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Obecní
výlet


Jana Hartlová
grafika:
Dušan Koutník

POJEĎTE S NÁMI DO SENÁTU!
Obec Vlastibořice přijala za své
občany pozvání pana senátora
Ing. Canova na návštěvu Senátu
Parlamentu České republiky. Tato
exkurze se uskuteční 2. 10. 2020
(pátek).

3. 11:00–12:00 hodin – prohlídka
reprezentačních prostor
Valdštejnského paláce s oficiálním
průvodcem
4. 12:00–13:00 hodin – pokračování
besedy v Jednacím sále Senátu

Úvodník

Obecní úřad –
aktuální informace

Vážení spoluobčané,

Výsledky hospodaření
k 31. 5. 2020

jako blesk z čistého nebe vstoupila v březnu do našich životů
koronavirová epidemie. Každodenní život se zcela změnil.
Celou zemi ochromila opatření a omezení, na která jsme
doposud nebyli zvyklí. Mnozí z Vás museli ze dne na den
zůstat doma a převzít výuku dětí, uzavřela se též pracoviště.
Prioritou se stala ochrana nás všech, ale hlavně ochrana
nejrizikovější skupiny obyvatel – seniorů. Zhostili jsme se
toho všichni na výbornou. Děkuji všem, kteří se chovali
zodpovědně.

Daňové příjmy����������������������2 054 771‚78 Kč
Nedaňové příjmy�������������������� 559 953‚50 Kč
Kapitálové příjmy��������������������� 16 123‚00 Kč
Přijaté transfery��������������������� 642 220‚00 Kč
Příjmy c e l k e m:�������������� 3 273 068‚28 Kč
Běžné výdaje�������������������������2 944 312‚68 Kč
Kapitálové výdaje����������������������67 280‚61 Kč
Výdaje c e l k e m:������������� 3 011 593‚29 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil
k 31. 5. 2020��������������������������3 418 340‚77 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil
k 31. 5. 2020��������������������������������18 961‚62 Kč
Celkem k 31. 5. 2020������� 3 437 302‚39 Kč

Velký dík, obdiv a vděčnost patří zejména několika občankám
a občanům, kteří se pustili do šití roušek pro místní obyvatele.
Jsou to: paní Habuštová, Beksová, Trsková, Pacáková a pan
Informace z evidence obyvatel
Metzner. Poděkování patří i lidem, kteří na výzvu obecního
k 31. 5. 2020
úřadu ohledně šití roušek dodávali materiál. Opět se
potvrdilo, že se v krizové situaci dokážeme semknout a držet
Narodili se:
Jiří Kryštof Brož
pospolu.
Filip Kusý

Předpokládaný program:

ČR – praktická ukázka zasedání
pléna, proces projednávání zákonů
(potřebujeme, aby si hosté připravili
1. Ca. 9:30 hodin – sraz na recepci
návrh nějakého zákona, kdy jeden
Kolovratského paláce a následná
z nich bude předkladatelem – někdo
prohlídka senátorské kanceláře pana
z vlády, někdo zpravodajem Senátu –
senátora Michaela Canova
tzn., že doporučí nebo nedoporučí
tento zákon k přijetí s odůvodněním
2. 10:00–11:00 hodin – beseda s panem a někdo bude odpůrce. Pan senátor
senátorem v Zeleném salonku
by celý proces řídil a celou proceduru
Kolovratského paláce s občerstvením vysvětloval. Není potřeba se bát
sebebláznivějšího nápadu, čím
MICHAEL CANOV
vášnivější diskuze bude, tím lépe)
(* 10. prosince 1960 České
Budějovice)
je český politik a středoškolský
pedagog, od roku 2016 senátor
za obvod č. 34 – Liberec, od roku
2012 zastupitel Libereckého kraje,
od roku 2002 starosta města
Chrastavy, člen hnutí Starostové
pro Liberecký kraj (dříve člen USDEU a ODS).

5. 13:00–14:00 hodin – oběd
v senátorské restauraci a poté
ukončení exkurze
Exkurze do Senátu se koná celá
v režii pana senátora. Obec hradí
autobusovou dopravu. Zájemci se
mohou hlásit na obecním úřadě do
10. 8. 2020. Spolu s přihlášením na
exkurzi prosíme o číslo občanského
průkazu.

Touto cestou bych chtěla dále poděkovat D&D Zahradnictví
(paní Poláková a Denisa Koreňová) za květinovou výzdobu
obecního úřadu a domu s pečovatelskou službou. Další
poděkování patří Lukášovi Pudilovi a Markovi Kusému za
opravu dětského hřiště ve Vlastibořicích, kterou iniciovali
a uskutečnili ve svém volném čase.
Na Jivině se již rozběhla výstavba nového travnatého hřiště
a všem, kteří se této výstavby účastní, patří také poděkování.
Epidemie a všechna s ní spojená opatření jsou téměř
za námi a život v naší obci se pomalu vrací k normálu.
V nadcházejících měsících nás čeká pár zajímavých kulturněspolečenských akcí. Informace k těmto akcím najdete na
dalších stránkách našeho Zpravodaje.
Přeji krásné a pohodové léto,
Jana Hartlová
o d pa dy

Velkoobjemový kontejner
Kontejner je aktuálně umístěn na Jivině. Kontejner je
otevřen každou první sobotu v měsíci od 11 do 12 hodin.

Odhlášeni z TP:
Mužíčková Pavlína
Mužíčková Nikola
Beranová Ladislava

Počet obyvatel po změnách

338

před rokem: 333
před pěti lety: 282
Životní jubilea
V březnu, dubnu, květnu a červnu
svá životní jubilea oslavili nebo
ještě oslaví tito jubilanti:
Bártová Ester
Brožová Dana
Nová Vladislava
Jelínek Milan
Hanzl Evžen
Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví!
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Rozšíření
vodovodního řadu do
Obec Kotle

informuje


Jana Hartlová

V průběhu měsíce června
proběhla realizace rozšíření
vodovodního řadu v Jivině
Kotli. Děkujeme všem
občanům, kterých se tato
stavba dotkla, za jejich
trpělivost a shovívavost. Více
informací najdete v článku
Vojty Pánka.

Lesní hospodářství
Jak jste jistě zaznamenali,
i náš obecní les postihla
kůrovcová kalamita. Probíhá
masivní těžba, která však při
současných cenách dřeva pro
obec znamená spíše finanční
zátěž než výdělek. Obec
musí v souladu se zákonem
instalovat ochranná opatření
(lapače), zajistit novou
výsadbu porostu a obnovovat
lesní linky. S odborným
lesním hospodářem panem
Blažkem se snažíme co
nejvíce využívat dotace.
Na konci roku budeme rádi,
když v lesním hospodářství
docílíme vyrovnaného
rozpočtu.
Stejně jako v loňském roce
bude obec i letos občanům
prodávat palivové dřevo.
Ceny jsou stejné – 1m3 za
650,- + 250 doprava. Po
dohodě s panem Blažkem
(tel. 724 523 067, email jan.
blazek@lesycr.cz) je možná
i samotěžba. Cena za 1m3 činí
100,-.
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Rekonstrukce místních
komunikací ve Vlastibořicích –
Andělská cesta
V týdnu od 29. 6. 2020 by měla být zahájena
dlouho očekávaná rekonstrukce Andělské
cesty. Veřejnou zakázku vyhrála firma
M-SILNICE a. s. Stavbyvedoucím je pan
Kopecký. Předpokládaný konec stavby
je ke konci srpna 2020. Na parkovišti za
Kulturním domem bude pro občany, kterých
se tato stavba týká, vyhrazen prostor pro
parkování a popelnice. S pronajímatelem
restaurace jsme domluvení, že hosté
restaurace v odpoledních hodinách tato
místa obsazovat nebudou. Ostatní občany
prosíme o uvolnění parkovacích míst v okolí
restaurace.

Výsadba stromů – obnova alejí,
doplnění stromů na veřejných
prostranstvích
Obec rozeslala infokanálem SMS
s informací o výsadbě stromů na veřejných
prostranstvích. V této zprávě zazněla
i výzva k podávání návrhů, kde by podle
Vás bylo potřeba ještě stromy doplnit. Za
předložené návrhy děkujeme. Finanční
prostředky na výsadbu stromů se obec
pokusí získat z dotačních titulů Nadace ČEZ
a ze Státního fondu životního prostředí.

Občerstvení U Veverky
Od 1. 6. 2020 je opět v provozu občerstvení
U Veverky u hasičské nádrže ve
Vlastibořicích. Provozovateli jsou, stejně
jako v loňském roce, manželé Chlupáčovi,
kteří se budou starat také o kvalitu vody
v nádrži. Za tímto účelem obec
zakoupila vodní sběrač nečistot
z hladiny.

Příjmy obce
Vláda ČR předložila několik návrhů
změn v daňových zákonech v souvislosti
s koronavirovou krizí, které bohužel
znamenají pro naši obec výrazný úbytek na
daňových příjmech ze státního rozpočtu. Jen
za měsíc květen a část června obec obdržela
o 335 000,- méně než v loňském roce. Další
úbytky příjmů nás během roku teprve čekají.
Při sestavování rozpočtu na příští rok budeme
muset pracovat s menším objemem financí
a zvažovat další investiční plány v budoucnu.
V posledních dnech schválená "senátní"
kompenzace je bohužel jen malou náplastí na
velkou ránu. Sponzorem krizových opatření
vládnoucích stran tak budou z velké části
obce.

Výstavba travnatého sportovního
hřiště na Jivině
V dubnu letošního roku byla zahájena
výstavba travnatého sportovní hřiště na
Jivině. Na tuto akci obec získala dotaci
z nadačního fondu Veolia (20 000,-)
a z dotačního programu Libereckého kraje
(111 400,-). Celkový rozpočet je stanoven na
222 tisíc korun. Na výstavbě hřiště se podílejí
především občané Jiviny.

Volby do zastupitelstva
Libereckého kraje
Rozhodnutím prezidenta republiky
č. 169/2020 Sb. se volby do zastupitelstev
krajů uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020.

Zapojení místní knihovny do
společenského a kulturního
života obce
V roce 2019 obec podala žádost o dotaci
na Ministerstvo kultury ČR na technické
dovybavení místní knihovny. Dotace byla
obci přidělena ve výši 24 tisíc korun. Za tyto
prostředky obec pro knihovnu zakoupila
dataprojektor, plátno a nový PC. Toto
vybavení bude sloužit k pořádání vzdělávacích
akcí pod záštitou místní knihovny.

Vítání občánků
V průběhu měsíce listopadu, přičemž termín
bude upřesněn, připravuje obec vítání
občánků, které proběhne v obřadní síní
sychrovského zámku.

Letní provoz knihovny
Otevřeno bude: 8.7., 22.7., 5.8., 26.8.
strana 5
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Zprávy
z Jiviny


Ing. arch.
Vojtěch Pánek


Ing. arch.
Vojtěch Pánek

Vzhledem k počtu probíhajících nebo chystaných akcí na Jivině bych Vás
všechny rád seznámil s jejich aktuálním stavem a částečně nastínil vize
budoucí.

Hřiště na Jivině

Celý příběh začal zhruba před rokem
díky návrhu paní Charvátové na grant
od Veolie. Za všeobecné shody místních
jsme připravili projekt travnatého hřiště
zejména pro volejbal a nohejbal, přičemž
počítáme také s využitím pro fotbal a jiné
sporty, uvidíme… V průběhu příprav
se podařilo získat také další finanční
prostředky od Libereckého kraje.
Jakkoli pečlivě byl projekt připravován,
dostál před začátkem akce několika změn.
Původně plánované oplocení z běžně
dodávaných sloupů a polypropylénové
sítě bylo po větrných zimních dnech
změněno na kvalitnější ocelové sloupy
se silnější stěnou a síť byla nahrazena
drátěným pletivem kvůli omezení
námraz a celkové odolnosti. Při probírání
záměru těsně před zahájením stavby jsme
navíc přidali i přípojku na vodovod pro
umělé zavlažování a položili elektrické
rozvody pro eventuální budoucí využití
pro osvětlení či jiná zařízení. Vše se
podařilo zajistit s minimálním navýšením
prostředků za pomoci zejména Tomáše
Hartla, Honzy Brzáka (oběma velký dík
za pomoc při hledání optimálního řešení),
dále Honzy Koreně, Pavla Poláka a také
Jardy Kobrleho, Lukáše Kvapila a Romana
Bukovana. Všechny zemní práce včetně
osetí travním semenem zajistil se svou
technikou pan Hauzr z Vitanovic.
V současnosti hřiště krásně zarůstá
travou a my čekáme na vhodnou dobu
pro uložení drenáží a vrtání základových
patek pro oplocení. Protože kromě
zásadních těžkých úkonů uvažujeme
o realizaci svépomocí, rád bych požádal
všechny sportovní nadšence, rodiče dětí
a vlastně kohokoliv o pomoc při pracích,
jako je betonáž základů, montáž oplocení
apod. Přesné termíny se odvinou od stavu
nového trávníku. Pokud se nás na Jivině
nedomluví dopředu dostatečný počet, pak
bychom požádali o pomoc prostřednictvím
infokanálu. Případně se mi můžete ozvat
emailem nebo se setkáme osobně.

Vodovod do Kotle
Jedná se také o přibližně jeden rok starou
záležitost… Se všemi dotčenými, kteří
budou na nový vodovod napojeni, se
podařilo dohodnout chystané řešení a díky
strana 6

vyžaduje jiné uvažování z hlediska urbanizace („poměšťování“).
Máme nyní rovněž jedinečnou a poslední příležitost zachovat
původní mokřadní louku a získat veřejný centrální prostor
plný zeleně. Nejen pro mě je toto důležité i z hlediska
zachování původního fungování místní krajiny. Také obyvatelé
Jiviny mi v mých názorech dávají opakovaně za pravdu.
projektantovi panu Hercíkovi z Jiviny bylo vyprojektováno
prodloužení vodovodního řadu a umístění přípojek najednou. Na
projekt i stavbu vodovodu, geodetické zaměření byla dohodnuta
finanční spoluúčast všech připojovaných. Pan Miroslav
Hrnko se nad rámec dohodnuté spoluúčasti rozhodl přispět
částkou ve výši zhruba 10% celé stavby. Projekty přípojek
a jejich výstavbu si budou hradit sami připojovaní obyvatelé.
Nutno podotknout, že o výstavbě bylo rozhodnuto hlavně
z důvodu klesajícího stavu kvality a hladin vody ve studních.

zelení (formou změny územního plánu)
a usilujeme též o nabytí navazujícího
pozemku od Státního pozemkového
úřadu. Výsledná podoba celé lokality
bude postupně pouze drobně upravována,
naším cílem není její podobu zásadně
měnit. Jde nám spíš o zachování centrální
zelené plochy pro odpočinek a společné
setkávání. Po konzultaci s odborníky
z AOPK a Libereckého kraje nám byla
doporučena drobná opatření. Pokud
byste se chtěli zapojit do rozšiřování tůní,
kosení hlavní pěšiny nebo pěšin, vytrhání
ostružiníků apod., spojte se se mnou. Každá
ruka dobrá. Po dohodě s panem Studeným
z Libereckého kraje bychom některé
práce mohli spojit i s jeho přednáškou
a zapojením dětí do celého procesu.

Proto jsme se jako zastupitelstvo na neveřejné schůzce shodli
na změně funkce pozemků v této lokalitě na plochy s veřejnou
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SOKOL a ty?
Tělocvičná jednota Sokol má v naší republice bohatou a mnoho desítek let
budovanou tradici. Nejde ale jen o sportovní organizaci, Sokolové vždy plnili
v obcích i městech také roli společenskou. V každé větší obci si Sokolové
vybudovali, většinou brigádnicky, nádherné sokolovny, které jsou dodnes
významnými architektonickými budovami. Dá se bez nadsázky říci, že
společenský život v obcích v Čechách organizovali Sokolové a dobrovolní
hasiči, přičemž většinou byli občané členy v obou spolcích.

Vize Jivina – „střed“

Rád bych v tomto případě popsal současné směřování
trochu šířeji. Jedná se o centrální plochu – dnes již v podstatě
ležící ve středu Jiviny, kde se na její značné části nachází
původní mokřadní louka a zbytky ovocných sadů.
Celá lokalita je současným územním plánem definována
k zástavbě rodinnými domy a jejím středem byla
naprojektována asfaltová komunikace. Jelikož na Jivině
žiji již asi osm let, seznámil jsem se s místním prostředím
poměrně dobře. Jako člověk i jako architekt pozoruji
poměrně zásadní proměnu i měnící se charakter obce.
V roce 2010 zde bylo asi 16 trvale obývaných domů. Dnes,
po deseti letech, je obývaných domů (nebo domů těsně před
dokončením) 42. Další se nachází ve fázi příprav a kolem
roku 2025 zde budeme mít ca. 50 trvale obývaných domů.
Tento rozvoj není pro takto malou obec, původně spíše osadu,
přirozený a naráží na své limity. Obec takového rozměru již

Máme to štěstí, že i ve Vlastibořicích byl a je TJ
SOKOL. Před několika lety nám bylo „starou gardou
„nabídnuto (Dušanovi Koutníkovi a poté mé osobě),
zda bychom v této tradici nechtěli pokračovat.
Dušan tenkrát úspěšně pracoval s místními dětmi
a předával jim základy běhání. A mě zase více než
běhání bavilo pořádání akcí a divadlo. Přihlásili jsme
děti do Sokola, jezdili s nimi na nejrůznější závody
a zažili mnoho krásných chvil. Členská základna
nebyla a není velká, a tak, když děti vyrostly a našly
si nové koníčky, kroužek atletiky pomalu zanikl.
V současné době, když zrovna neřádí koronavirus,
tak pořádá Sokol Vlastibořice běžecký závod OKOLO
VLASTI, podzimní delší běh Strom Ultramaraton, jarní
a podzimní Divadelní víkendy, Drakiádu a další akce.
A tak, když vidím, kolik lidí v naší obci běhá, hraje
nohejbal, volejbal, stolní tenis a věnuje se i dalším
sportům, kolik z nich zkrátka naplňuje heslo „ve
zdravém těle zdravý duch“, rozhodli jsme se, že

Spolková
činnost


Pavel Svačinka

uděláme takový malý nábor nových členů. Když
jsem přemýšlel o tom, co Vám můžeme nabídnout,
musel jsem se usmát. Placení příspěvků, aktivní
pomoc při sportovních a jiných akcích. Zajímavější
ale je, co Vy můžete nabídnout Sokolu. Svou
energii, nápady, své organizační schopnosti
a touhu spolupodílet se na životě v obci.
Závěrem tedy: hledáme aktivní členy. Třeba
je mezi námi někdo, kdo by si chtěl uspořádat
turnaj, turistický výlet nebo jinou akci a Sokol
přitom může celou akci zastřešit, zajistit finance,
dresy, vybavení atd. Pokud jste se již rozhodli
počty vlastibořických Sokolů rozšířit nebo se
zatím jen na něco zeptat, pište na adresy pavel.
svacinka@centrum.cz, koutnik@gmail.com.
Se sokolským pozdravem „nazdar“!
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04 Rally Bohemia – informace
generální partner:

Hradčany

RZ

NÁZEV

4/9

ČASY PRŮJEZDU 13.7. 11:19 15:28

7,67 km

(Soběslavice - Český Dub) DÉLKA

9:15 - 19:00

UZAVÍRKA

M 1:50 000

Stává se již tradicí, že začátkem července se motorističtí fanoušci těší na tradiční Rally
Bohemia. Rally Bohemia odstartuje letos v pátek 10. července v podvečer paralelní rychlostní
zkouškou na Autodromu v Sosnové, na kterou bude nutné mít zakoupenou vstupenku
dopředu přes internet. Ještě před tím bude na Autodromu v Sosnové Shakedown a přejímky.
Sobotní etapa začne slavnostním startem na Staroměstském náměstí, na který naváže
rychlostní zkouška Staroměstská, která otevře sobotní soutěžení o desetinky. Dále se posádky
přesunou na náročné rychlostní zkoušky na Liberecku. Nedělní etapa se z větší části odehraje
též na Liberecku, aby se následně vydala znovu na RZ Staroměstská, na kterou naváže cílový
ceremoniál na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. Rally je zařazena do Mistrovství
České republiky v rally, Mistrovství České republiky v rally historických automobilů a na své si
příjdou i milovníci rallyových Legend. Letos se opět v rámci Rally Bohemia představí i účastníci
Poháru vozů s alternativními pohony. Spolupořadatelem Rally Bohemia je statutární město
Mladá Boleslav. Fanouškům přejeme krásné zážitky a těm, které rally neokouzlila, děkujeme za
toleranci při dopravních omezeních. Bližší informace najdete na www.rallybohemia.cz nebo na
www.facebook.com/rallybohemia

0

0,5

1

1,5

2 km

N
E

W
S

PŘEHLED UZAVÍREK
den uzavírka

RZ

10.7. 8:00 - 21:00

Shake + Show Autodrom Sosnová

11.7. 8:00 - 14:00

RZ 1

11.7. 9:15 - 19:00

RZ 2/7

11.7. 9:45 - 19:30

RZ 3/8

11.7. 10:15 - 20:00 RZ 4/9
11.7. 10:45 - 20:30 RZ 5/10
11.7. 11:15 - 21:00 RZ 6/11
12.7. 6:45 - 15:00

RZ 12/15

12.7. 7:15 - 15:30

RZ 13/16

12.7. 7:30 - 16:30

RZ 14/17

12.7. 11:00 - 18:30 RZ 18
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silnice, ulice

Regnerova , Bezděčínská , Vinecká , Pod Borkem , Štyrsova ,
Pražská , Na Šafranici , Viničná , Ve Skalici , Na Kozině , Pivovarská ,
Parkoviště Pivovarská , 9.května , Komanského náměstí
Soběslavice , Vorklebice , Sedlíšťka , Trávníček , Hradčany , Český
Dub
Proseč p . J., Rašovka , Šimonovice (ulice V zatáčkách , ul.
Mínkovická k žel . Přejezdu )
Vratislavice n . N. (ul. Dlouhomostecká ), Dlouhý Most , Jeřmanice ,
Milíře , Proseč n . N. (ul. Za tratí )
Skuhrov , Huntířov , Bzí, Veselí , Chlístov , Těpeře , Železný Brod (ul.
Těpeřská )
Radčice (Tlukačka ), Jirkov , Střevelná , Horská Kamenice , Malá
Horka , Železný Brod (ul. Horecká )
Radvánovice , Karlovice , Svatoňovice , Volavec , Kvítkovice ,
Dubecko
Smrčí, Dlouhý , Chloudov , Vrát, Prosíčka , Líšný
Malá Skála , Frýdštejn , Košova , Pelíkovice , Radoňovice ,
Hodkovice n . M. (ul. Pelíkovická , Rychnovská , Poštovská ,
Pražská , nám. T.G. Masaryka , ul. Koněvova , Kostelní vrch ),
Sedlejovice , Vrchovina , Třtí, Radimovice
Regnerova , Bezděčínská , Vinecká , Pod Borkem , Štyrsova ,
Pražská , Na Šafranici , Viničná , Ve Skalici , Na Kozině , Pivovarská ,
Parkoviště Pivovarská , 9.května , Komanského náměstí

vedoucí RZ

spojení

Martin Bartoníček

730 928 358

Pavel Zoubek

605 305 863

Martin Bartoníček

730 928 358

Michal Strach

608 924 313

Josef Urban

722 234 220

Jaroslav Stadler

602 168 005

Luboš Hušek

721 971 050

Alexandr Geisler

739 313 391

Václav Poláček

603 265 076

Ladislav Rázek

732 587 682

P

D403
4,90 km

403

P
402

D402
1,50 km

D401
0,05 km

P
401

Pavel Zoubek

605 305 863

AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR * CZECH REPUBLIC 2019
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05 Pozvánky na kulturní akce

Pozvánky

Cestovatelská
přednáška Pavly
 Bičíkové

Jana Hartlová
Známá cestovatelka Pavla Bičíková
nás 9. 10. 2020 od 18 hodin zve na
putování divokým Kyrgyzstánem.
Tato přednáška se koná pod
záštitou knihovny Vlastibořice.

Pohádkové vítání prázdnin

Obec Vlastibořice zve jako spolupořadatel své nejmenší
občánky na pohádkové vítání prázdnin, které se uskuteční
27. 6. 2020 od 9 hodin na hasičské louce v Radimovicích.
Jedná se o malou náhradu za neuskutečněné akce Dětský
den a Pohádkový les. Trasa je dlouhá zhruba 1‚5 km
a povede po naučné stezce „Putování s Kamilem Rohanem“.
Cílem je náves v Radimovicích, kam přijde i kouzelník.

Vlastislavické
a Soběbořičské
rouškobraní

LOUČENÍ S LÉTEM
v sobotu 29.08.2020 v Sedlíšťkách na návsi
Těšit se můžete na skvělé občerstvení, příjemné
posezení a zajímavý program nejen pro děti.
K tanci a poslechu budou hrát kapely Jiviňanka, Always,
MAJOR TOM a další.
Parkování bude připraveno na točně u zastávky.

Všichni jste srdečně zváni!
PODROBNOSTI A AKTUALITY SLEDUJTE NA
FACEBOOKU:
https://www.facebook.com/Sedlíšťka656051791534683
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25. 7. 2020 od 18 hodin pořádá
na hřišti ve Vlastibořicích
Tomáš Kubát s podporou
obce, SDH Soběslavice
a občerstvení U Veverky festival
amatérských kapel. Těšit se
můžete také na básnické čtení
a jedno divadelní představení.
Občerstvení je zajištěno.
Akce se koná za každého
počasí, vstupné dobrovolné.
Přijďte se pobavit!

S Vlastibořickou
teniskou
o zlatou srnčí
trofej
Obec Vlastibořice a Myslivecký
spolek Hlubočice pořádají
5. 9. 2020 od 10 hodin 1. ročník
dětské soutěže S Vlastibořickou
teniskou o zlatou srnčí trofej.
Start i cíl jsou u hájenky Kateřinka
nad Vlastibořicemi. Občerstvení
pro děti i dospělé je zajištěno.

Rouška píše dějiny
.

Zapište se i vy sami do
historie koronavirové
krize vlastnoručně
vyrobenou rouškou
pro hrdiny.

Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom
v našich životech hledali jen těžko srovnání. Píše
se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru.
Zvlášť v naší zemi je jejím symbolem pokrývka
obličeje všeobecně nazývaná rouškou.
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů.
Chrání naše blízké, sousedy, kolegy, všechny kolem
a v důsledku i nás samotné. Do našich pamětí se
vrylo notoricky známé heslo „moje rouška chrání
tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Kousek látky, který
stmelil národ a ukázal, kolik solidarity a ochoty
pomoci druhým v nás je. Jako symbol doby si zaslouží
pozornost současníků, ale i příštích generací. Rozhodli
jsme se proto vytvořit unikátní sbírku a expozici
roušek v Muzeu Policie České republiky a zanechat
tak historickou stopu. Do projektu se může zapojit
každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou
roušku, třeba i se vzkazem policistům či konkrétnímu
policistovi a my z vašich děl vytvoříme historickou
sbírku, odkaz dalším budoucím generacím.

Své výtvory posílejte
přímo na adresu:
Muzeum Policie
České republiky, Ke
Karlovu 453/1, 120
00, Praha 2. Už se na
ně moc těšíme. Dle
podmínek České pošty je až do odvolání možné zasílat
roušky zdarma, pokud jsou umístěné v průhledném
obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“.

Upozornění pro majitele volně
pobíhajících psů – Aujeszkyho choroba
v ČR

nezbývá, než je přijmout a odchovat je. Návrat do
přírody již není možný, ani u malého srnčete, ani
u odchované dospívající srnčí zvěře. Ale co potom
s ním?

Aujeszkyho choroba (Pseudorabies) je virové
onemocnění prasat. Prase funguje jako přirozený
hostitel. Hlavně pro psy je nemoc vždy fatální
a hlavním příznakem je úporné svědění. Prasata
v akutní fázi infekce vylučují virus v nosním sekretu,
ve slinách, moči a výkalech. K přenosu dochází přímo –
respiratorní či orální cestou, ale také prostřednictvím
kontaminované zeminy. Příznaky připomínají
vzteklinu. Úhyn psa nastává za 1–2 dny, nemoc není
přenosná na člověka. Proti této nemoci není vakcína.

Co s „opuštěnými“ mláďaty?
Dilema opakující se v čase kladení mláďat rok co
rok, co se srnčetem nebo kolouchem nalezeným
bez pohybu, pevně přitisknutým k zemi ve svém
loži. Proč se nehýbe, proč neuteče? Mládě je zřejmě
zesláblé, nemá dost sil, zřejmě osiřelo, matka jej buď
opustila, zahynula na nějakou nemoc nebo padla za
oběť predátorům. Nezbývá než se ho ujmout. Takto
zdůvodňují všichni soucitní nálezci své rozhodnutí
odnést si mládě domů. Tento počin motivovaný těmi
nejušlechtilejšími pohnutkami je ve svých důsledcích
tragickým omylem pro život nalezence. Matky srny
a zaječice mláďata přes den opouštějí proto, aby je
vlastně chránily, aby je neohrožovaly šelmy a chodí je
pravidelně krmit. Osamocená mláďata nejsou vůbec
opuštěná. Samozřejmě, že když je srnče doneseno
např. do stanice handicapovaných živočichů, již

Pohyb v přírodě
Žádáme jezdce na koních, cyklisty a motorkáře apod.,
aby jezdili jen po veřejných cestách, ne po loukách,
polích a při kraji lesa.

Ochrana před černou zvěří
Jako v loňském roce nabízí myslivci i letos pomoc
při ochraně políček a záhumenků proti divoké zvěři,
zejména černé (prase divoké). K ochraně se používá
přípravek „Hukinol“, jedná se o koncentrovaný pach
lidského potu, který se aplikuje na plochy, kde je
výskyt zvěře nežádoucí. Zájemci o tuto ochranu se
mohou přihlásit u pana M. Tomáška nebo na Obecním
úřadu.

06

Výzva
Policie ČR


plk. Mgr. Zuzana
Pidrmanová

07

Myslivecké
sdružení
Hlubočice
informuje


Miroslav Tomášek
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Jánské lezení
Jednou takhle na pívu jsme se dozvěděli, že
někde ve Vlastibořicích za Jivinou je skála…
Tak to půjdeme prozkoumat…
Lezci, nelezci, dospěláci i děti… Přidáte se?

>>Pokračování z minulého čísla >>

Termín: středa 24. 6. 2020
Sraz: 16 hodin na Jivině u kapličky
S sebou: svačiny, případně buřty, pití, lezecké
vybavení (kdo nemá, půjčíme) a pro všechny
Jany něco na oslavu jejich svátku…:-)

Kdo bude chtít, zkusí si něco vylézt, dětem
uděláme třeba houpačku a hlavně oslavíme
svátek všech Janů!!!
Markéta Václavíková

08 PVLH24
Sport


Dušan Koutník

Letos jsem se po dvou letech opět
kvalifikoval na slavný řecký Spartathlon,
a tak je třeba trénovat. K tréninku ale
patří i závody, a ty byly v první půli
roku bohužel téměř všechny zrušeny,
nakonec i včetně našeho Okolo Vlasti.
Ideálním "skorozávodem" se v takovém
případě ukázaly být po celém světě velmi
populární tzv. FKT (z anglického Fastest
Known Time, Nejrychlejší Známý Čas).
Obvykle se jedná o nějakou předem
danou trasu, kterou se s mobilem
nebo chytrými hodinkami pokusíte
zaběhnout co nejrychleji a GPS záznam
pak můžete porovnat s ostatními.
Já si vybral výzvu zvanou Prominentní
Vrcholy Lužických Hor, PVLH. Trasa
definuje 18 vrcholů s prominencí (výškou
od nejvyššího sedla) nad 100 m (takže
každý z kopců je minimálně něco jako
prudší Trávničák). Vaším úkolem je zdolat
po vlastní trase všechny vrcholy, cíl je
v místě, kde jste vystartovali. A hlavně:
Musíte to stihnout do 24 hodin!
Krásné na tomto konceptu je to, že
to není jen o běhu. Nejprve tu trasu
musíte vymyslet, jak 18 kopců spojit?
Někdy volíte okliku po cestě, někdy
zvolíte zkratku přímo lesem.
Další komplikací je orientace. Uprostřed
panenských lesů a strmých svahů často
GPS navigace spíš mate než naviguje, na
mnohé z kopců nevede žádná cesta ani
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V 17. století byly severní Čechy uchváceny drancujícím vojskem, jež Leopold I. vyslal na saské území.
I víska Soběslavice nebyla uchráněna a skoro celá lehla
popelem. Když obyvatelé její opět do ní se navrátili,
zhrozili se, jak vše bylo zpustošeno. Dali se zase do stavění a chata Bernardova dostala se do držení Thořovi,
který ke staveništi přistavěl hospodářské obydlí. Nyní
hleděli si více polí a počali pěstovati obilí. Na počátku
18. století přišel statek Bernardův opět v držení Pelantů. Tento jej opět skoro celý opravil, zejména vystavěl
stodolu tam, kde někdy před sedmisty lety pochována
Bernardina a levoboček Bernard. Onen Pelant dokončil stavbu studně, která již století nedodělána byla
a v pozdějších letech opět zaházena, což dosvědčují
nejstarší pamětníci vísky Soběslavic. V pozdějších
letech Pelant stavení prodal a nyní nalézá se na témž
místě nová chalupa, která patří Václavu Jiránkovi.
Statek č. 8 vystavěn r. 1350, opraven 24. května 1850,
shořel bleskem dne 7. července 1910 v 7 hodin večer.
Toť nejstarší dějiny Soběslavic – dopsáno dne
31. března 1914 ve Střížovicích u Nejedlů.

pěšina. Kůrovec a vichřice řádí i v Lužkách, neprůchodné paseky
plné popadaných obřích smrků nejsou vzácností. Tam, kde se
loni projít dalo, to už letos nejde. Do civilizace daleko, studánky
vyschlé, voda je problém. Prostě – je to dobrodružství jak má být!
Členem klubu PVLH24, sdružujícím všechny, kteří výzvu
v limitu zvládli, jsem se stal před třemi lety. Tři roky jsem
hledal chuť a motivaci pustit se do lesů znovu, vzpomínka
na bolestivé šplhání do příkrých čedičových krpálů, chodidla
trpící 22 hodin v promáčené botě, nekonečnost těch více než
sta náročných kilometrů… Prostě se mi pořád nějak nechtělo.
Přišlo to až letos, a to hned dvakrát. Závodní pauza
způsobená pandemií byla už příliš dlouhá.
Při prvním pokusu mi pomohl kamarád a soused Pavel
Zeidler. S autem plným vody, piva, jídla a optimismu
přejížděl celý den z místa na místo, abych si mohl doplnit,
co jsem potřeboval. Všechno šlo jako po drátkách a já
si zlepšil osobní rekord o více než šest hodin.
Plný euforie jsem hned vymyslel další pokus. Oslovil jsem
všechny, kteří se už o PVLH pokusili, ale byli neúspěšní.
Nakonec jsme 12.6. večer vyrazili v sedmi: Kromě mě čtyři
dosud neúspěšní pokušitelé výzvy (mezi nimi vynikal tradiční
nejstarší účastník závodů od 10 km po ultramaratóny Franta
Chlouba) a dva nováčci, jedním z nich byl Matěj Kučera,
plzeňák žijící momentálně v Brně, člen Sokola Vlastibořice.
Nebudu to protahovat, užili jsme si slunečný den i horskou
bouřku, suchá hrdla i mokré boty, hluboké lesy i nádherné
rozhledy. Noc a den, kdy jsme se ani na vteřinu nenudili.
A to nejdůležitější: Všichni jsme v limitu dokončili!
Statistiky výzvy najdete na stránce www.pvlh24.cz.

Opsáno od mistra kováře ze Třtí.
V podstatě bylo sestavení tohoto dějinného obrázku ponecháno v autentickém podání až na
několik oprav dějinných dat a názvů místopisných (poznámka kronikáře V. Rutha).
Pěstování a zpracování lnu a konopí
Josef Šulc 1851 statkář Újezd (narozen ve Vlastibořicích čp. 1).
Len a konopí se pěstovaly v Újezdě od pradávna za
účelem opatřování oděvu. V staré pozemkové knize
shledáváme, že roku 1571 ujal Václav Janků usedlost
čp. 1 od otce a mimo jiné zavázal se dávati mu výměnek každoročně dva záhony lnu a tolikéž konopí.
Až do druhé poloviny 19. století sil se u nás len obyčejně pozdní, t.j. v 9., 8. nebo 7. týdnu před Jakubem
a říkalo se mu „devátník“, „osmák“ nebo „sedmák“.
Aby se docílil len lepší jakosti, dováželo se semeno
z Ruska: rigavské na vlhké půdy a pernavské, jež
dávalo měkký len. Od šedesátých let minulého století
počal se u nás síti len též raně, v dubnu. Po sklizni
zbavil se len drhnutím hlávek a prostřel se na strniště
nebo louku, aby se rosením vlákno odloučilo. Konopě
se již tehdy močily obyčejně ve vodě. Název osady
Močídky / dříve Močidla / jest patrně od toho, že
tamtéž na obecním mokrém pozemku byly upraveny
jámy, ve kterých se ve vodě močily konopě a snad i len.
Močený len se potom sušil a třel buď v domácnostech, nebo ve zvláštních sušárnách; na začátku
předešlého století byly u nás dvě třelny obecní;
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jedna ve stráni nad lávkou u Močídek, druhá ve
stráni pod starou cestou na Čelec / k Havlovicům/.
Sušárny ony byly zděné, spodní část klenutá, ve které
se topilo, v hoření části, do které byl vchod ze stráně se len sušil, na trdlicích lámal a vůbec ku předení
upravoval. Později se sušení a tření konalo v sušárnách na ovoce: vytřený len byl pak v domácnostech
večer, a v zimě po celý den, spřádán téměř všemi
členy rodiny a vší čeledí. Při tom se lidé scházeli na
tak zvané „přástky“, vypravovalo se, zpívalo, pěstovala se pospolitost dle tehdejšího způsobu. Večer
se svítilo „smolinou“ na krbu. Předení konalo se ve
starších dobách na vřeteně, později na kolovratě,
který býval zároveň součástí výbavy nevěstiny, jako
nyní šicí stroj. Předení nebylo prací nijak ponižující,
vždyť čítáme, že dříve i ta neb ona královna předla!
Napředené niti se motaly s cívky na motáky, při čemž
se odpočítaly. Bylo-li namotáno 20 pásem po 10 nitích,
říkalo se tomu „přadleno“, při 30 pásmech „trojánek“. Po sezoně tj. na jaře, dala se příze tkalci, který
býval vždy aspoň jeden ve vsi, aby zhotovil plátno.
Na jemnou přízi se len vochloval na vochli,
tj. zbavil se koudele a přadl se dovednějším přadníkem z kužele. Ostatní se přadl
z „kracle“, jež podobaly se hřebenu s dlouhými drátěnými hřeby. Jimi se koudel
vyčesávala a ku předení upravovala.
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měl totiž lnu více, než sám spotřeboval,
odprodával přízi podomním obchodníkům, kteří ji zase dodávali tkalcům v horských
krajinách, odkudž také lidé bez zaměstnání, dokud
Obecní Zpravodaj vydala
nebylo strojních tkalcoven, přicházeli, koupili sobě
© Obec Vlastibořice
nějakou část lnu, jejž sepředli a přízi prodali.
v červnu 2020

Čeleď dostávala zde část mzdy naturálně, buď záhon
lnu neb určité množství plátna na košile, kalhoty, ženské na sukně, které si daly obyčejně obarvit /tištěnky/.
Byly daleko trvanlivější než nynější moderní látky.
Tenčí plátno na košile dalo se vybílit buď na bělidlo, nebo se v domácnosti na trávníku prostíralo a čistou měkkou vodou kropilo, až zbělelo.
Na obleky, kabáty a kalhoty se plátno nebělilo.
Bylo značně silnější, mohlo se nosit i v létě i v zimě,
v létě chladilo, v zimě nepropouštělo teplo. Když
při velkém mraze jel čeledín na robotu pro dříví, ptal se hospodář, vzal-li si Vencka dvě plandy,
tj. plátěné kabáty a vzal-li si, byl bez obavy, že bude
mu zima. Plandy bývaly s kovovými knoflíky.
Ve větších hospodářstvích, kde se silo více lnu,
dbalo se toho, aby se opatřilo hojně zásob různého plátna a kanafasu do budoucna a na výbavy
dcer, takže v některých rodinách měli plné truhlice. Zajímavo je, že učitel při kostele /kantor/,
když chodil u nás se zpěváky po tříkrálové koledě,
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dostával hrst lnu vytřeného. Ze semene lněného dával se
vytlačit olej, kterého se používalo k maštění místo tuku.
Vynalezením strojů na předení byli nejvíce postiženi ti, co předli
ze zisku. Těm nezbývalo, než aby šli jako dělníci do přádelny.
Jako důsledek zřizování většího množství přádelen nastala větší spotřeba lnu a zvětšila se poptávka po něm, takže
se ho začalo v druhé polovici minulého století více síti, při
čemž zlepšeno nářadí na zpracování a zdokonaleny sušírny
tj. třelny, jež stavěny buď „společné“, nebo „obecní“. V Újezdě
vystavěna společná třelna r. 1864. Podobná byla pořízena
v Soběslavicích, Loukově a jinde. – Později někteří podnikaví
občané začali kupovati surový stonkový len, postavili moderní třelny s větším počtem dělníků. Vytřený a roztříděný
len dováželi do továren. Tam však nestačil zde vypěstěný
len, takže bylo nutno dovážeti jej z Ruska, ovšem na škodu
zdejších pěstitelů. Tímto rozvojem ve lnářství nastalo živěji
v obcích lnářských, zvláště stoupla zaměstnanost v zimě.
V letech šedesátých minulého století pořádávaly se také
taneční zábavy, zvané „kužel“. Od tanečnic po částkách darovaný len upravil se v kužel, až 50 kg těžký a mnohdy
pestře zdobený, který se vezl s hudbou až do sousedních
obcí. Umístěn byl uprostřed tančírny. Okolo něho se tančilo mnohdy při značné veselosti. Obnosu, který se stržil za
vydražený len s kužele, užito bylo na zaplacení hudby.
Rozvoj ve lnářství netrval však dlouho. Během doby ukázalo se,
že prodej lnu v přádelnách je spojen s obtížemi /přetřiďování
lnu v přádelnách/ a prodávající byl vydán na milost a nemilost
kupujícího továrníka. Kromě toho bývalá vláda rakouská nečinila
ničeho na ochranu pěstitelů lnu, ba spíše pracovala ku prospěchu továrníků, jimž dovolovala nákup lacinějšího lnu ruského.
Len je rostlina velmi citlivá na povětrnost. Nastane-li sucho
v jarních měsících, len zakrní, jest malá sklizeň a to s nízkou
hodnotou. Když pak jest podobných let více za sebou, jest pěstitel velmi poškozen – zvláště při nynějším vysokém výrobním
nákladu – a tak se přestával len síti, ač ještě nedávno i v okresu
Poděbrady v značném rozsahu jej sili. – Třelny jsou zrušeny, dělnictvo vyhledává jiné zaměstnání, dřívější pěstitelé lnu věnují se
pěstování plodin jiných, u nichž není takového risika jako u lnu.
Následek tohoto úpadku lnářství nese celý stát, neboť
spousta peněz za různé tkaniny přichází za hranice.
Krátké toto pojednání má sloužiti k tomu, aby pokolení nynější
i budoucí nabylo aspoň částečné vědomosti o důležité hospodářské plodině, která zanikla ku škodě pěstitelů i spotřebitelů.

31. Historie obce dětskýma očima, z vyprávění
pamětníků, umělci z naší farnosti
Sborník slohových prací „Dětskýma očima“ uspořádal František Křelina.

Tamější lid patřil pod panství svijanské. Pánem toho panství byl Valdštejn. Na robotu chodili podle výměry polí. Kdo
měl potah, chodil jeden nebo dva dni v týdnu s potahem.
Kdo potah neměl musel jíti sám. Jednou dostali rozkaz, aby
šli pracovat na stavbu rybníka Žabikoru. Sedláci se vzbouřili, že to nepatří do jejich práce. Vůdci vzbouřeného lidu byli
Roubínek z Albrechtic a Pelant z Padeřavic. Vrchnost se však
brzy dověděla o vzpouře sedláků a zajistila si pomoc vojska.
Když vzbouřený lid přišel na panství, direktor je chlácholil.
Co je tak mírnil, vidí sedlák Roubínek přijíždět po silnici husary. Poznal, že je zle, a spasil se útěkem. Druhý sedlák Pelant
za to dostal větší robotu. Musil robotovat tři dni s potahem
a tři dni sám. Za trest měl pak největší robotu v celém okolí.
Vlci v Dlouhém háji u Vlastibořic
V lesnaté krajině rozkládají se obce Vlastibořice a Kamení. Mezi nimi je les zvaný Dlouhý háj. Asi uprostřed
lesa je rokle Vlčí jáma. Nazývá se tak proto, že se na tom
místě zdržovali vlci. Vypravuje se o ní také pověst.
Jednou byl ve Vlastibořicích ples. Hostí bylo málo, rozešli se ve
dvě hodiny po půlnoci. Přes Dlouhý háj šel jen hudebník s basou.
Únavou sešel s cesty až k rokli. Tu najednou zaslechl praskot
větviček a uviděl opodál vlky. Co měl dělat! Začal tedy hrát. Vlci
naslouchali a nechali ho. Když šli ráno lidé cestou, slyšeli zvuky,
šli po hlase, až uviděli vlky. Ty zahnali a basistu vysvobodili.
Jak bylo u nás za světové války
Za světové války se těžce žilo. Hospodáři byli většinou na vojně,
k práci zůstaly jenom ženy, děti a starci. Obilí a dobytek rekvirovali pro stát. Stále chodili na rekvizice a stále se říkalo, že přijdou
s vojáky – a také někdy přišli. Proto lidé obilí ukrývali, jak se dalo.
Přebedňovali komory, ve stodole vykopávali díry a na ně narovnali slámu. Naši vypravují, že měli mouku v úle i v holubníku.
Pamatovalo se také na výměnu. Když chtěl někdo něco koupit,
musel přinést potraviny, nebo nic nekoupil. Po vesnicích chodili
Němci a přinášeli za živobytí látky a jiné potřeby. Chodívali pěšky, neboť na nádraží by jim bývali všechno zabavili. Také jednoho
dne přišli dva vojáci a sundali nám zvonek. Všichni prý plakali.
Nastala veliká radost, když nadešel 28. říjen.
Broušení skla
U nás jsme měli také jeden brus. Brousila na něm maminka. Jednou nohou šlapala a rukou přidržovala sklo k brusu.
Brousila různé korále všech barev a tvarů. Vydělala tak slušné peníze; když teď nebrousí, velmi se nám nedostávají. Ve
Vlastibořicích brousili ve čtyřiceti domech, na Jivině ve třiceti
a v Sedlíšťkách ve dvaceti. Ve druhé třídě máme za oknem
sklo v různých barvách (tzv. „korále“ různých tvarů); brousil
je pan František Anděl. Jest to poslední brusič, který brousí
ve Vlastibořicích. Na Jivině a v Sedlíšťkách už nebrousí nikdo.
Kromě broušení se v mnoha domácnostech navlékaly skleněné korále. Byla to práce málo placená a dělaly ji zejména děti.

O robotě
Tuto událost o robotě mi vypravovala babička, která pochází
z Vlastibořic ze statku; za roboty jej nazývali Zákostelecký.

— pokračování příště >>
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Placená inzerce

Bretagne
Donesete-li tento
letáček do kavárny,
obdržíte kávu a
chlebíček zdarma!
Otevírací doba: 9:00
– 16:30 každý den
Objednávky a
rezervace na telefonním čísle: 739 757 636

Email: cafebretagne-sychrov@
centrum.cz
Zámecká kavárna Bretagne v prostorách
návštěvnického centra státního zámku
Sychrov Vás zve k příjemnému posezení. V
nabídce máme široký výběr kávy, tradiční
horké čokolády, přírodních ovocných limonád,
domácích chlebíčků a zákusků za skvělé ceny!
Dorty i chlebíčky balíme i s sebou.
Pořádáte domácí oslavu? Rádi Vám chlebíčky,
zákusky, celé dorty, obložené mísy připravíme
na objednávku i s dovozem, či si je též můžete
vyzvednout v prostorách naší kavárny.
Orientační ceny prodávaného zboží:
• chlebíčky - všechny druhy 20 Kč
• velký větrník 35 Kč
• špička 27 Kč
• zákusek mascarpone s
čerstvým ovocem 45 Kč
• malinový cheesecake 55 Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Facebook: Café
Bretagne
Instagram: café_
bretagne

