. Dětské hřiště Vlastibořice – realizace v zatáčce naproti
DPS (již zpracován projekt, dotace)
Dětská hřiště pro nejmenší byla nakonec na základě přidělené
dotace a vlastních prostředků obce realizována dvě, ve Vlastibořicích u vodní nádrže a na Jivině u technického zázemí obce.
6. 3. Dětské hřiště Jivina + zázemí + sportovní hřiště – postupné dokončení stavebních úprav zázemí
Dětské hřiště realizováno bylo, sportovní hřiště doposud ne. Věřím
však, že se tento záměr v budoucnu povede realizovat.
6. 4. Odpočívadlo v Sedlíšťkách + historická část návsi –
drobné úpravy, lavičky, herní prvek, propagace návsi, infotabule, odpočívadlo
V roce 2013 proběhla úprava odvodnění návsi v Sedlíšťkách, drobné opravy čekárny a osazení úřední vývěsky. Herní prvek a odpočívadlo doposud realizovány nebyly.
6. 5. Rybník Sedlíšťka – odstranění orobince, zlepšení stávajícího přístupu na vodní plochu
V roce 2011–2012 došlo k systematickému chemickému odstranění
orobince, přístup k rybníku byl zachován a je průběžně udržován.
6. 6. Rybníky Jivina – kultivace stávajícího stavu, volba vhodné
násady ryb
Rybník na Jivině byl v rámci technických možností vyčištěn, je
udržován.
6. 7. Multifunkční zařízení – školka + volnočasové centrum –
průzkum zájmu o toto zařízení, ekonomické a věcné posouzení
reálnosti projektu, zpracování základní vize
Tento úkol i přes veškeré snahy bohužel doposud realizován nebyl.
Nicméně se domnívám, že by se o zřízení takového zařízení či
obnovu školky mělo nové zastupitelstvo i nadále snažit.
6. 8. DPS – dořešení automatizace a plné funkčnosti otopného
systému
Topný systém v DPS byl v roce 2012 kompletně rekonstruován
a modernizován, stávající akumulační vytápění bylo nahrazeno
tepelnými čerpadly. Systém je plně funkční a tuto investiční akci
hodnotíme jako velice úspěšnou. Dále proběhla oprava střešního
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pláště, kterým do objektu DPS zatékalo. Letos bude nutné opravit
zábradlí na balkonech, natřít plechové konstrukce střechy a opravit nášlapné vrstvy balkonů.
6. 9. Obecní komunikace – údržba, opravy (zejména úseky:
Jivina „do Kotle", Jivina střed, Vlastibořice „cesta od Sluků
k Jelínkom“…)
V roce 2012 a 2013 došlo k lokálním opravám povrchů obecních
komunikací, kompletně byl zhotoven nový asfaltový povrch na
prostranství před obchodem ve Vlastibořicích. Dále je průběžně opravována a udržována cesta „do Kotle" na Jivině. Ostatní
komunikace a jejich oprava jsou v plánu na letošní a příští rok,
respektive ve Vlastibořicích po dokončení komplexní rekonstrukce
veřejného vodovodu v rámci obnovy finálních povrchů.
6. 10. Opravy, údržba a modernizace stávajícího bytového
fondu obce – rekonstrukce zakrytí žumpy Kampelička, modernizace, údržba, zlepšení tepelně-technických parametrů staveb
Na konci roku 2013 došlo v Kampeličce k výměně stávajících
dřevěných oken a dveří za plastová. Ještě nás letos čeká řešení nevyhovující žumpy u téhož objektu a další drobné opravy.
V případě dostatečného množství volných finančních prostředků
budou postupně probíhat opravy a rekonstrukční práce na dalších
obecních objektech.
6. 11. Sportoviště a hřiště Vlastibořice – kvalitní údržba stávajícího trávníku hřiště, údržba stávající požární nádrže a stanovení podmínek a pravidel pro užívání a provoz tohoto sportovního
a technického zázemí + pravidla pronájmu technického zázemí
Od jara do podzimu probíhá kontinuální údržba prostranství
sportovního zázemí, včetně hřiště a vodní plochy. Letos na jaře
bychom rádi za spoluúčasti hasičů obnovili povrch nádrže, zhotovili lepší přístup k vodní ploše. Pravidla pro provozování zařízení
byla definována a v současné době je platná nájemní smlouva
s provozovatelem restaurace.
6. 12. Prostranství návsi na Jivině – pravidelná údržba, dokončení povrchu proti kapli, údržba a drobné opravy kaple, snaha
o kultivaci stávajícího stavu celého prostranství návsi
I zde probíhá pravidelná údržba prostranství návsi a okolí kaple.
Plocha naproti kapli byla v roce 2011 zpevněna štěrkovým krytem.
Zbývá tedy provést drobné udržovací a rekonstrukční práce na
vlastním objektu kaple.
6. 13. Čekárna Vlastibořice – úprava stávajícího vzhledu
čekárny na architektonickou podobu, která bude konceptuálně
vhodně zapadat do stávajícího konceptu středu osady
Tento bod doposud nebyl, z důvodů zejména finančních, realizován.
6. 14. Barokní brána ve Vlastibořicích naproti hřbitovu –
technická a administrativní podpora obce za účelem urychlené
sanace stávající historicky velmi hodnotné stavby
I tento bod nebyl doposud realizován, došlo pouze k prvnímu jednání o možnostech podpory ze strany obce s majiteli nemovitosti.
Jsem velice rád, že se nám až na pár výjimek podařilo sestavit
realistický plán, který jsme dokázali splnit. Kromě výše uvedených priorit byla realizována celá řada dalších aktivit a investičních akcí, které zde nyní nebudu vyjmenovávat. Většina z nich
byla prezentována v předešlých číslech Obecního zpravodaje,
na veřejných zasedáních obce, atd.
Velice podrobný dokument, který se věnuje problematice rozvoje
naší obce, a který ve velké míře vychází z odsouhlasených priorit
obce a požadavků občanů, se nazývá Plán rozvoje obce a je
volně dostupný na našich internetových stránkách.
Martin Beksa, starosta
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Obecní úřad –

Sbíráme staré fotografie

aktuální informace
Výsledky hospodaření k 31. 12. 2013
Daňové příjmy . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 739 715 Kč
Nedaňové příjmy  . . . . . . . . . . . . . . . . 958 998 Kč
Přijaté dotace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 247 Kč
Přijaté transfery  . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 552 Kč
Příjmy celkem . . . . . . . . . . . . . . . . 5 206 512 Kč
Běžné výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 570 317 Kč
Kapitálové výdaje . . . . . . . . . . . . . . . . 461 341 Kč
Výdaje celkem . . . . . . . . . . . . . . . . 5 031 658 Kč
Zůstatek na běžném účtu
činil k 31. 12. 2013 . . . . . . . . . . . . 1 510 609 Kč
Zůstatek na účtu ČNB
činil k 31. 12. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . 99 401 Kč

Informace z evidence obyvatel
k 31. 01. 2014
Přihlášení k TP:
Martinec Jiří, Vlastibořice 72 (2. 1. 2014)
Martincová Hana, Vlastibořice 72 (2. 1. 2014)
Habuštová Gizela, Vlastibořice 9 (8. 1. 2014)
Odhlášení z TP:
Beze změn
Zemřelí:
Beran František, Vlastibořice (17. 12. 2013)
Helena Sáčková, Vlastibořice (2. 2. 2014)
Počet obyvatel k 31. 01. 2014 činil

257

Životní jubilea
V lednu oslavili:
pan Jiří Brož 60 let,
paní Jitka Ledabylová oslavila 60 let
a paní Věra Sluková 75 let.
V únoru oslavil pan Bronislav Skřivánek 75 let.
Našim jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Jak se ve Vlastibořicích, na Jivině a na Sedlíšťkách žilo dříve a jak to tady
vypadalo před dvaceti, padesáti a více lety, to si dnes pamatují už jen někteří
starousedlíci. Ti mladší a ti, kteří se do Vlastibořic přistěhovali až později, jsou
odkázáni na jejich vyprávění nebo na dobové fotografie.
Některé fotografie či
pohlednice z místa a okolí
jsou známé již delší dobu, jako
třeba krásná (nedatovaná?)
fotografie bývalé vlastibořické
fary – dnešního Obecního
úřadu. Některé pohlednice
a fotografie z dob minulých
lze volně najít na internetu,
ty se snažíme průběžně
shromažďovat, aby se
časem opět neztratily.
Některé fotografie, a to jsou
ty nejcennější, existují ale
jenom v soukromých albech
pamětníků. Jednu takovou
například ochotně poskytl
pan Oldřich Anděl, za což
mu náleží velké poděkování.
Na fotografii je vidět dnes už
neexistující budova a část zdi
s historickou bránou (dodnes
zachovanou) náležící k č.p. 1
v centru Vlastibořic.
Všechny fotografie chceme
postupně naskenovat ve
vyšším rozlišení a zveřejnit je
na stránkách obce v rubrice
Historie ve fotografiích, nebo
některé také v Obecním
zpravodaji a doplnit je
i o fotografie z dnešní doby
focené ze stejného stanoviště.
Rádi bychom tedy požádali
majitele takových starých
fotografií, pohlednic,
map, textů či jiných historických materiálů z Vlastibořic či blízkého okolí,
které dokumentují historický vývoj obce, o jejich laskavé zapůjčení. Vítány
jsou nejen dobové fotografie krajiny, domů apod., ale i fotografie z různých
společenských či sportovních akcí, které přibližují život našich předků. Velmi
vítány jsou také veškeré informace o tom, co která fotografie znázorňuje nebo
z jaké doby pochází. Dokumenty si ofotíme a v pořádku a rychle vrátíme.
S příspěvky se prosím obracejte na redakční radu nebo na:
dusan.koutnik@seznam.cz, tel. 739 242 081,
koutnikova.lucie@email.cz, tel. 739 015 010.
Text: Lucie Koutníková
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Dvě etapy na koloběžce
Tour de France 2013
Hlavním cílem bylo doprovodit a podpořit 6členný tým koloběžkářů, kteří jedou všechny etapy Tour de France (3 477km) jako
cyklisté, ovšem s jednodenním předstihem. Tým tvoří Václav
Liška, Jan Vlášek, Jarda Odvárka, Michal Kulka, Alpo Kussisto
a René Koning. Smekám před nimi, je to první závod svého druhu
a takovým už zůstane, i když budou časy nebo délka etap možná
překonány. Náš 3členný tým tvoří Milan Jelínek, Václav Jůn a Pepe
Kvita, doprovodné vozidlo a catering má na starosti Zdeněk Černý.
Míříme ke startu čtrnácté etapy ze Saint-Pourcain-sur-Sioule do
Lyonu. Etapa měří 191 km. Čekáme na ostatní koloběžkáře na
jejím 50. kilometru, nervózně jezdíme sem a tam, než se konečně
objeví šestice postav ve žlutých dresech jedoucích ve vláčku. Uvítání probíhá téměř za jízdy. Chvíli za nimi přijíždí Josef Zimovčák
na historickém (!) kole doprovázen početnou skupinou cyklistů.
Chtějí nám ujet a tak na sebe z Alpem mrkneme a je jasné, že je
musíme trošku potrápit.
Během cesty máme spoustu času zjistit, jak celý tým funguje.
Kluci mají na střídačku různé zdravotní problémy, ale nemluví
o tom! Puchýře, křeče, atd. jsou na denním pořádku. Podpůrný
tým zajišťuje klukům skvělý servis v doplňování vody a vaření
jídel. V každém stoupání do Lyonu parkují karavany, kde posedávají celé rodiny. Náš průjezd je impulsem k tomu, aby nás všichni
povzbuzovali, tleskali, přáli šťastnou cestu. Silnice jsou v dobrém
stavu, hrubší asfalt s větším množstvím štěrku snadněji odolává
vysokým teplotám. Teploty se blíží ke 40 °C, ale v té euforii to
člověk nějak nevnímá.
Náš mini-tým je na tom psychicky velmi dobře, protože my jsme
sem v podstatě přijeli na výlet. Proto si můžeme s koloběžkářskou
legendou Alpem (držitel světového rekordu na 12h+24h) a Reném
dovolit během etap jezdit i poněkud ostřeji. Dosahujeme hodi-
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nového průměru přes 22 km a z kopce upalujeme k 80 km/
hod. Posledních 20 km 14. etapy vede Lyonem, městem s velmi
silným provozem. Naštěstí je ve Francii cyklista respektovanou
součástí silničního provozu, takže přes semafory přejíždíme
bez komplikací, a to i když (náhodou) jedeme na červenou.
I z projíždějících aut zaznívá povzbuzování. Konečně dorážíme
k cíli poblíž stadionu a přesouváme se o dalších 20 km dále do
tělocvičny v Givors, kde máme ubytování. Doprovodný tým vaří
téměř do půlnoci.
Budíček je už ve 4.30, čeká na nás totiž nejdelší etapa, a to velmi náročných 242,5 km. Závěrečných 23 km je do kopce a končí
na hoře Mont Ventoux. Ráno vyrážíme na start se zpožděním.
Trasa Tour je bezvadně označena žlutými šipkami, takže se dá
jet i bez mapy, šipky ale instalují až od 10 hodiny dopoledne.
Do té doby si musíme poradit sami. Po průjezdu pelotonu zmizí
šipky jako suvenýry.
Grafický profil trati vypadá snadněji, než jakým ve skutečnosti
je. Navenek je to pohoda, výlet na koloběžce, slunečnicová
a levandulová pole, v dáli občas profičí rychlovlak TGV. René
s Alpem si berou do batohu proviant a jedou napřed, aby
vyjednali povolení pro doprovodná vozidla do 18 hodiny. Celý
kopec už je obsypaný karavany a policie reguluje dopravu. Já
jedu s týmem asi hodinu vpředu, ale jelikož sebou nemám oblečení, vyhlížím v půli kopce na Ventoux nějaký český karavan,
kde bych v křesle mohl na ostatní
kluky počkat.
Atmosféra kolem cesty je fantastická, ve francouzské televizi proběhla
o koloběžkářích reportáž, skandování a plácání po zádech nebere konce.
Stmívá se a tak nasazujeme čelovky
a šineme si to pomalu vzhůru mezi
kamiony jedoucími stejným směrem.
Kamiony si vynucují průjezd mezi
opilými diváky neustálým troubením
klaksonů. Stále také potkáváme
strážce, kteří dohlíží na silnici, aby
byla průjezdná. Všude ohlušující řev
různé muziky. Náhle se však blížíme
k velké diskotéce, která zasahuje
přes silnici. Jakmile nás její návštěvníci zahlédnou, vřava se stupňuje.
Vlítnu do (zdánlivě neprostupného)
davu a kluci za mnou. Zdivočelý dav
nás polévá alkoholem, povzbuzuje
plácáním, řevem a vyplivne nás
o kus dál. Už teď vím, že to pro mne
bude jeden z nejsilnějších zážitků

z Tour. Zato řidič doprovodného vozidla již takové nadšení
nesdílí. Titíž lidé mu ohýbají stěrače, rozhoupávají auto a mlátí do něj. Zkrátka projíždět davem, který je v alko-drogovém
opojení, není žádná legrace, ale i tohle patří k Tour.
Stoupáme dál k vrcholu, už je zde nepřetržitá fronta kamionů. Naše doprovodné auto zůstává 2 km pod vrcholem a řidič
jde s námi pěšky. Na vrcholu Mount Ventoux jsme hodinu po
půlnoci, na tacháku 255 km, teplota 12 °C. Unaveni a šťastni
ještě v noci mizíme z tohoto rušného kopce obsypaného desítkami tisíc lidí. Dopoledne jedeme zpět asi do poloviny této
nejdelší etapy, abychom viděli největší cyklistickou událost
planety. Chvíli po průjezdu cyklistického pelotonu, který
kolem nás prosviští, je obnoven normální provoz, který se do
té doby musel podřídit závodu. Najednou bublina splaskla, až
člověka skoro zklamaně napadlo – tak tohle byla slavná Tour
de France?
Každopádně jsem rád, že jsem se mohl účastnit tohoto mimořádného projektu, kterým byla neopakovatelná, v pořadí stá,
Tour de France.
Je pro mne trochu zavazující, že jsem se v roce 2013 nečekaně
stal Mistrem ČR v kategorii veteránů v naší nejvyšší koloběžkářské soutěži a získal zlatý pohár. Před letošním Mistrovstvím
světa na koloběžce 2014 tudíž nezbývá, než se absolvováním
nejrůznějších závodů důkladně připravit. Nejdříve to bude 90
km na běžkách, přejezd republiky napříč 360 km za 24 hodin,
etapové závody na území Česka a Německa, 12hodinovka opakovaně přes Ještěd a mnohé další. Snad zbude i trochu času
na zdolávání čtyřtisícových vrcholů v Alpách, kterých mám už
čtyři desítky.
PS: Pokud máš pocit, že umíráš, zbývá Ti ještě 50 % energie.
Porážka neexistuje, můžeme jen na chvíli zastavit.
Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát.
Milan Jelínek

04
Masopustní veselice
Srdečně zveme všechny sousedy a sousedky v sobotu
8. března 2014 na Masopustní veselici.
Masopustní průvod půjde z Jiviny do Vlastibořic a sraz všech
masek a maškar a ostatního lidu bude v 11 hodin u jivinské kapličky. Od 12 hodin bude na sále KD ve Vlastibořicích připravena
Masopustní veselice a zároveň poslední rozloučení s pašíkem.
Připraven pro Vás bude guláš, řízek, jitrnice, jelita, tlačenka a na
žízeň pivo, limo i teplé nápoje. K tanci a poslechu budou hrát
harmoniky a housle. Od 19 hodin Vás srdečně zveme na masopustní zábavu. Hraje MK-Faktor ze Semil. Vstupné 50 Kč.
Na všechny s dobrou náladou se těší členové Jívina klubu
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Jívina klub připravuje pro rok 2014
Vážení spoluobčané, sousedé,
chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši účast na akcích,
které jsme v loňském roce pro Vás připravili a doufáme, že i Vás
tyto akce potěšily a přinesly Vám, stejně jako nám, hezké společné
chvíle. Celkem jsme v roce 2013 uspořádali 8 akcí pro děti i dospělé.
V roce 2014 se 8. března uskuteční Masopustní průvod a následná
veselice s vepřovými hody na sále v KD. 30. dubna se na jivinské
návsi rozhoří čarodějnický oheň, v červnu se bude konat
5. sousedské posezení, poslední srpnovou sobotu se vydáme
na poznávací autobusový zájezd pro všechny věkové kategorie,
v září nebo v říjnu si užijeme oblíbenou Drakiádu a v době
vánočních svátků uvidíme Živý betlém v jivinské kapli se zpěvy
koled, který si za poslední čtyři roky našel mnoho příznivců.
I letos bychom chtěli u příležitosti Dne dětí pozvat do hasičárny
na Jivině loutkové divadlo a zároveň uspořádat 3. ročník běhu
Okolo kaple, tentokrát pro všechny věkové kategorie.
Jívina klub se v loňském roce pořadatelsky podílel také na
Velikonoční tenisce a budeme se snažit, abychom k této hezké akci
mohli svou měrou přispět i v roce 2014.
Za Jívina klub, Svačinka Pavel

06
OKOLO VLASTI 2014
Letošní ročník Okolo Vlasti se uskuteční 14. června.
Program:
12.00–13.30
Vlastibořický 1/4 maraton (10,5 km)
14.00–14.30
Dětský Pidimaraton (420 m)
15.00–18.00
Vlastibořický 1/2 maraton (21,1 km)
15.30–16.30
Lidový Minimaraton (4,2 km)
Registrace:
On-line na adrese http://sport-reg.cz/registrace?zavod=164 nebo
na místě v rámci prezentace.
Další informace najdete na stránkách www.sokol.vlastiborice.cz
Dušan Koutník
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TJ Sokol Vlastibořice

Živý betlém na Jivině

Z historie
Tělocvičná jednota Sokol byla v obci
založena roku 1913. Důvodem relativně pozdního založení (například ve
Svijanském Újezdě tehdy Sokol slavil
již 21 let činnosti) byla skutečnost,
že Vlastibořice byly farní obcí a fara
nad podobnými „novotami“ patrně
nijak nejásala.
Při založení měla jednota 82 členů
(69 mužů, 13 žen) z Vlastibořic
a jejich osad, z Kamení, Soběslavic
a dalších obcí. Od svého vzniku vyvíjela bohatou tělovýchovnou, kulturní
a společenskou činnost, cvičilo se na
sále „U Šulců“, účastnila se téměř každé veřejné události v obci
i v okolí, podniků okrskového, okresního, krajského i celonárodního významu (Všesokolské slety v Praze), každoročně pořádala
mnoho podniků vlastních. Starosty jednoty byly takové osobnosti, jako Josef Kvaček, Alois Kaše, Jaroslav Resl a další.
Na 8. června 1947 bylo jednotě přiřčeno konání okrskového sletu.
Jednalo se patrně o největší sokolskou akci pořádanou v naší
obci, po secvičení, průvodu s kapelou a nezbytných proslovech
bratrů – funkcionářů byla na programu cvičení prostná i na nářadí. Podnik vynesl na tehdejší dobu nezanedbatelných 32 442 Kč.
Přestože byla jednota dvakrát rozpuštěna, nazíráno dnešní optikou nedostatkem členů rozhodně netrpěla. Počet 87 členů v době
prvního rozpuštění (1915) příkazem rakousko-uherské monarchie
za I. světové války se podařilo překonat roku 1922 (98 členů).
V době rozpuštění nacisty r. 1940 měla jednota 54 členů, po
obnovení v r. 1945 pak 123 členů (62 mužů, 33 žen, 6 dorostenců a 22 dorostenek). Nejvyššího stavu jednota pravděpodobně
dosáhla roku 1948, kdy měla aktivních 126 členů (57 mužů, 31 žen,
18 dorostenců a 20 dorostenek).
Stejně jako v celé zemi, i ve Vlastibořicích za éry komunismu
sokolská jednota postupně uvadala. Komunisté dosáhli faktického sloučení tělovýchovy, původní orgány a stanovy ČOS byly
zrušeny. Myšlenku sletů režim „nenápadně“ přetavil na Spartakiádu, propagandistický důkaz své všelidové podpory. Sokolské
jednoty byly nenápadně vytlačovány jinými, režimem podporovanými, jejich typické názvy hovoří jasnou řečí: Baník, Tatran,
Jiskra, Lokomotiva, Dynamo, armádní Dukla nebo Rudá hvězda,
působící pod Sborem národní bezpečnosti a Pomocnou stráží.
Sokol tak přežívá především na vesnicích, kde není k dispozici
více alternativ, s růstem životní úrovně a dostupnosti jiné zábavy
však atraktivita především pro mládež stále klesá. To se, pro mnohé paradoxně, snad nejvíce projeví po pádu železné opony, kdy
byla činnost ústřední kanceláře České obce sokolské po více než
čtyřiceti letech obnovena.
Naznačený vývoj však podle mého názoru nepřinesl jen zápory.
Velmi výstižný se mi jeví v Sokolu používaný terminus technicus
pro zasloužilé členy – Věrná garda. Garda věrných sokolským
hodnotám a ideálům, mnohde jediných, kteří vytrvali, a místní
jednotu vytrvalou činností udržovali při životě.
Neodpustím si osobní poznámku – jsem moc rád, že právě u nás

26. prosince 2013, na sv. Štěpána, jsme se již po čtvrté přišli poklonit svaté rodině v jivinské kapli sv. Václava. Živý betlém letos
navštívilo více než 50 lidí a za příznivého počasí jsme si s hudebním doprovodem Tomáše Vacka zazpívali všechny známé koledy.
Letos jsme živý betlém obohatili o tři krále a všechny figury vytvořily místní děti, což nás moc těší.
Poděkování patří nejen Tomášovi, ale také paní Veronice za sólový zpěv písně Tichá noc.
Text: Pavel Svačinka. Foto: Zdeněk Mikula
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takovou Věrnou gardu máme, a že tak máme možnost slyšet o ideálech dob dávno minulých. Jsem přesvědčen, že přichází čas, kdy
čestné chování, osobní skromnost a zvyšování tělesné, duchovní
a kulturní úrovně naší společnosti i každého z nás zvlášť na našich žebříčcích hodnot opět bude stoupat vzhůru.
TJ Sokol Vlastibořice dnes
Loni uplynulo od založení Sokola ve Vlastibořicích přesně 100 let.
Shodou okolností se právě v tomto roce a začátkem roku letošního
počet členů Sokola Vlastibořice zdvojnásobil a věkový průměr
klesl o 30 let.
Největší přírůstek má na svědomí atletická přípravka, kde od
podzimu vedu 10 dětí, sám pak spolu s dalšími třemi dospělými
reprezentuji jednotu na běžeckých závodech. Časem se snad
podaří získat skupinu nohejbalistů, nereálný není ani volejbalový
tým. Členy se stali i někteří rodiče dětí z přípravky. Další zájemci
o členství jsou samozřejmě vítáni.
První vlaštovkou mezi pořádanými akcemi je letní běžecký závod
Okolo Vlasti, po loňské úspěšné premiéře chystáme letos druhý
ročník.
TJ Sokol Vlastibořice má aktuálně 30 členů (11 mužů, 9 žen,
5 chlapců a 5 děvčat).
Výsledky 2013, 2014
Účastnili jsme se pouze několika běžeckých závodů.
9. 3. 2013 Pečecká desítka
Dušan Koutník – 79. místo v kategorii, 320. místo celkově
6. 4. 2013 Hervis 1/2Maraton Praha
Dušan Koutník – 110. místo v kategorii, 1 357. místo celkově
12. 5. 2013 Volkswagen Maraton Praha
Dušan Koutník – 307. místo v kategorii, 1 628. místo celkově
6. 7. 2013 Okolo Vlasti
Pidimaraton
Anna Zdena Mikulová – 4. místo v kategorii, 11. místo celkově
Ivana Pacáková – 3. místo v kategorii, 9. místo celkově
Pavlína Pacáková – 1. místo v kategorii, 4. místo celkově
Lukáš Josef Bittner – 4. místo v kategorii, 17. místo celkově
Jakub Svačinka – 3. místo v kategorii, 15. místo celkově
Filip Horal – 2. místo v kategorii, 14. místo celkově
Matyáš Koutník – 3. místo v kategorii, 10. místo celkově

Kryštof Horal – 1. místo v kategorii, 4. místo celkově
Minimaraton
Lucie Koutníková – 2. místo v kategorii, 11. místo celkově
Půlmaraton
Dušan Koutník – 3. místo v kategorii, 10. místo celkově
31. 8. 2013 MS veteránů v běhu do vrchu – Janské Lázně
Dušan Koutník – 41. místo v kategorii, 196. místo celkově
22. 9. 2013 Hvězdná desítka Praha
Jan Kačer – 49. místo v kategorii, 157. místo celkově
30. 9. 2013 117. Běchovice - Praha
Lucie Koutníková – 31. místo v kategorii, 1 630. místo celkově
Dušan Koutník – 58. místo v kategorii, 423. místo celkově
12. 10. 2013 Benešovský maraton Pojizeřím
Dušan Koutník – 18. místo v kategorii, 47. místo celkově
2. 11. 2013 Horolezecký krosmaratón Sosnová – půlmaraton
Dušan Koutník – 5. místo
24. 11. 2013 Podzimní běh lyžařů Senohraby

Jan Kačer – 73. místo v kategorii, 157. místo celkově
31. 12. 2013 Silvestrovský běh sídlištěm Turnov
150 m
Jakub Svačinka – 11. místo
Matyáš Koutník – 10. místo
5 500 m
Lucie Koutníková – 2. místo
Dušan Koutník – 6. místo
2. 1. 2014 Ostravský novoroční zimní půlmaraton
Jan Kačer – 2. místo
Pozvánka
Valná hromada TJ Sokol Vlastibořice se uskuteční
v pátek 28. 2. 2014 v 18 hodin v Domě s pečovatelskou službou
ve Vlastibořicích. Všichni jsou srdečně zváni.
Dušan Koutník
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Paměti obce Vlastibořice

Výroční valná hromada
SDH Vlastibořice
V sobotu 25. 1. 2014 se v prostorách KD
konala tradiční Výroční valná hromada
SDH Vlastibořice. Sál v prvním patře se
začal plnit před osmnáctou hodinou.
Dorazilo celkem dvacet devět členů
našeho padesátičlenného hasičského
sboru. Přivítali jsme také několik hostů,
starostu obce Ing. Martina Beksu,
místostarostu obce Pavla Svačinku,
sponzora Petra Primáska a další.
Shromáždění zahájil starosta SDH Josef
Chlupáč. Po přivítání vyzval všechny
přítomné k symbolické minutě ticha
za dlouholetého člena našeho sboru
Františka Berana, který o vánocích
nečekaně zamřel. Dále představil nové členy sboru, kterými
jsou: Sabina Pudilová, Kamila Chlupáčová, Eliška Štrbavá,
Erika Štrbavá, Lukáš Pudil a Jakub Hanzl. Zahájení ukončil
poděkováním přítomným hasičům za celoroční práci.
Následovalo seznámení s činností, hospodařením a plánem na
další rok.
Se zprávou o činnosti nás seznámil Radek Sluka, zprávu
hospodáře přečetl Jakub Hanzl, Veronika Sluková přednesla
zprávu revizora účtu a proslovy uzavřel Zdeněk Sluka s návrhem
plánu práce na příští rok.
Oficiální program pak uzavřela diskuse, v jejímž rámci vystoupil
starosta obce a poděkoval hasičům za jejich práci v loňském roce.
Neoficiální část odstartoval výborný guláš, vydařené a veselé
pokračování až do pozdních hodin pak za nezbytného
průběžného „občerstvování se“ zajistila živá hudba.
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Valná hromada se vydařila, až na účast členů, která je každým
rokem stále slabší. Schválený program akcí na rok 2014 ale
nasvědčuje tomu, že i příští rok bude co hodnotit, a já věřím, že
i čím se chlubit.
Výtah z plánu práce dobrovolných hasičů pro rok 2014:
Kulturní akce:
Čarodějnice pro děti
Letní slavnost na hřišti
Výlet za kulturou
II. ročník soutěže „O pohár starosty obce“
Občerstvení při rozsvěcení vánočního stromku
Mikulášská nadílka
Další plánované akce:
Čištění ledu pro bruslení
Jarní čištění vodní nádrže
Ve spolupráci „Vlastibořická teniska 2014“
Sběr železného šrotu
Okrsková soutěž v hasičském sportu
Údržba hasičské techniky
Rozsáhlejší oprava stříkačky
Za SDH Josef Chlupáč
Text: Josef Chlupáč. Foto: Zdeněk Mikula

ozemkový parcelní protokol obce Lastibořic
Názvy: Místní plac, Hromovsko, U zvonice, Za humny, Pofska (správně Poustka), Dolce, Píska, Na Koretku
(správně Na Korejtku), Příhon, Průhon, Močidla.
Součet všech pozemkových parcel je 954 jiter 1571 čtverečních sáhů (549,558 ha), k tomu stavební parcely 7j
209s (4,036 ha), areál celé obce 962j 180s (553,602 ha),
čistý roční výnos 4550 florinů 42 krejcarů.
Podepsáni: Jan Bláha radní, Václav Raubíček radní,
Jan Bradáč výbor.
Název: Duplicat Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Lastiborzicz böhmisch Lastibořic mit den Ortschaften Giwina, Sedlisko, Trawniczek und Slawikow
in Bunzlauer Kreis, Steuerbezirk Böhm. Aicha - 1843.
(Duplikát protokolu stavebních parcel obce Lastiborzicz česky Lastibořic s osadami Jivina Sedlisko Trávníček a Slavíkov v Boleslavském kraji, berní okres
Český Dub – 1843.)
Tabelární přehled: role 509j 880s, louky 57j 186s, zahrady 12j 1032s, pastviny 39j 1172s, stavby 6j 1263s, celkem 925j 591s; cesty 30j 1887s, vodstvo 5j 237s, pustiny
0j 1252s, stavby nezdaněné 0j 113s, celkem 36j 1189s;
úhrnem 962j 180s.
Topografická poloha: Vlastibořice náležely dříve k panství Svijany, Boleslavského kraje. Od města Českého
Dubu jsou vzdáleny 1 a půl míle.
Terén: Obec leží na levém břehu Mohelky, která tvoří
severní hranici katastru, odkud terén příkře stoupá
a dále se rozprostírá jižním směrem z části jako náhorní
rovina, z části svažující se pahorkatina.
Podnebí: vzhledem k vysoké podhorské poloze je podnebí pro zemědělství nepříznivé.
Rozloha území: podle výsledku katastrálního měření
z r. 1843 obnáší území této obce 962 jiter 180 sáhů.
Součásti obce: katastrální obec pozůstává z větší části
z uzavřených osad Lastibořice, Giwina, Sedlisko, Trawniczek a Slawikow.
Vzdálenost nejodlehlejších obdělávaných polí od obce
Vlastibořic je půl hodiny cesty.
Poloha jednotlivých druhů kultur: zahrady jsou bezprostředně u obytných domů, louky jsou hlavně při
Mohelce a potom několik parcel v blízkosti osad, roztroušené mezi poli, orná půda vesměs kolem sídel,
převládající lesní porost na severní a jižní hranici obce.
Pastviny jsou roztroušeny po celé obci.
Okresní soud je v Českém Dubě. Obecní úřad je v obci.
Fara se nalézá a sice jako lokálie ve Vlastibořicích.
Škola pro osady obce je ve Vlastibořicích a je to filiální,
resp. triviální škola.
Pamětihodnosti ani historické památky v obci nejsou.
Hranice: na severu s Chvalčovicemi, Radostínem, Radimovicemi, na východě s Radimovicemi, Kamením, na
jihu s Pěnčínem, Soběslavicemi, na západě s Hradčanami a Soběslavicemi (příl 8).

Obyvatelstvo: Podle výsledku sčítání v r. 1850 pozůstává obyvatelstvo z 247 mužů, 266 žen, dohromady 513,
rodin 132, počet domů 75, zemědělců 118, řemeslníků 9,
obojích 3, žádných z obou 2.
Strava obyvatel: Obvyklá strava hospodářů a příslušníků hospodářství pozůstává zpravidla z mléka, chleba,
polévky, brambor, hrubých moučných jídel, jahel, prosa, zelí, krup, sýra a pro přilepšení o nedělích a svátcích a zvláštních příležitostech masa a lepších moučných jídel z bílé mouky. Čeládka a nádeníci se stravují
stejně jako hospodář. Jako nápoj se zpravidla pije voda,
výjimečně pivo a pálenka.
Čeládka je u větších hospodářů, kteří se zde jmenují
půlsedláci, průměrně u nich slouží jeden čeledín a jedna děvečka.
Stavy dobytka: 1850: koní 20, volů 6, krávy 74; 1853:
koní 23, volů 2, krav 91, jalovic 32, koz 10.
Plemena dobytka: Koně jsou silnějšího českého chovu
a jsou částečně odchováni od hřebců domácího původu, částečně cizího sousedního chovu nakupováni na
dobytčích trzích. Hovězí dobytek je domácího chovu, silné plemeno bílohnědé barvy a dobře se hodí
k hospodářským účelům. Kozy jsou druhem obyčejné domácí kozy, střední velikosti.
Píce dobytka: Koně - oves, seno, sláma, v menších
hospodářstvích se též pase; hovězí dobytek - seno,
otava, v zimě též jetel, sláma, odpad ze stodoly,
v létě zelené krmení, na podzim se pase, na přilepšenou šrot, občas i sůl. Kozy se z větší části jen pasou
a v zimě se krmí senem.
Využití dobytka: Koně se užívají k zemědělským pracím, z části v povoznictví. Hovězí dobytek se pěstuje
k chovu, přebytečný se odprodává na maso, lůj, pro
kůži, zbylý se chová pro mléko k vlastní spotřebě,
k výrobě másla, sýrů, které se z části spotřebují, z části prodají. Volů a z části i krav se užívá jako tažných
zvířat, nepostradatelný v hospodářství je dobytčí hnůj.
Půlsedlák vlastní zpravidla 2 koně, 3 krávy, 1 jalovici.
Drůbež: pěstování drůbeže ve vsi je nepatrné.
Řeky, potoky: potok Mohelka tvoří severní a severovýchodní hranici katastru, přechází do obce Hradčany.
Jsou na něm dva mlýny, každý o dvou mlýnských kolech.
Silnice a cesty: v obci je pouze několik cest, které vedou
do okolních osad a jsou většinou ve špatném stavu.
Tržiště: nejbližší trh je v Hodkovicích a v Turnově.
Vzdálenost do Hodkovic je půl míle, do Turnova jedna
a půl míle, z toho půl míle po špatné cestě, zbytek po
císařské silnici /Chaussee/. Trhy v Hodkovicích jsou
každý čtvrtek, v Turnově každou středu a sobotu.
Hlavní produkty: v obci se pěstují tyto produkty:
– na orné půdě a/ ve větší míře ozimní žito, oves, brambory, jetel; b/ v menší míře zimní pšenice, ječmen, zelí,
len,
– na loukách a pastvinách sladká tráva,
– v zahradách zelenina, koření, ovoce,
– v lesích smrky a borovice.
Stav půdních kultur: půda je obdělávána obvyklým
trojstranným systémem, velmi pilně, prostředně hnojena, pastviny jsou ponechávány pouze přírodě.
Vzájemný poměr jednotlivých kultur: zahrady stačí sot-

dílo
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na pokračování

ú nor

201 4

Obecní Zpravodaj vydala
© Obec Vlastibořice
v únoru 2014
Adresa redakce:
Obecní úřad Vlastibořice
Vlastibořice 23
463 44 Sychrov
tel.: +420 485 146 025
e‑mail: info@vlastiborice.cz
www.vlastiborice.cz
Redakce:
Ing. Martin Beksa
Pavel Svačinka
Josef Chlupáč
Dušan Koutník
Jazyková korektura:
Mgr. Lucie Koutníková
Koláž na obálce:
L. a D. Koutníkovi
Sazba:
Pavel Černý
ISBN: MK ČR E 20317

strana 11

va pokrýt domácí potřebu ovoce, les postačuje potřebě dříví v obci.
Poměr stavu dobytka k počtu obsluhy a velikosti hospodářství:
stav je dostatečný.
Zemědělský inventář: k zemědělským pracím se užívá obvykle tento
inventář: čtyřkolový okovaný vůz valník s možností ustrojení dalších
částí – žebřin, košin, korby, prken /zástav/ pro různé účely; pluh se
železnou radlicí, ruchadlo, nákolesnik, rádlo, plužní kolečka, lehké
i těžké brány většinou se železnými hřeby, rýč, lopata, motyka, vidle, podavky na seno, obilní i travní kosa, srp, dřevěný cep, mlýnek
na obilí, vějička, koníček, řešeta všech druhů, dřevěné nebo železné
hnojní vidle, dřevěné hrábě, trakař, kolečko, nosítka na hnůj.
Setí a sklizeň: na zimu se seje zpravidla od půli září do půli října,
na jaro mezi půlí dubna a května, sklizeň ozimů je od počátku jařin
do poloviny srpna. Senoseč je v červenci, otavy jsou v září.
Kvalita plodin: dobrá – žito, oves; střední – brambory, jetel, pšenice; špatná – zelí, len.

Termínový kalendář veřejných zasedání
zastupitelstva obce Vlastibořice v roce 2014:
19. 2. • 2. 4. • 18. 6. • 17. 9. • 29. 10. • 10. 12.
Zasedání se budou konat v salonku restaurace
v Kulturním domě ve Vlastibořicích.
Vždy ve středu od 19 hodin.

PRODEJ PROPAN BUTANOVÝCH
LAHVÍ

Přebytek nebo nedostatek plodin: v selských hospodářstvích je
přebytek žita a ovsa, nedostává se lnu. Přebytky se prodávají kromě na trzích též obchodníkům s obilím.
Vlastnictví usedlostí: v obci se vyskytují usedlosti nedělitelné a volně prodejné. Jako nedělitelných je v obci 17 půlsedláků
s 20–28 jitry pozemků, 30 chalupníků s 5–20 jitry a 27 domkařů.
Kromě uvedených přichází v úvahu fara.
Obydlí, stav: obytné budovy patřící k hospodářství jsou většinou
dřevěné, jejich stav je průměrný. Ze 75 domů této katastrální obce
je 7 zděných, 68 dřevěných, všechny přízemní, 13 pokryto šindelem, 62 došky, jeden pojištěn u společnosti terstské a jeden u české.
Průmyslové podniky: v katastrální obci takové podniky nejsou.
Řemesla: 2 mlynáři, každý s jedním mlecím zařízením na svrchní
vodu, ročně platí daň ze mletí 1500 měřic obilí; 1 pekař, 1 šenkýř,
2 koláři, 2 kováři, 1 obchod smíšeným zbožím.
— pokračování příště >>

Odpady
Svoz komunálního odpadu probíhá každý týden ve čtvrtek.
Velkoobjemový kontejner je umístěn na Jivině
a během zimy bude otvírán pouze po telefonické domluvě
s p. Svačinkou – 737562979.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

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

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

1m3 rovnaného dřeva
délka 30cm, kulatina - CENA 450,- Kč/m3
1m3 trámy a kulatina
délka 1m, CENA 500,- Kč/m3

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