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Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání 
schválilo tři nové obecně závazné vyhlášky. 
Jedná se o novou vyhlášku o poplatku za psy, 
ve které se nic nemění, jen došlo k aktualizaci 
právních předpisů. Dále byla schválena vyhláška 
o shromažďování odpadů. S účinností od 1. 1. 2020 
dochází k povinnosti třídit také jedlé tuky. Na jaře 

letošního roku obec umístila před Obecní úřad 
kontejner na sběr jedlých tuků. Dále se v této 
vyhlášce dočtete, jaké máme kontejnery na tříděný 
odpad a kde je najdete. Nejvýznamnější změny 
nastanou v souladu s novou obecně závaznou 
vyhláškou o poplatku za komunální odpady. 

Podrobnosti k této 
vyhlášce najdete 
uvnitř čísla. 

Restaurace 
U Zvonice byla 
od října zavřená. 
Zastupitelstvo obce 
schválilo a zveřejnilo 
výběrové řízení na 
nového nájemce. 
Do doby, než 
zastupitelstvo 
nového nájemce 
vybere, je třeba prostory restaurace zútulnit. Na 
sobotu 23.11. obec svolala brigádu. Zúčastnili se jí Petr 
a Lucka Tomsovi, Dušan a Lucka Koutníkovi, Vojta 
Pánek, Martina Chlupáčová, Tomáš Hartl, Roman 

Bukovan a Petr 
Bernat. Brigádníkům 
patří velký dík. 
Výsledek bude stát 
za to. 
 
Na přání milovníků 
zlatavého moku má 
prostory restaurace 
od 1. 12. 2019 do 
17. 1. 2020 pronajaté 
Martina Chlupáčová 
a její občerstvení 
U Veverky.

Úvodní slovo

Milí přátelé, milí sousedé,

přichází čas Vánoc, čas, kdy se naše 
kroky i myšlenky postupně zklidňují, čas 
přátelských setkání se sousedy, kdy se více 
věnujeme tomu, co nás spojuje a co máme 
společné. Čas Vánoc je i oslavou mystického 
zrození malého Ježíška v Betlémě, symbolu 
křesťanské lásky, která nás již po staletí 
utěšuje a dává nám sílu. Navažme na tento 
biblický odkaz a věnujme lásku a čas sobě 
samým i přátelskému společenství, jehož 
jsme součástí, dobrým vztahům v rodině 
i v širším okolí. Odpusťme sobě a odpusťme 
také ostatním. Pěstujme pokoru a pravdu 
v našich srdcích a pomáhejme potřebným. 

Možností je mnoho a pomoc druhému 
uzdravuje nejen toho, kdo podporu přijímá, 
ale i toho, kdo pomáhá. Pomáhejme například 
starým lidem, kteří již na světě nikoho nemají, 
lidem trpícím vážnou nemocí, nebo těm, co 
musí kvůli válce nebo přírodním katastrofám 
opouštět své domovy, pomáhejme postiženým 
dětem, opuštěným zvířatům v útulcích, naší 
přírodě, anebo těm, kteří nestíhají tempo 
doby a ocitli se na ulici. Věnujme svůj čas, své 
schopnosti a dovednosti. Vše se nám jistě 
vrátí stonásobně. 

Přeji Vám krásné Vánoce!

Jana Hartlová

Kontejner je aktuálně ve vlastibořicích, po naplnění 
bude přestěhován na jivinu. jeho aktuální umístění 
si můžete zkontrolovat na www.vlastiborice.cz. 
otevřen je každou sobotu od 11 do 12 hodin. 

POZOR ZMĚNA! Od ledna 2020 bude kontejner 
otevřen každou první sobotu v měsíci!!!

VELKOOBJEMOV Ý KONTEJNER

Obecní úřad – 
aktuální informace

Výsledky hospodaření 
k 31. 10. 2019
Daňové příjmy ......................4 160 355‚20 Kč
Nedaňové příjmy .................1 400 299‚53 Kč
Kapitálové příjmy .....................  77 350‚00 Kč
Přijaté transfery.....................  713 104‚00 Kč
Příjmy c e l k e m: �������������� 6 351 108‚73 Kč 

Běžné výdaje..........................4 616 201‚49 Kč 
Kapitálové výdaje ................... 100 884‚00 Kč
Výdaje c e l k e m: ������������� 4 717 085‚49 Kč 

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 31. 10. 2019 .......................2 527 499‚75 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil 
k 31. 10. 2019 .......................... 325 499‚02 Kč
Celkem k 31� 10� 2019 ����� 2 852 998‚77 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 30. 11. 2019
Přihlášeni k TP:
Jan Mareš
Klára Müllerová

Navždy nás opustili:
paní Libuše Tomášková
pan Rudolf Porš
pan Oldřich Anděl, vlastibořický rodák

Počet obyvatel po změnách

335
Životní jubilea
V říjnu, listopadu a prosinci svá 
životní jubilea oslavili nebo 
ještě oslaví tito jubilanti: 
Zdeněk Trs
Jitka Malá
Hana Poršová
Pavel Polák
Miluška Třešňáková

Gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí a zdraví!

K odběru informačních SMS se přihlásíte na webu obce 
nebo pomocí SMS v následujícím formátu:

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera 
VLASTIBORICE mezera CISLOPOPISNE mezera EMAIL
nebo
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera 
JIVINA mezera CISLOPOPISNE mezera EMAIL
nebo
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera 
SEDLISTKA mezera CISLOPOPISNE mezera EMAIL
nebo
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera 
SLAVIKOV mezera CISLOPOPISNE mezera EMAIL

Modrý text je nepovinný (e-mail). Zprávu odešlete na číslo 485 146 025.

SMS INFOK ANÁL

01
Obec 

informuje 


Jana Hartlová


Lucie Koutníková

Dušan Koutník

středa 25. 12. 2019 v 16:30 – Živý betlém na jivině
Úterý 31. 12. 2019 v 18:00 – obecní silvestr
středa 12. 2. 2020 v 19:00 – Zastupitelstvo obce
sobota 28. 3. 2020 v 9:00 – jarní brigáda
pátek 3. 4. 2020 večer – přednáška pavly bičíkové
sobota 4. 4. 2020 – velikonoční prodejní trhy v Kd
středa 15. 4. 2020 v 19:00 – Zastupitelstvo obce
středa 17. 6. 2020 v 19:00 – Zastupitelstvo obce
středa 16. 9. 2020 v 19:00 – Zastupitelstvo obce
pátek 25. 9. 2020 – výlet do senátu parlamentu čr
středa 11. 11. 2020 v 19:00 – Zastupitelstvo obce
středa 19. 12. 2020 v 19:00 – Zastupitelstvo obce

J IŽ ZNÁ MÉ TERMÍNY AKCÍ DO KONCE ROKU 2020
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Podzimní divadelní víkend
vážení přátelé ochotnického divadla,

o víkendu 18.–20. října 2020 proběhl ve vlastibořicích již 9. divadelní víkend Snažil 
jsem se pozvat soubory, které mají v repertoáru veselohru nebo komedii. v pátek 
jsme přivítali divadelní sdružení pohoda z Hrádku nad nisou s veselohrou „blázinec 
v prvním poschodí“ a v sobotu divadelní soubor Tyl z bakova nad jizerou s komedií 
„prázdniny snů“. podle ohlasů vás, přítomných diváků, se výběr povedl a všichni jsme 
se náramně bavili. v neděli nás pak již podruhé navštívil divadelní soubor Smajlík 
z pecky s autorskou pohádkou „ježiholky z podhradí“. jelikož se jedná o dětský soubor 
s krásnou scénou, hudbou a písničkami, slavil hlavně u dětí velký úspěch. divadelní 
víkend navštívilo během tří představení 170 diváků.

jarní divadelní víkend se uskuteční 20.–22. 3. 2020, v současné době vedu se soubory 
jednání. zatím vám mohu prozradit jen to, že k nám do vlastibořic přijede poprvé 
Lučanský divadelní spolek s komedií „do hrobky tanečním krokem“.

Tak brzy na viděnou v divadle!

04
Divadlo


Pavel Svačinka

02
Info pro 

pejskaře

Hatha jóga ve Vlastibořicích
Od 12. listopadu, každé úterý od 20 do 
21 hodin, předcvičuje v sále Kulturního 
domu zkušená lektorka Martina hatha 
jógu. Hodina cvičení stojí 80 Kč. Během 
této hodiny si jogíni protáhnou tělo, 
zklidní mysl a uvolní se od stresu. Hatha 
jóga je určena pro všechny věkové 
kategorie žen i mužů. Na lekcích se nás 

zatím vždy sešlo okolo 22. V tomto počtu je i zahrnuto 
5 statečných mužů, 3 seniorky a Laurinka Pudilová.

Přijďte si zacvičit!

03
Jóga


Jana Hartlová


Lucie Koutníková

Válečný hrob na jivinském 
hřbitově
na jivinském hřbitově se nachází válečný 
hrob cZe5109–42540 – památník 
padlým v první světové válce. 

o tento památník léta nezištně pečuje 
paní marie retrová z červenice. jako 
výraz poděkování za tuto příkladnou 
a záslužnou práci byla paní retrové na 
návrh starostky obce a libereckého 
kraje předána zástupcem ministerstva 
obrany české republiky pamětní plaketa 
péče o válečné hroby. slavnostní akt 
se uskutečnil 25. listopadu v budově 
Krajského úřadu v liberci.

gratulujeme a ještě jednou velké 
poděkování.

05
Ocenění


Jana Hartlová
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Rozsvícení vánočního 
stromu a adventní koncert 
u slavnostního rozsvícení vánočního stromu u obecního úřadu jsme se za 
velké účasti obyvatel vlastibořic sešli o první adventní neděli 1. 12. 2019. 
před samotným aktem rozsvícení jsme si poslechli sváteční kulturní 
program, na kterém se podíleli laurinka pudilová, josef vostrý, veronika 
Hubáčková, jan čížek a jakub svačinka. 

po dozpívání koledy se za hlasitého odpočítávání všech přítomných náš 
vyzdobený vánoční strom krásně rozsvítil. přítomní pak 

dopili své teplé nápoje a odebrali se do blízkého kostela 
sv. Kateřiny alexandrijské, kde přesně v 17:15 začal 

adventní koncert. vánoční koledy nám za klavírního 
doprovodu magdaleny linkové zazpívala paní 
veronika Hubáčková. na své hudební nástroje 
nám zahráli Karin černá, Kuba svačinka a Honza 
čížek a slavnostním večerem nás provedl 
pavel svačinka. všem účinkujícím i přítomným 

divákům patří velký dík. děkujeme také všem 
našim dětem, které v úterý 26.11. náš obecní 

vánoční strom skvěle ozdobily.

ještě jednou všem krásný a klidný advent a příjemné 
prožití vánočních svátků.

06
Vánoční 

strom 


Jana Hartlová 


Zdeněk Mikula

Obecně závazná vyhláška 
č. 4/2019, o poplatku za 
komunální odpad
Zastupitelstvo obce schválilo novou obecně závaznou vyhlášku 
o poplatku za komunální odpad. Zásadní změnou v souvislosti 
s odvozem komunálního odpadu je ukončení poplatku ve výši 
500 Kč na osobu. Od nového roku se stane plátcem poplatku 
vlastník nemovitosti na území obce Vlastibořice, kde komunální 
odpad vzniká. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství 
vlastníků jednotek, je plátcem poplatku toto společenství. Plátce 
poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Ceny svozu určují 
Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou. Ceník najdete 
v tomto Zpravodaji a je součástí obecně závazné vyhlášky. Obec 
v novém modelu na svozu komunálního odpadu nevydělává 
ani neprodělává, Váš poplatek jen předá dál dodavateli služby. 
Poplatky za svoz komunálního odpadu se nijak netýkají svozu 
velkoobjemového kontejneru, tento svoz plně hradí obec.

Co to znamená? 

Sběrné nádoby

Příklad 1
Rodinný dům, ve kterém žije jakékoliv množství členů 
domácnosti, zaplatí v příštím roce za svoz komunálního 
odpadu cenu podle velikosti nádoby a frekvence svozu. Např. 
velikost nádoby 120 l (110 l) + svoz 1 × 14 dní = 1 894 Kč.

Příklad 2
Rodinný dům, ve kterém žije jakékoliv množství členů 
domácnosti, zaplatí v příštím roce za svoz komunálního 
odpadu cenu podle velikosti nádoby a frekvence svozu. Např. 
velikost nádoby 120 l (110 l) + svoz 1 × 7 dní = 2 792 Kč.

Příklad 3
Majitelé dvou sousedících domů si všimnou, že se jim vyplatí 
mít namísto dvou 120 l nádob se 14denním svozem (2 × 1 894 = 3 
788 Kč) jednu nádobu s týdenním svozem (2792 Kč, tj. 1396 Kč na 
dům, každý ušetří pětistovku). Jeden z nich tedy popelnici zruší, 
druhý objedná týdenní svoz a o náklady se spolu podělí. Možnosti 
sdílení jsou samozřejmě mnohem širší a tam, kde si věříte a máte 
dobré vztahy, se nad nalezením ideálního řešení doporučuji 
pořádně zamyslet. Případné sousedské spory obec neřeší.

Příklad 4
Bytový dům s šesti bytovými jednotkami, které tvoří 
společenství a má pro každou bytovou jednotku nádobu, 
zaplatí v příštím roce skutečnou cenu podle velikosti nádob 
a frekvence svozu. Společenství se může rozhodnout, že 
každá bytová jednotka nemusí mít svou nádobu. Opět platí, že 
zaplatí za skutečný počet nádob a podle frekvence svozu.

Příklad 5
Bytový dům s bytovými jednotkami, které 
ale netvoří společenství vlastníků. Každá 
bytová jednotka má v současné době svou 
nádobu. Podle nové vyhlášky tento stav bude 
buď zachován, nebo se nájemníci mohou 
mezi sebou domluvit na jedné nádobě pro dvě 
bytové jednotky (např. dvě seniorky). Tento 
stav už v současné době funguje v DPS.
Pokud by někomu nevyhovovala velikost nádoby 
nebo četnost svozu, tak může do konce ledna 
žádost o změnu nahlásit na Obecním úřadě. 

Pytlový svoz

Ke změnám dojde i v případě pytlového 
svozu. V současné době každá rodina 
obdržela za poplatek 500 Kč za každého člena 
domácnosti požadované množství pytlů (10 
velkých nebo 12 malých). Od příštího roku 
si plátce (majitel nemovitosti) určí sám, 
kolik pytlů bude na celý rok potřebovat. 

Příklad
Pětičlenná rodina v letošním roce zaplatila 
2 500 Kč a v této ceně obdržela 50 pytlů. Její 
spotřeba pytlů bude v letošním roce činit 15 
pytlů. Podle nové vyhlášky si rodina na příští 
rok koupí 15 velkých pytlů. Podle ceníků SKS 
Jablonec n./N. je cena velkého pytle 64 Kč. 
To znamená, že rodina příští rok za svoz 
komunálního odpadu zaplatí 15 × 64 = 960 Kč.

Pokud zaplacené množství pytlů nebude 
stačit, lze si pytle dokoupit. To samé 
platí i pro nájemce nádob. Doplňkový 
prodej pytlů zůstává zachován.

Majitelé rekreačních objektů se mohou sami 
rozhodnout, kolik pytlů si v příštím roce zakoupí.

Nový systém by měl přinést tyto změny:
- každý zaplatí, co si objedná, obec nikoho 
nedotuje, ani na nikom nevydělává
- systém motivuje ke snížení množství 
komunálního odpadu a k ekologickému 
třídění (pytle na tříděný odpad jsou 
nadále na OÚ zdarma k dispozici)

07
Odpady


Jana Hartlová

Živý 
betlém

Sokol Vlastibořice Vás co 

nejsrdečněji zve 25. 12. 2019, o 1. svátku 

vánočním, na Jivinu na tradiční Živý 

betlém. Sejdeme se v 16:30 u hasičárny 

na Jivině. Připraveny budou teplé 

i studené nápoje a kolem 17 hodiny 

pozdravíme za zpěvu koled v jivinské 

kapličce svatou rodinu.

Pavel Svačinka
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5. Jedlé tuky
Od jara letošního roku stojí před budovou 
Obecního úřadu kontejner na jedlé tuky.

6. Nebezpečný odpad
2x do roka organizují Severočeské komunální 
služby Jablonec nad Nisou sběr nebezpečného 
odpadu. O termínech jsou občané včas 
informování, a to spolu s informacemi 
o tom, co do této kategorie odpadů patří.

7. Elektroodpad
Obec minimálně 1x do roka pořádá sběr 
elektroodpadu. Do Vlastibořic, na Sedlíšťku 
a na Jivinu jsou přistaveny kontejnery 

a občané mohou nepotřebná 
elektrozařízení do těchto kontejnerů 
odložit. Obec poté objedná svozovou 
firmu, která elektroodpad odveze.

Na dalších stránkách 
najdete plné znění 
vyhlášky včetně 
všech cen.

Třídění odpadu

1. Druhy kontejnerů na tříděný odpad
•	 žluté kontejnery – plasty v domácnosti, pet lahve
•	 modré kontejnery – papír
•	 bílé a zelené kontejnery – sklo

Stanoviště kontejnerů jsou ve Vlastibořicích před 
Obecním úřadem, na Sedlíšťce v přístřešku u rybníka 
a na Jivině u hasičárny. Vývoz každých 14 dní.

2. Druhy pytlů na tříděný odpad
•	 žluté pytle – plast v domácnosti, PET lahve
•	 modré pytle – papír
•	 oranžové pytle – tetrapaky
•	 šedivé pytle – kovy z domácnosti

Pytle jsou k dispozici zdarma na Obecním úřadě. Svozová 
místa jsou ve Vlastibořicích před Obecním úřadem, na 
Sedlíšťce v přístřešku u rybníka a na Jivině u hasičárny.

3. Bio odpad
Obec vlastní oranžové kontejnery, které jsou od dubna do 
listopadu na stanovištích ve Vlastibořicích, na Sedlíšťce a na 
Jivině. Na každém z nich je popisek, co do něho patří. Bio odpad 
obec sváží do kompostárny k panu Škrétovi do Pěnčína. 

4. Textil
Kontejner na textil najdete před Obecním úřadem. 
Tento kontejner provozuje Nadace ECO textil. Pokud 
je kontejner plný, tak ihned nadaci kontaktujeme, ale 
obec nemůže pravidelný vývoz nijak ovlivnit.

Podporované sběrné nádoby



strana 11strana 10



strana 13strana 12

Obecní zpravodaj vydala 
© Obec Vlastibořice 
v prosinci 2019

Adresa redakce: 
Obecní úřad Vlastibořice 
Vlastibořice 23 
463 44 Sychrov 
tel.: +420 485 146 025 
e-mail: 
zpravodaj@vlastiborice.cz 
www.vlastiborice.cz

Redakce: 
Dipl.-Übers. Dana Lund 
Balounová  
Mgr. Lucie Koutníková 
Ing. Martin Beksa 
Stanislav Bittner 
Dušan Koutník 
Pavel Svačinka

Jazyková korektura: 
Mgr. Lucie Koutníková

Fotografie na obálce: 
© Zdeněk Mikula

Grafická úprava 
© Dušan Koutník,  
Tomáš Vacek

ISBN: MK ČR E 20317

obecní zpravodaj

4/2019

vlastib
ořice

(pokračování z minulého čísla)

Předpovídání počasí u nás podle oblohy: Jest-
li při západu slunce povstane z mračen „stěna“, 
bude pršeti týž den nebo zrána. Když je při západu 
slunce západ červený, bude pršeti. Říká se: „Západ 
hoří, východ hasí.“ Po velkém větru pršívá. Když 
fouká silný vítr, říká se, že se někdo oběsil. „Táhne-
li“ slunce vodu, bude pršeti. Má-li měsíc kolo, 
nebude dlouho hezky, do tří dnů čekejme déšť. 
Při změnách měsíce (hlavně při úplňku) měnívá 
se i počasí. Vystoupí-li mlha vzhůru, bude pršeti, 
klesne-li k zemi, bude hezky. Kouří-li lesy, nebude 
ještě stálé počasí. Když padá kouř k zemi, čekejme 
déšť. Fouká-li vítr od Turnova, bude stálé počasí.

Předpovídání počasí u nás podle zvířat: Když 
se v zimě táhnou ptáci ke stavení, čekejme 
chumelenici. Jdou-li slepice brzy do kurníku, 
nebudeme na déšť dlouho čekati. Utíkají-li slepice 
před deštěm, nebude dlouhý. Zato, chodí-li v dešti 
venku, tak hned pršeti nepřestane. Smrdí-li 
pes neb pase-li se, buďme ujištěni, že bude brzy 
pršeti. Lítají-li vlašťovky vysoko ve vzduchu, 
nebojme se deště. Hůře je, létají-li při zemi. Když 
mravenci vylézají z úkrytů, je před deštěm.

Za bouřky: Odkud jde první bouřka, odtamtud půjdou 
toho roku i ostatní. (U nás nejhorší bouřky chodívají 
od Střížovic.) V máji hřímoty nedělají trampoty. 
Když uslyší člověk první bouřku, má honem něco 
těžkého zdvihati, aby byl silný. Je-li první bouřka 
hodně brzy z jara, lidé se radují, že budou mít hodně 
peněz. Vytáhnou měšec nebo tobolku a třesou jimi.

O kroupách: Když měly padati kroupy, lidé 
zvonívali nebo na něco tloukli, aby je zahnali. 
Jakmile počnou kroupy padati, mají se honem tři 
snísti, tak prý přestanou padati. Padají-li kroupy, 
nemá se svítiti, to prý by padaly více a větší.

O žních ve stodole: První snop o žních má 
hospodář sám svázati a donésti do stodoly. Nemá 
při tom mluviti, aby myši obilí nesežraly. Jindy 
první snop, který se s vozu sundá, má hospodář 
rozházeti po přístodůlku, aby obilí hodně sypalo.

Kterak cepy mluví: Jedním cepem: Křáp, křáp, 
jeden chlap. Dvěma: Duci, duci, ve dvojici, nebo: 
Puc, pac, puc, pac; nebo pojď sem, pojď sem; 
Třemi cepy: Přes kapsu, přes kapsu; Čtyřmi: Přes 
tu kapsu, přes tu kapsu; nebo: Snop na patře, 
shoď ho bratře! nebo: Měl pole, role, dům. Pěti: 
Jen to Vašku řež, ať je to vidět! Šesti: Selka peče 
buchty, selka peče buchty. Osmi: Selka peče buchty 
s mákem, selka peče buchty s mákem. Dvanácti: 
Hop Káčo, přes bláto, nechoď tam, stříká to.

O obžínkách: Když za dřívějších dob jeli s poslední 
fůrou obilí s pole, udělali z obilí a květin velkou 
kytici a vylezli si všichni na fůru. Když přijížděli 

k vratům, začali zpívati: „Panímámo zlatá, otevřte 
nám vrata, vezeme vám obilíčko ze samého zlata.“ 
Pak postavili doprostřed dvora snopek obilí, 
ověnčený a ozdobený květinami. Kolem něho 
tancovali, k čemuž jim muzikanti hráli. Když se 
stmívalo, vzali snopek a šli s ním v průvodu na sál. 
Tam jej postavili uprostřed a až do rána kolem něho 
tancovali. Který sedlák dával při tom nejvíce nalévati 
pivo, tomu prý v příštím roce nejdříve uzrálo obilí.

IV. Zaříkávání nemocí

Proti uřknutí: „Ve jménu Pána Ježíše Krista! Kdo tě 
uhranul na tvém zdraví? Jestli tě uřkla žena vlasatá, 
pomoc ti od toho Trojice svatá, jestli tě uřkla panna, 
pomoc ti od toho svatá Anna, jestli tě uřknul muž 
vlasatý, pomoc ti od toho Duch svatý, jestli tě uřknul 
mládenec, pomoc ti od toho svatý Vavřinec.“

Aby osoba s uhrančivýma očima neuřkla člověka, 
má tento míti při sobě něco červeného. 
Dívá-li se na nás osoba, o níž se nám zdá, 
že má „pichlavé“ oči a mohla by nás 
uřknout, dívejme se za hovoru s ní na svoje 
nehty. Tak nás „neuřkne“. Aby nás nikdo 
neuřkl, nechoďme ráno ven neumytí.

Když zvíře dostalo „ourok“, říkalo se: „Dvě oči ti 
uškodily, tři božské osoby tě pozdravte! K tomu nám 
dopomáhej Bůh Otec, Syn a Duch svatý!“ Takto se 
říkalo dvakrát, teprve po třetí se mělo říci „Amen“.

Podobně se zaříkávaly koňské krtice, oční 
neštovice, nátka, ječné zrno, lyšej aj.

Proti mzím: Žena odměří si tři lžíce vody a modlí 
se nad tím. Potom tou vodou umyje nemocnému 
spánky, v lokti, pod koleny a rohy stolu. Nato se 
voda opět měří. Když se jí opět naměří tři lžíce, říkají, 
že dotyčný mze nemá. Jindy měřívaly ženy mze 
nítěmi. Za takovou službu nemá nemocný děkovat 
ani platit. To by zaříkávání nemoci neprospělo.

Proti nátní kosti: Udělala-li se na ruce boule, 
které říkali „nátní kost“, některá stará žena 
při ubývání měsíce stírala rosu s okna a při 
tom říkala: „Samo jsi vyrostlo, samo sejdi!“

Proti bradavicím: Měl-li někdo na rukou nebo 
jinde bradavice, pozbyl jich takto. Když začaly 
zvonit hrany a on nevěděl, komu to zvoní, měl 
chytiti podšívku, otírati jí bradavice a přitom 
říkati: „Zvoní, zvoní hranu, a já nevím komu. 
Bradavice jděte s ruky dolů!“ Do rána se prý 
obyčejně ztratily. Také bradavice zmizely, když 
se potíraly nalezeným vraním pérem nebo kostí. 
Tyto věci se však nesměly vzíti do holé ruky.

Kterak se dělávaly křenové placky: Křen se 
oloupal, rozstrouhal, přidala se lžička žitné 
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mouky a trochu octa nebo kvasu. Z toho se udělala placka. 
Zabalila se do organtýnu a přiložila při zápalu na prsa neb 
na nohy. Někdy se dávala na holé tělo (bez organtýnu). 
Tím je to ovšem lepší, ale naskočí velké puchýře.

Kterak se dělala lněná kašička: Nejprve se dají lnová semena 
do mléka povařiti. Potom se přidá trochu heřmánku a másla, aby 
byla kašička jemnější. Když je dosti povařená, dá se ztuhnouti. 
Potom se přikládá na bolák, jenž se pak rychle „sbírá“.

 V. Pořekadla o jednotlivých měsících

1. Leden. V lednu mráz, těší nás, v lednu voda, věčná škoda. 
Přibývá dne, přibývá i zimy. Je-li teplý leden, s korce bude 
mandel jeden. Roste-li v lednu tráva, neúroda se očekává. 
Jaký leden, takový červen. Jména Ježíš, ke kamnům nejblíž.

2. Únor. Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si duben 
zazelená, květen mu to spálí. Svatá Dorota, bývá na sníh bohata. 

Když únor vodu spustí, v led mu ji březen zhustí. 
Únor bílý, pole sílí. Teplo v únoru, zima v září. 
Skončí-li únor severem, žita mnoho seberem.

3. Březen. V březnu vítr z břízy fouká. 
Březen bez vody, duben bez trávy. Suchý 
březen, mokrý máj, bude humno jako 
ráj. V březnu prach a v dubnu bláto, jest 
rolníkovi nad zlato. Březen – za kamna 
vlezem, duben – ještě tam budem, až 
přijde máj – poženeme kozy v háj. Březen 
suchý, duben mokrý, květen větrný, 

pytle obilím a sudy vínem naplní. Na svatého Řehoře čáp letí 
přes moře, ledy plují do moře, žába hubu otevře, líný sedlák, 
který neoře. Kolik mlh v březnu, tolik dešťů v červnu.

4. Duben. Sníh dubnový jako mrva pohnojí. Hodně-li 
v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. Duben suchý, rolník 
hluchý. Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.

5. Květen. Když máj vláhy nedá, červen se předá. Studený máj, 
v zahradách ráj a v poli háj. V máji hřímoty nedělají trampoty. 
Do svatého Ducha nesvlékej kožucha, po svatém Duše zůstaň 
v kožuše. V máji nemá ovčákovi oschnouti hůl. Svatba v máji volá 
máry. Jestliže v máji neprší, tedy to červen převrší. Když se v máji 
ozve hrom, chyť kámen nebo strom! Na Urbánkův den, pospěš 
síti len! Havlovo žito, Urbanův oves, vyhánějí sedláka za ves.

6. Červen. Červen studený, sedlák krčí rameny. Mokrý 
červen kazí celý rok. Prší-li na svatého Víta, bývá 
špatná sklizeň žita. Když dne ubývá, horka přibývá.

7. Červenec. Svatý Prokop, kořen podkop. Svatá Markéta 
hodí srp do žita. Zapláče-li Markéta, bude dešťů do syta. 
Ženci na pole, včely s pole. Když kvetou boby, je nouze 
o chleby, když kvete mák, již není tak. Prší-li na Maří 
Magdalenu, vyrostou prý mandele. Co do svatého Jakuba 
dopoledne odkvete, to do Havla uzraje. Jak teplý svatý Jakub, 
tak studené příští vánoce. Svatá Anna, chladna z rána.

8. Srpen. Počátkem srpna studený vítr ze strnisk fouká. 
Je-li v prvních dnech srpna horko, zůstane zima dlouho 
bílá. Mlhy na loukách a potocích zvěstují stálé pěkné 
počasí. Je-li počasí na Vavřince pěkné, můžeš se těšit na 

pěkné podletí. Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce. 
Na svatého Vavřince čtyři řípy do hrnce. Na svatého 
Bartoloměje sedlák žito seje. Bartoloměj svatý, odpoledne 
krátí. Čeho červenec a srpen neuvaří, toho září neusmaží.

9. Září. O svatém Jiljí jdou jeleni k říji. Po panny Marii narození, 
vlašťoviček rozloučení. Jasné-li počasí v podletí, vítr a zima 
přiletí. Po hojných deštích v září, osení zimní se podaří. Podzim na 
strakaté kobyle jezdí. Je-li na podzim hodně trnek, bude příštího 
roku hodně žit. Po svatém Matouši, čepici na uši. Na svatého 
Matouše, kdo nemá chleba, ať nekouše. Na svatého Maurice 
nesej pšenice, nebo se ti urodí samá metlice. Na svatého Václava, 
každá pláňka dozrává. Svatý Michal, všechno s pole spíchal. 
Padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane brzká zima.

10. Říjen. Po teplém září, zle se říjen tváří. Teplý říjen, studený 
únor. Říjen-li blýská, zima pak plíská. Je-li vrána nablízku, je 
nejvyšší čas k setí. V říjnu mráz a větry, leden, únor teplý. Divoké 
husy na odletu, konec babímu létu. Když se na podzim dlouho 
pase dobytek, příštího roku se brzy pásti nebude. Když dlouho 
listí nepadne, tuhá zima se přikrade. Svatý Havel do zelí zajel. 
Sucho-li na svatého Havla, sucho i v příštím roce. Na svatého 
Lukáše, hojnost chleba i kaše. Šimona, Judy, zima je všudy.

11. Listopad. Hřmí-li v listopadu, bude úrodný rok. Kvetou-
li v listopadu znovu stromy, potrvá zima až do května. 
Prší-li na den Dušiček, oplakávají duše v očistci své hříchy. 
Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové v nejbližším 
lednu. Přihrnou-li se mrazy s Kateřinou, hleď se opatřiti 
peřinou. Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu. 
Sníh na svatého Ondřeje, žitu velmi prospěje.

12. Prosinec. Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na 
to běží. Na svatou Barboru, sáně na dvoru. Po svaté Baruši, 
střez nosu i uši. Prší-li o svatém Mikuláši nebo padá sníh, bude 
příštího roku hodně hrachu. Lucie noci upije a dne nepřidá.

30. Historický obrázek z našeho 
kraje, pěstování a zpracování lnu a 
konopí
Autor obrázku patrně Petr Matoušek, nar. 
1867 v Horních Padařovicích. Opsáno z kroniky 
rodu Hobelantů ze Střížovic čp. 11.

Historický obrázek z našeho kraje 

Vysoké břehy dolin za Jizerou od pravěku dávaly úrody našim 
předkům. Na širokých lánech nad stokem Jizery a Mohelky 
rod Soviniců vzdělával role svá a kde táhla se znamení, tu 
čeleď Sezemova mezovala, a za nimi k půlnoci nad lesným 
úžlabím pod Topolinou statný rod Radovanův. Sovinici ještě 
za prvních dob křesťanských své mrtvé za vsí pálili a popel 
jejich v ozdobných nádobách v matku zemi kladli, přikládajíce 
milé ozdoby i zbraně bronzové nebožtíkům po starém zvyku, 
až zrostlo pole jejich v rozlehlé žároviště. A všichni rodové, a 
s nimi Drahotovo plémě, Chocnějovo i Soběslavovo, Vitanovo, 
Střížovo a Padeřavovo táhlo do boje, kdykoli vzešel hlas jeho 
zboží. A po sta letech a několika, černí mniši počali rodům 
poroučeti. Založilť kníže Vladislav I. r. 1115 klášter v Kladrubech 
a daroval mu s rozsáhlým zbožím i újezd Sezemický, ze čtyř 
stran vsí Sovinic, Sezemic, Radovanic (nyní Radvanic) a Kobyl, 

dílo 
Ing. Oldřicha 

Loudy

na pokračování

kde kobyly klášterní pásávali. Avšak daleké zboží benediktiny 
netěšilo - r. 1237 opat Regner směnil je za bližší s panem Havlem 
potom z Lemberka. Drahotice podnikly vládu církevní komendy 
rytířů sv. Jana a sv. Víta pod Mladou Boleslaví, i Soběslavice 
poddány témuž řádu.... a z této doby spadá líčení mistra kováře 
ve Třtí o nejstarších dějinách Střížovic a Soběslavic roku 1199.

Bylo to na počátku roku 1160 na konci měsíce februara. Černá 
mračna jako zlí duchové rejdila v prostoře pozemské a ostrý vítr 
ledový v přestávkách se studeným deštěm šlehal nemilosrdně 
tváře jezdců, kteří ubírali se od městečka Hradiště nad Jizerou 
po rozsáhlém údolí k Turnovu po dosti neschůdné cestě. Jezdci 
jak se zdá velmi pospíchali, ačkoliv na nich velké utrmácení 
po dlouhé cestě znáti bylo. Dva jezdci jeli vpředu pilně spolu 
rozmlouvající o událostech předešlého roku. Každému skvěl 
se po levé straně opatrně zavěšený štít a to jednomu s bílým 
polem a druhému s modrým polem. Oba měli štíty zahalené 
pláštěm a proto nebylo znáti, jaké erby nebo znaky na štítě 
jsou. Avšak dle rozmluvy znáti jest, že přicházejí z bitvy, která 
léta Páně 1159 řádila na jihu v Lombardii s Medulány.

Oba jezdci byli statné postavy ve stáří as 50 let, ale nicméně 
řídí oře své jako junáci dvacítiletí. Nyní přijeli blízko k oné řece, 
která se po boku jejich vinula. Zde okamžik zastavše, čekali, až 
je druzí dohoní, což když se stalo, beze všeho zdráhání všichni 
vstoupili do vody ledové a vesele přešli na druhý břeh, kde 
stálo několik domků, Podol nazvaných. Odtud vystupovali 
dosti příkrou strání severozápadní na návrší, kde stála tvrzka 
Svijan. Tu požádali pána tvrze, aby jim a jejich koním poskytl 
nějaké občerstvení, což se jim v plné míře dostalo. Když 
se posilnili, poděkovali pánu tvrze a odjížděli na sever.

Aj, jakou radostí zářily obličeje těch, když spatřili v dáli v lese 
vystupovati kouř, kde bydleli jejich milí, které minulého roku 
opustivše, do neznámých krajin s vojskem královským odešli 
a nyní opět vidí ty chaty, jak z lesa na ně vesele vyzírají. A což 
teprve obyvatelé těch chat, jakou radost budou míti, až spatří opět 
svého pána Bernarda Soběslavice a ostatní své milé. Ve veselém 
hovoru jim cesta ubíhala a jezdci octli se nenadále v oupadlině 
Oujezd zvané, kde se celá tlupa zastavila, a také rozdělila: menší 
tlupa vedena Odolenem Střížovicem se odebrala vpravo směrem 
severním, větší, jíž byl vůdcem Bernard Soběslavic, mířila vlevo 
směrem západo-severním. Nyní nastalo loučení. Svalovité ruce 
tiskli si vroucně, slibujíce si přátelství, tam dlel druh druhu v 
náručí s díkem, že jej byl v nemoci ošetřoval, onde opět nemohli 
se rozejít dva druzi, kteří k sobě ve válce přilnuli co bratři, ale 
nejdéle se loučil Bernard s Odolenem, opět a opět přátelství si 
slibujíce. Konečně ještě jeden stisk ruky a již klusala každá tlupa 
kvapně dále. Když Bernardova tlupa ujela na rovinu, tu spatřila, 
kterak Odolen vesele se svými chvátal ku své dědině Střížovicům 
- i promluvil Bernard ku svému lidu s velikou vroucností: opět 
tedy spatřujeme místo ono, kde my skoro všichni zrozeni jsme, 
kde i má matka, ubohá, odpočívá a kde delší čas náš někdejší 
kníže český, můj otec kníže Soběslav dlel. Každého z nás čeká 
někdo s toužebností, protož pospěšme, bychom své drahé co 
nejdříve spatřili. A skutečně bylo již viděti tu a tam mezi stromy 
mihati se postavy, a když přijížděli k vísce, tu bylo hned vše na 
nohou; kdo jen mohl, vyšel v ústrety svým bojovníkům, kteří 
svým milým rozdávali všelijaké věci, které ve válce ukořistili. 
I starý Islue druh někdy knížete Soběslava ještě přišel přivítati 
svého svěřence, veda za ruku svá vnoučata, základ rodu Islovců.

Bernardovi vyšla vstříc i manželka, dcera jakéhosi Pelanta, 
žena velmi ušlechtilá, držíc na ruce pacholátko narozené 

za nepřítomnosti Bernarda. Aj, s jakým chvatem celoval 
svého pacholíka, nemoha pohledu na něj se nasytiti.

Po mnoho času bylo vypravováno o tomto tažení a zase uhostila 
se nad dědinkou Soběslavovou - Soběslavicemi spokojenost. 
Dědinku Soběslavice nazval již kníže Soběslav, když sem zabloudil; 
byl rok 1109 časně z jara někde na konci měsíce aprýle, když 
malý zástup jezdců a pěších zastavil se v pustině, lesem kol 
dokola obklíčené. Přední z jezdců byl kníže Soběslav, syn knížete 
Vratislava (zemřel 14. januára 1092) a jeho třetí manželky Svatavy, 
dcery krále polského Kazimíra. Proč zabloudil až do končin 
severních do pustin ještě málo obydlených? Rodinné nesváry 
přiměly jej, by uchýlil se na samotu a tam čekal příležitostného 
okamžiku anebo šťastné náhody, by on povolán byl na trůn otce 
svého. Bratři jeho: Břetislav, Bořivoj a Vladislav, téměř všichni 
vypořádali se na trůně a zbýval tu nejmladší - Soběslav.

Za časů krále Vladislava zabloudil Soběslav na svých cestách, 
pronásledován, až do těchto končin a oblíbil sobě místo, které 
uprostřed lesů a hluboké rokliny se nalézá. I kázal kus po kuse 
vymítit a chaty na způsob stavěti, při čemž mu nápomocni 
byli jeho věrní druzi: Petr Střížkovic a druh Islue, kterého již 
otec Vratislav z francké země ssebou přivezl. Pro sebe kázal 
vystavěti chatu z velikých klád složenou, která sloužila mu 
za obydlí a skrýši před útokem vlků a medvědů, jichž hojnost 
veliká v těchto končinách byla. Zde zažil kněžic Soběslav 
takové chvíle, které řadil do nejrozkošnějších svého života.

V nedaleké tvrzi, kde obýval nepatrný kněžic Vlastibor, měl 
krásnou dceru jménem Bernardina, kterou Soběslav na svých 
vycházkách po lovu často vídal, ačkoli ji otec její střežil jako 
oko v hlavě, přece ji často zastihl u doleního rybníka tvrzi 
a ač mluviti s ní, nikdy se mu nepodařilo, přece ji vroucně 
miloval a přemýšlel, jakým způsobem by se jí mohl zmocniti. 
K tomu mu byli nápomocni jeho věrní druzi: Střížka a Islue. 
Po dlouhém přemýšlení a uvažování zosnovali plán, o jehož 
provedení nepochybovali. Přímá cesta z chaty Soběslavovy na 
tvrz Vlastibor vedla přes tři hluboké rokliny, počítaje v to i onu 
pod chatou Soběslavovou, v nichž se mnoho dravé zvěře, vlků a 
medvědů zdržovalo. Vyzvěděl též Soběslav, že Bernardina chodí 
každodenně na lov s velkým průvodem, obyčejně též s průvodem 
otcovým, ale vždy v jinou stranu. Proto bylo těžko zmocniti se 
jí, o únos se pokusiti a konečně uvažoval, jestli i ona jej miluje a 
mohla milovati, by tak nebylo vše marno. Ale v tom ubezpečil 
jej zase Islue, který tvrdil, jak toužebně se za ním dívala, kdykoli 
jel kolem. Kdyby byl chtěl své postavení vyzraditi před otcem 
Bernardiným, nebylo by mu ovšem třeba těchto příprav ke lsti a 
únosu. Bylo to měsíce juni, kdy měl přijíti jeho plán k vyvedení. 
Celkem měl svého lidu dvacet mužů a třináct žen, nepočítaje 
děti. Jednoho rána byla chata jeho brzy na nohou a z vůkolních 
stavení přicházeli muži a ženy tiše pro rozkaz svého pána.

Bylo ještě šero, když se tlupa jezdců asi pět a ostatních počtem 
asi dvacet osob pěších hnula po stráni dolů přes roklinu na 
rovinu, na kterouž když přišli dali se jezdci oklikami vlevo, a 
pěšci rovně ke tvrzi opatrně se ubírali. Přešedše druhou roklinu, 
vystoupili na rovinu asi pět set kroků obnášející, která se končí 
zase sráznou strání do úzké a hluboké kotliny, kde se zástup na 
okamžik zastavil a přijímal od Islua rozkazy a sice: dvěma ženám 
bylo uloženo jíti do nejhlubšího křoví a nejhlubší rokle a tam 
na dané znamení volat o pomoc proti vlkům a strašně naříkat. 
Druzí se opatrně v lese ukryli. Islue vyšel až na pokraj a se svým 
sokolím zrakem sledoval každé hnutí v tvrzi. Konečně zazněl 
vřesk trub a z brány vyjelo as čtrnáct mužů čítající průvod, 



mezi nimiž nalézala se Bernardina, kterou bylo po dlouhé říze 
poznati. S radostí poznal, že míří přímo proti němu. Již byly hlasy 
k rozeznání a tu a tam zasvištěl šíp po prchajícím ptáku, kteří 
v hojném počtu se zdržovali na lukách a rybnících tvrze. Lovci 
blížili se pomalu ke kotlině, kde doufali vypuditi nějakého vlka v 
jeho brlohu, když tu najednou z kotliny ozve se volání o pomoc. 
Nářek byl ustavičně děsnější, jakoby již vlci o kořist se tahali.

Celá tlupa jezdců tvrze Vlastiboř běžela chvatem, jednak ze 
zvědavosti jednak ze soucitu, k místu odkud křik zazníval, 
nevšímaje si Bernardiny, která oře svého nemohla utišiti. I lekaje se 
děsného křiku a strašného chvatu ostatních, Bernardina ocitla se 
náhle samotná s bujným a nepokojným koněm, ale jen na okamžik, 
neb náhle vedle ní stál ten, jehož tak často kolem vídala jeti.

V prvním okamžiku se lekla, ale zase pocítila rozkoš, jakoby 
sen její měl býti vyplněn. Tu požádal kněžic Bernardinu, zda-li 
by ho následovala, že si ji zamiloval, ale proti vůli její odvésti ji 
nechce. Ona však po krátkém rozmyšlení vjela po jeho bok a 
rychle ujížděli oklikami, až dosáhli svého cíle, chaty Soběslavovy. 
Zde teprve v bezpečnosti nechala Bernardina proud svých 
citů volně plynouti a celovala miláčka svého slibujíc mu, že 
půjde s ním třeba do krajin neznámých. Za chvíli přicházeli 
lidé Soběslavovi a vypravovali, že vše dobře provedeno bylo. 
Nyní že všady hledají Bernardinu, že slyšeti je vřava trvale, 
ba i bratr Vlastiborův jakýsi Alprecht, pán nedaleké tvrze 
hledání se zúčastnil, což ovšem zůstalo bez výsledků.

Lidé Vlastiborovi až do chat Soběslavových přišli a zde se 
ptali, jestli Bernardina sem nezabloudila a vypravovali, 
jak otec její zoufale naříká. Soběslav staral se všemožně 
o každé pohodlí krásné Bernardiny a každému jejímu 
přání s radostí vyhověl. Jen když se ptala po jeho původu, 
tu zamračila se pěkná tvář jeho a srovnav si své dlouhé 
kadeře, rychle políbil Bernardinu v čelo a kvapně odešel.

Roku 1110 (někde ku konci téhož roku) byli obyvatelé chat 
Soběslavových záhy z rána na nohou a odevšad zazníval veselý 
hlahol zvuků lidských a co bylo příčinou toho? - Náš dobrý pán 
obdařen jest synem od krásné Bernardiny- pokřtěn byl u kněze 
Padařov, kterého měl při sobě Vlastiboř. I vychováno bylo pachole 
a vydáno co dítě jisté služebnici, by se vše neprozradilo a dáno 
mu jméno Bernard. Krásná Bernardina od toho času churavěla 
a když se střídalo léto s jarem léta Páně 1111, tu zhoubná smrt 
uchvátila ji od malého Bernarda a Soběslav pohřbil ji na rovinku 
prostírající se nad jeho chatou, s velkým žalem. Když Soběslav 
Bernardinu pochoval, již jej nic nevázalo v jeho samotě a on 
zatoužil po životě slávy knížecí. Proto od onoho času shledáváme 
se s ním již v kronikách, že tu a tam vystoupil na veřejnost.

Léta Páně 1111 v měsíci decembri vyhledala stará matka 
Vladislavova a Soběslavova, Svatava, své syny a sice Soběslava 
napadla v Boleslavi a do Prahy s ním pospíchala, kde svým 
přičiněním smíření mezi bratry uskutečnila a Vladislav postoupil 
Soběslavovi krajinu žateckou k užívání. Mezitím časem pojal 
za manželku Nevu, dceru krále uherského Štěpána. Na svého 
levobočka Bernarda nezapomněl a hned při svém odchodu 
svěřil jej svému druhu Petru Střížkovi. Témuž Petru Střížkovi se 
narodil také chlapeček a nazván jest Odolen. Petr svědomitě se 
svým synáčkem Bernarda ošetřoval a starý Islue cvičil později 
pacholíky v umění válečném stříleti z luku a zacházeti s oštěpem. 
Když léta Páně 1125 Soběslav učiněn knížetem, dal krajinu 
zdejší na žádost svého druha Islue k užívání svému levobočku 
Bernardovi. Někdy asi v tom čase stěhoval se Střížka i se svou 

rodinou a lidem svým do rokliny směrem jihovýchodním přes 
místo kde žil kněz Padařov co poustevník a místo to jmenuje se 
až do dneška Padařovice - kněz Padařov dříve býval u Vlastibora 
a ten na rovině založil dědinku, Střížovice později nazvanou.

Ať byli druhové Bernard a Odolen nyní od sebe odloučeni, přece 
se scházeli a léta jim plynula v samé rozkoši a spokojenosti: přišel 
rok 1158, který měl na věky zaznamenati jména našich věrných 
druhů. Již na počátku toho roku vše se chystalo na výpravu 
Mediolánských (proti Milánu). Český kníže Vladislav II. jenž 
nastoupil po smrti Soběslava, byl vybídnut římským císařem 
Fridrichem I., by mu také ku pomoci přispěl. Kníže Vladislav 
sháněl vojsko po celých Čechách a po vší říši své. Bernard i 
Odolen přidali se se svým lidem k vojsku, které spěšně táhlo 
přes Alpy a sněhové hory do Lombardie a dostalo se až k Brescii, 
kde se utábořilo, aby vyčkalo další posily. Po doplnění stavu na 
sto tisíc bojovníků vyrazilo vojsko proti Milánu a rozložilo se 
asi míli doleji při řece Addy, blíže vsi Korneliano řečené, a tu na 
výborných polích se usadivše odpočívali sobě Čechové, jídla, pití 
sobě přejíce. Však nicméně zaznamenati, že tuto ležíce Milánským 
málo budou moci uškoditi, a sklizovali jen posměch nepřátel. 
Proto se mnozí snažně o to pokoušeli, jak by mohli řeku přejíti, 
ale pro hlubokost a prudkost vody nikoli nemohli toto učiniti.

Bylo to právě o poledni dne 23. července 1153, že dva smělí 
bojovníci čeští Bernard Soběslav a Odolen Střížovic, hledajíce 
marně brodu v řece, vskočili ještě s třetím bojovníkem, nějakým 
Pelatou přímo do bouřných vln, chtějíce řeku přeplouti. Však 
když do prostředních proudů se dostali, tak prudce jimi vlny 
zmítaly, že dívající se za nimi Čechové viděli je potáceti se brzy 
pod koňmi, brzy nad nimi; nicméně dostali se šťastně na druhý 
břeh, kdežto třetí, snad že slabšího koně měl, neb méně srdnatosti 
ukázal, v polovici proudu nazpět se obrátil. I strhl se radostný 
pokřik v českém ležení na břehu, a když to králi Vladislavovi 
oznámeno, který právě s bratrem svým Děpoltem u biskupa 
Daniela při tabuli seděl, tu hned stůl s jídly překotiv, na bubny 
udeřiti a celé vojsko do šiku svolati kázal, volaje: „jak tito dva, 
tak může tisícero jiných přepraviti se!“ Král sám první do řeky 
skočil a hned za ním všichni ostatní až do posledního, kteří tu 
v ležení při králi byli. Šťastně se jádro vojska dostalo na druhý 
břeh a stanuli na druhém břehu ve znamenité moci, prorazivši 
první obrannou čáru Milánských na místě, kde se tito takového 
pokusu nejméně nadáli. (Vylíčení tohoto přebrodění potvrzuje 
kronikář Vincenc, pozdější kanovník pražský, který co kaplan 
biskupa Daniela spolu byl na tomto tažení 23. až 25. července 1158 
- viz Českomoravská kronika K. Vl. Zap sv. 1   str, 301, II. sloup.).

Syn Petra Střížka a levoboček Soběslava po vítězné bitvě 
vyznamenáni králem Vladislavem II. - oba pasováni na 
rytíře. Bernard nesl ve štítě modrém kapra proto, že jako 
kapr ploval, Odolen nesl plavý (zlatý) štrych, čili pruh v 
bílém poli dolů přes celý štít, jenž napodobil řeku Adda, do 
níž neohroženě s Bernardem jako nejprvnější skočil.

Po válce vrátilo se vítězné vojsko do české země a naši 
přátelé pospíchali do svých zamilovaných dědin, s nimiž 
se na počátku tohoto vypravování setkáváme.

— pokračování příště >>



Strojení a rozsvěcení vánočního stromku & adventní koncert 
  Zdeněk Mikula 26. 11. a 1. 12. 2020

Čert a Mikuláš ve Vlastibořicích 
  Zdeněk Mikula 7. 12. 2019




