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Obecní úřad – 
aktuální informace

Výsledky hospodaření 
k 28. 2. 2021
Daňové příjmy ������������������������� 808 668‚19 Kč
Nedaňové příjmy �������������������� 214 387‚00 Kč
Kapitálové příjmy ��������������������������������  0‚00 Kč
Přijaté transfery�������������������������73 384‚00 Kč
Příjmy c e l k e m: �������������� 1 096 439‚19 Kč

Běžné výdaje����������������������������� 813 610‚64 Kč
Kapitálové výdaje ����������������������41 140‚00 Kč
Výdaje c e l k e m: �����������������854 750‚64 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 28� 2� 2021 ��������������������������2 973 773‚36 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil 
k 28� 2� 2021 ����������������������������� 626 277‚42 Kč
Celkem k 28� 2� 2021 ������� 3 600 050‚78 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 1. 3. 2021
Přihlášeni k TP:
Ing� Stanislav Pazderník
Michal Chotěbor
Jakub Mareš

Navždy nás opustili: 
2� 2� 2021 zemřel zastupitel 
obce  Jan Ledabyl ml�

Čest jeho památce!

Počet obyvatel po změnách

342
před rokem: 339 
před pěti lety: 284

Životní jubilea
V lednu, v únoru a v březnu svá 
životní jubilea oslavili nebo 
ještě oslaví tito jubilanti: 
Röslerová Jarmila 
Sluková Ladislava
Kratochvílová Alena
Kvapil Jaroslav
Baloch Vít
Kasíková Eva
Linka Zdeněk

Gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí a zdraví!

INFO 
grafika


Dušan Koutník

Po roce opět přicházím s pozváním do světa 
grafů a čísel, která nám pomohou nahlédnout 
do hospodaření obce a posoudit letošní výsledky 
v dlouhodobějším kontextu�

Po roce 2019, v němž jsme se snažili především 
šetřit a vytvořit si tak v obecní kase rezervu 
pro nenadálé výdaje, nás letos čekala první 
opravdu velká investice, rekonstrukce 
obecních komunikací za kulturním domem�

Největší část příjmů plyne z daní (modrá část 
prvního grafu)� V průběhu roku panovaly 
v místních samosprávách značné obavy 
z dopadů vládních protipandemických opatření 
na tuto část obecních příjmů, v našem případě 
se ale potvrdily jen zčásti a daňové příjmy 
nakonec dosáhly téměř na loňské hodnoty�

Další významnou položkou jsou nedaňové 
příjmy (oranžová), tedy příjmy z nájmů, 
odpadového hospodářství apod�, 
a v letošním roce opět i dotace (žlutá)�

Z grafu zobrazujícího výdaje je v porovnání 
s předchozím rokem patrný zhruba 
dvoumilionový nárůst, za kterým stojí právě 
výše zmíněné opravy obecní infrastruktury� 

Třetí graf přehledně zobrazuje celkové roční 
příjmy a výdaje, modrá křivka je roční bilance, 

a na posledním grafu najdete výši prostředků na 
obecních bankovních účtech při roční uzávěrce�

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

o d pa dy 

Vážení spoluobčané,

tak k nám pomalými krůčky přichází jaro. Na letošní zimu 
budeme určitě všichni vzpomínat, protože po mnoha letech 
byla opravdu bílá a mrazivá. V okolí obce se hojně běhalo 
na běžkách, sáňkovalo, a na obou našich rybnících dokonce 
i bruslilo. Všichni jsme si protáhli svaly při odhazování sněhu 
a nejednou jsme řešili dilema „kam s ním“. Silnice byly sjízdné 
a vždy vzorně uklizené a za to patří panu Radkovi Slukovi 
velký dík.

Nezdá se to, ale už to bude rok, co do našich životů vstoupil 
tichý nepřítel COVID−19. Chtěla bych vám všem poděkovat 
za trpělivost a vytrvalost při dodržování omezení a opatření 
v nouzovém stavu, ve kterém se náš stát nachází. Slibované 
očkování obyvatel se rozjíždí velmi pomalu, ale snad se do léta 
všichni dočkáme. O to víc mě těší, že se podařilo naočkovat 
naše seniory 80+ a klienty DPS. Vakcínu jsme získali od 
Krajského úřadu a naše seniory oočkovala paní MUDr. 
Hakenová z Doubravy, které tímto velice děkuji.

Na závěr mi dovolte malou vzpomínku na zastupitele, ale 
hlavně kamaráda Honzu Ledabyla, který nás tak náhle 
a hlavně brzy 2. února letošního roku opustil. Naše kandidátní 
listina přišla o parťáka, se kterým jsme šli do voleb a který 
se svých povinností zhostil na výbornou. Jeho koníčkem byla 
historie, a to zejména Vlastibořic. Především jemu patří velký 
dík za to, že se podařilo dojednat převod vlastibořického 
hřbitova do majetku obce, byť se již schválení této majetkové 
operace v zastupitelstvu obce nedožil. S Honzou se člověk 
nenudil, jeho nadhled, nadsázka a černý humor byly 
příjemným zpestřením při jednáních zastupitelstva, ale 
i v soukromém životě. Honzo, budeš nám všem moc chybět. 

Přeji hezké počtení nad letošním prvním číslem Obecního 
zpravodaje.

Jana Hartlová

VySVĚTLENÍ poJMŮ

Daňové příjmy – Mezi rozhodující příjmy 
rozpočtů všech měst a obcí patří daňové 
příjmy� Ty se dále se dělí na příjmy z DPH, daně 
z příjmů právnických a fyzických osob atd�

Nedaňové příjmy – Do této skupiny příjmů 
se promítají mimo jiné i příjmy z likvidace 
komunálního odpadu vybrané od občanů obce, 
příjmy z bytového hospodářství – nájemné, dále 
pak příjmy z pronájmů, úroků a dividend�

Kapitálové příjmy – Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje 
nemovitého majetku obce – pozemky, budovy a byty� 

Dotace – Do samostatné působnosti obce patří 
spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích 
občanů� Jsou to dotace, o něž se musí žádat, a které 
nejsou nárokové (například dotace ze státního rozpočtu, 
rozpočtu kraje, strukturálních fondů EU, apod�)�

Běžné výdaje – Prostředky použité hlavně na 
každodenní provoz obce, v následujících letech 
už z nich nebude žádný (přímý) užitek 

Kapitálové výdaje – Investice do majetku 
obce, z kterého bude, resp� měl by být 
užitek i v následujících letech�

pŘÍJMy a VÝdaJE oBCE V LETECH 2000–2020 Úvodník 
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 Jana Hartlová 

Stručně
 µ Novou členkou zastupitelstva obce se 

12. 2. 2021 stala paní Markéta Václavíková

 µ Na konci března začíná sčítání lidu, domů 
a bytů. Jedná se o zákonnou povinnost pro 
všechny. Více informací najdete na zadní 
obálce.

 µ Kontejnery na svoz bioodpadu budou na svá 
obvyklá stanoviště přistaveny ve čtvrtek 
1. 4. 2021.

 µ Lesní cesty v okolí obce jsou určené pro pěší 
a cyklisty, ne pro auta, která si zkracují cestu 
do Pěnčína. Děkujeme!

 µ Byl vytvořen pasport veřejného osvětlení – pro 
občany to znamená, že každá lampa má své 
číslo a při její závadě stačí toto číslo nahlásit 
na obecní úřad.

 µ Na webových stránkách obce najdete banner 
ČEZ Distribuce, kde zjistíte aktuální odstávky 
distribuční sítě. Tradiční výlep letáků ČEZ 
Distribuce ukončila.

 µ Již poněkolikáté prosíme občany o dodržování 
pořádku v prostorách kontejnerových stání. 
Odpad, který se do kontejnerů na tříděný 
odpad nevejde, patří do velkoobjemového 
kontejneru (např. akvárium, kovové 
konstrukce, kočárky, nábytek apod.)

 µ Kulturní akce NOC KOSTELŮ – obec se ve 
spolupráci s místní farností přihlásila do 
kulturní akce Noc kostelů, která se uskuteční 
v pátek 28. 5. 2021. Na programu se bude 
podílet paní Jelínková, pan Svačinka, 
starostka a místostarosta

Jarní brigáda
Jako každý rok se i letos uskuteční jarní brigáda� Ta 
letošní však bude trochu jiná� V minulých letech se 
v každé místní části uklízelo, zametalo a sázelo� Letos 
bych vás chtěla všechny pozvat jen na jedno místo, 
a to na obnovenou polní cestu mezi Vlastibořicemi 
a Sedlíšťkou� Během jarní brigády cestu osázíme 
břízami, jeřabinami, šeříky a černým bezem� Sraz 
bude v sobotu 10� dubna 2021 v 9 hodin na začátku 

cesty (před domem Lukáše Pudila)� Vezměte s sebou 
rýče, lopaty a hrábě� Občerstvení bude zajištěno�

Brigáda v obecním lese
Po dohodě s lesním odborným hospodářem panem 
Blažkem bych chtěla oslovit zájemce (zhruba 5 lidí), 

kteří by měli zájem o sázení 
semenáčků v obecním lese, kousek 
od hájenky Kateřinky� Jedná se o 
150 stromečků a s tím související 
úklid malého množství klestí� 
Zájemci ať se hlásí na 
obecním úřadě� Pan Blažek 
brigádníky proškolí� Termín 
brigády bude upřesněn�

Upozorňujeme, že splatnost úhrad za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů končí 
30. dubna 2021.

M Í ST N Í p o pL aT k y 

Ohlédnutí za rokem 2020
Došlo k rozšíření vodovodu v místní části 
Jivina – Kotel� Tuto stavbu financovala také obec, 
ale Severočeská vodárenská společnost a� s� si 
vodovod odkoupí do svého vlastnictví� Na Jivině 
bylo svépomocí vystavěno travnaté hřiště�

Od loňského února máme nového provozovatele 
restaurace U Zvonice� Kuchařské umění pana 
Berana a stále usměvavý kolektiv přivedly 
do restaurace mnoho místních i přespolních 
obdivovatelů, kteří v letních měsících velmi 
ocenili příjemné posezení na předzahrádce 
restaurace, kterou nechala obec vybudovat� 

Z dalších dotačních titulů obec pořídila nové 
IT vybavení knihovny (PC, dataprojektor 
a plátno), zahradní traktůrek, vysadila stromy 
na veřejných prostranstvích obce i podél silnic� 

Celkově se z dotačních titulů do obecního 
rozpočtu podařilo získat 559 943 Kč�

V obecním lese probíhá pod dohledem 
OLH pana Blažka postupně těžba stromů 
zasažených kůrovcovou kalamitou a následná 
výsadba stromů nových� I na tyto práce 
obec pobírá dotace ze státního rozpočtu�

V letních měsících, kdy došlo k mírnému 
rozvolnění opatření v nouzovém stavu, 
se uskutečnilo několik kulturních akcí, 
na které obec přispěla ze svého rozpočtu� 
Jednalo se o Pohádkové léto v sychrovském 
lese, Rouškobraní (koncert amatérských 
skupin na hřišti ve Vlastibořicích), Loučení 
s létem na Sedlíšťkách a Vlastibořickou 
teniskou o zlatou srnčí trofej�

I přes všechny tyto výdaje skončila obec 
na konci roku 2020 s hospodářským 
výsledkem 392 800 Kč a zůstatkem na 
bankovních účtech ve výši 3 191 425‚40 Kč�

01 Informace z Obecního úřadu 



Biokoridor mezi 
Vitanovicemi 
a Vlastibořicemi

bývalá skládka komunálního odpadu z mi-
nulého režimu jeden kilometr pod naší 
vesnicí na ploše jednoho hektaru doznává 
v poslední době vítané změny. na metrové 
vrstvě zeminy přivezené z průmyslové zóny 
vesecko bylo vysazeno mnoho set kusů dře-
vin. hodně stromů je vysazeno velmi blízko 
sebe, no snad krajinotvůrce při projektování 
věděl, co dělá. rozhodně jsem zvědav do 
budoucna, jak to tam bude vypadat a jakým 
způsobem bude prováděna hlavně udržitel-
nost tohoto zrealizovaného projektu za dva 
miliony – tipuji, že to bude vypadat podob-
ně, jako dost často žalostně vypadající nová 
výsadba vedle rychlostních komunikací po 
republice. 

domnívám se, že 
takovéto skládky lze 
„kultivovat“ lev-
nějším způsobem 
a krajinotvornost 
kolem našich obcí ře-
šit raději stromovými 
alejemi, ale možná je 
to jen můj názor… 

02
Příroda


Milan Jelínek


Milan Jelínek
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VAROVÁNÍ PRO SENIORY před okradením nebo 
podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti 
Policie České republiky varuje seniory před 
možným okradením nebo podvodným jednáním 
pachatelů trestné činnosti, kdy objektem zájmu jsou 
právě senioři většinou přímo v místě svého bydliště�

Podvodníci využívají různé záminky k okradení 
nebo vylákání peněz od seniorů, kdy je kontaktují 
osobně nebo telefonicky většinou s nabídkou 
různých služeb anebo pod smyšlenou záminkou: 

Nabídky řemeslných služeb:
 µ broušení nožů, nůžek atp� 
 µ výměny okapů nebo jiné práce na domě
 µ výměna zámku u dveří (prodej a nabídka 

montáže bezpečnostního zámku, kdy 
se však jedná pouze o běžný zámek)

 µ kontrola komínů (výměna vložkování 
komínu i přesto, že to není nutné)

 µ kontrola elektrospotřebičů 
(aktuálně na Semilsku)

Pachatel požaduje za službu přemrštěné ceny 
nebo mnohonásobně vyšší částku, než žádal 
před započetím práce� V případě odporu seniora 
ohledně zaplacení pachatel vyhrožuje mnohdy 
i fyzickým napadením, v některých případech 
vyvíjí nátlak na seniora i více pachatelů� Ve 
snaze získat od seniora požadovanou částku 
jsou pachatelé ochotni jej odvézt i k bankomatu, 
aby zde vybral finanční hotovost� 

Nabídky levných energetických služeb 
nebo pojištění v místě bydliště:

 µ levnější plyn nebo elektřina
 µ pojištění – životní, zdravotní, proti 

pohromě, spoření apod�

Pachatel nechává při vpuštění do domu úmyslně 
otevřené vchodové dveře pro spolupachatele, poté 
obvykle vyzve seniora, aby mu ukázal plynové 
připojení, pojistky, hlavní uzávěr vody apod�, 
a ve chvíli, kdy se senior vzdálí z domácnosti, 
tak druhý pachatel vnikne do jeho bytu a odcizí 
nalezené cennosti� V některých případech 
pachatel vyšle seniora do jiné místnosti, třeba 
do koupelny, aby pouštěl vodu nebo k televizi, 
kterou má senior dle jeho pokynů zapínat 
a vypínat� Pachatel mezitím prohledá ostatní 
místnosti a odcizí peníze nebo vše cenné� 

Záminky: 
 µ "vnuk v nouzi“ (nejčastější záminka)
 µ trestná činnost přes internet – 

„americký voják“, „ruská kráska“
 µ přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – 

(falešný plynař, elektrikář nebo vodař)
 µ údajné těžké životní nebo mimořádné situace – 

(vylákání peněz na operaci 
dítěte, na různé služby, pokuty 
a poplatky, neboť pachatel 
u sebe zrovna nemá hotovost) 

Nejčastější záminkou je varianta 
„vnuk v nouzi“ – pachatel telefonuje 
na pevnou linku (výjimečně na 
mobilní telefon), kdy se vydává za 
vnuka a žádá finanční pomoc, neboť 
se dostal do velkých problémů, 
anebo že má možnost výhodné 
koupě vozidla, bytu apod� a nemá 
dostatečnou finanční hotovost� 
Pokud senior sdělí, že nemá takovou 
finanční hotovost, je často nucen 
poskytnout šperky nebo jiné 
cennosti� Pachatel sdělí, že peníze 
nebo cennosti vyzvedne u seniora 
řidič taxislužby, kterému má 
poškozený vše předat, v některých 
případech si pro požadované věci 
má přijet známý falešného vnuka� 

Jako novější fenomén se nám 
začíná projevovat trestná činnosti 
na seniorech přes internet� 
Seniorského věku se začínají dožívat 
„zdatnější“ uživatelé internetu� 
Jde o záminky pod příslibem 
seznámení, společného života, 
pomoci v nouzi� Daly by se označit 
jako „americký voják“, popřípadě 
jako námořník, lékař na misi 
v zahraničí a podobně� Popisovanou 
trestnou činnost považujeme za 
vysoce nebezpečnou se stupňujícím 
charakterem� Odesílané peníze 
většinou končí na zahraničních 
účtech� Objevují se také případy, 
kdy podvodníci vystupují jako 
„ruská kráska“� Scénář je obdobný� 

Podvod „americký voják“ se interně 
nazývá podle původního případu 
falešné identity� Je postaven na 
modelu získání důvěry zejména 
osoby opačného pohlaví pod 
záminkou společné budoucnosti� 
Ústřední postavou tohoto podvodu, 
a tedy vymyšleného příběhu, 
bývá cizinec, který se snaží 
zkontaktovat osobu (oběť) přes 
různé komunikační portály, ať už 
seznamky či sociální sítě a vždy se 
zaštítí příběhem� V tomto příběhu 
jde o zlato, peníze či jiné cennosti, 
případně o jeho život� Vždy je 

05
Policie 
varuje

Milí čtenáři i nečtenáři!
Tímto příspěvkem Vás chci 
všechny za naši knihovnu 
pozdravit a připomenout, že 
knihovna je tu pro všechny 
a srdečně pozvat k její návštěvě� 
Také chci poděkovat věrným 
návštěvníkům za jejich přízeň�

Naše knihovna nabízí k vypůjčení 
spoustu knih různých žánrů 
a pro všechny věkové kategorie� 
Pro ukrácení dlouhé chvíle jsou 
k dispozici k zapůjčení také 
společenské hry� To vše i nadále za 
roční poplatek 40,- Kč dospělí a 20,- 
Kč děti� Hlavně bych ráda oslovila 
malé čtenáře a jejich rodiče� Knížky 
si můžete v klidu prolistovat, 
vybrat a obměnit pohádky, které už 
máte doma několikrát přečtené�

Knihovna zachovává i v tomto roce otevírací dobu 
každou středu od 16 do 18 hodin, ale nyní v nouzovém 
stavu, kdy máme omezený provoz (výdejní okénka), 
otevíráme alespoň na jednu hodinu každou středu 
od 16 do 17 hodin� Samozřejmě dodržujeme daná 
pravidla, jako je nošení respirátoru, dezinfekce 
rukou a vstup pouze po jednom (což je lehké, 
k shlukování obyvatel zde bohužel nedochází:-))

Pokud Vám tento čas nevyhovuje, nebo máte 
jiné připomínky či návrhy, obraťte se na mě, na 
telefon 725 863 433, na e-mail svaa�mirka@
seznam�cz nebo na e-mail knihovny knihovna@
vlastiborice�cz� Ráda se pokusím Vám vyjít vstříc�

Těším se na Vás!
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Mirka Svačinková

knihovnice

Doplnění k Noci kostelů
Vlastibořický kostelík, který je 
chloubou obce a budovou s dlouhou 
a pohnutou historií, působí mezi 
jinými venkovskými kostely svým 
jednoduchým, spíše barokním 
vzhledem, nenápadně� Poprvé 
je písemně doložen v roce 1352 
(v té době již ale musel nějakou 
dobu existovat)� Zachovalý a velmi 
jednoduchý půdorys jedné téměř 
čtvercové lodi s menším, původně 
též čtvercovým, presbytářem 
upomíná ještě na nejstarší 
dobu, většina stavebních prvků 
je o poznání mladších� Teprve 
v následujících letech a velmi 
pozvolna se o kostele začínáme 
dozvídat další informace� 

Díky propracované církevní 
kancelářské praxi z přelomu 14� 
a 15� století známe první duchovní 
správce (plebány), poté na čas 
kontinuálních zpráv opět ubývá 
a správy se ujímají nekatoličtí 
kněží� Na druhé straně jsou pro 
období 16� století již dochována 
svědectví o péči o kostel ze strany 
bohatých investorů� Asi z přelomu 
15� a 16� století pochází dochovaný 
zvon ve zvonici s českým nápisem 
provedený gotickou minuskulou� 
V průběhu století mohlo dojít 
ke stržení východní závěrné 

stěny presbytáře a k nahrazení dvěma zdmi svírajícími 
tupý úhel� Konečně z konce století (1580) a prvních let 
17� století je dochována čtveřice hodnotných náhrobníků 
šlechtické rodiny Kyjovských z nedalekého statku 
Albrechtice� Kyjovští nebyli přímo patrony kostela, 
nicméně dochované důkazy o tom, že kostel byl jejich 
pohřebním místem, dávají tušit, že na péči hojně 
přispívali, a že období 16� století do roku 1620 je sice bez 
písemných zpráv, zato však obdobím bez hmotné nouze� 

Trochu jiný směr nabrala historie po odchodu 
nekatolíků� Kněží bylo málo a Vlastibořice musely být 
administrovány z kostela v Loukově, a to až do roku 1789, 
kdy přišel Řehoř Alexius� Alexius byl augustiniánem, ale 
kvůli rušení klášterů za Josefa II� přijal místo kněze na 
venkově� I když se po mnoho let opakují nářky místních 
správců, že interiér kostela je značně vlhký a vše 
v něm podléhá rychlé zkáze, z 90� let 18� století se snad 
zachovaly části dřevěné výbavy oltářů� Hlavní oltář byl 
ale v roce 1910 významně rekonstruován Dominikem 
Buškem ze známé řezbářské rodiny sídlící na Huse, 
oltář pak byl opatřen novým oltářním obrazem, který 
namaloval Konstantin Bušek� Ačkoliv v druhé polovině 
19� století vznikly plány na rozšíření kostela, nikdy se 
nepodařilo tento větší investiční zákrok provést�

Ke kostelu patří velice hodnotná samostatně stojící 
dřevěná zvonice� Budova kostela i zvonice mohly 
sice existovat samostatně již od dob nejstarších 
zmínek o kostelu, nicméně současná dřevěná 
konstrukce svědčí o vzniku této zvonice v roce 1671 
(nosná konstrukce nese nápis s tímto datem)�
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Adam Rejha

Národní památkový 
ústav,

územní památková 
správa

na Sychrově



třeba mu pomoci dostat tyto komodity z nějakého 
nebezpečného místa� Nejčastěji jsou to místa 
typu Afghánistán, Sýrie a další státy s nestabilním 
režimem a přítomností mezinárodních sil�

Tento podvodník se zpravidla vydává za amerického 
vojáka, námořníka, právníka, lékaře či úředníka, ale 
i umělce, kteří jsou zde na misi nebo mají možnost 
získat třeba dědictví a potřebují nalézt někoho, kdo 
jim pomůže s vyvedením zmiňovaného bohatství 
mimo nebezpečnou zemi, případně jim pomůže se 
záchranou života� Následuje samozřejmě příslib 
společné budoucnosti se zajištěným člověkem, 
popřípadě příslib na podílu z majetku� Objevil 
se i příběh námořníka bojujícího o život na 
potápějící se lodi� Dalším společným momentem 
jsou opakující se žádosti o zaslání finančních 
prostředků na zařízení potřebných postupů 
k převedení finanční hotovosti, vyvezení zlata ze 
země či vyřízení výjezdních povolení a úplatků pro 
místní autority� Komunikace probíhá přes chaty 
a emaily, mnohdy za využití Google překladače�

Myslíte si, že na takovéto „pohádky“ nemůže 
nikdo naletět? Omyl… Osamělí lidé a např� lidé 
v těžké životní situaci hledají někoho, kdo jim 
dá nový cíl a impuls� A tím může být i záchrana 
života člověka či příslib nového vztahu� Policisté 
bohužel evidují případy, kdy oběti podvodníků, 
nejčastěji ženy, zaslaly finanční prostředky 
v rozmezí tisícových až milionových částek�

Komunikujete s někým, jehož příběh se podobá 
výše popsanému nebo znáte někoho, kdo tento 
příběh prožívá? Buďte opatrní a nikomu neposílejte 
žádné finanční prostředky� O tom samém 
zkuste přesvědčit svou známou/známého� Vždy 
v takovýchto případech poproste o názor dalšího 
člověka, který se na vše bude dívat nezatížený 
předešlou romantickou či naléhavou komunikací�

V případech, kdy se za seniorem dostaví falešný 
plynař, elektrikář nebo pracovník vodáren 
(většinou dva pachatelé) se záminkou vrácení 
přeplatku, nejčastěji ve výši okolo 1 000,- Kč, 
však má pachatel u sebe pouze větší bankovku, 
kterou potřebuje rozměnit� Poškozený tedy jde na 
místo, kde má uloženou finanční hotovost, což vidí 
pachatel, který následně odvede pozornost seniora 
sepisováním formulářů a druhý nepozorovaně 
z tohoto místa odcizí zbylou hotovost� K vrácení 
přeplatku nakonec nedojde, neboť pachatel vyzve 
poškozeného, aby mu předložil další dokumenty, 
kdy on mezitím nepozorovaně domácnost opustí� 
V drtivé většině případů nabízí přeplatek žena�

AKTUÁLNĚ v době nouzového stavu

Podvodníci bohužel využívají krizové situace 
a obohacují se na úkor osaměle žijících seniorů 

pod záminkou nabídky zdravotní péče, přípravků 
na posílení imunity i s nabídkou pomoci při 
každodenních činnostech jako je nákup� 

Záminka: 
 µ nabídka zdravotní preventivní péče – měření 

teploty (nejprve nabídnuto telefonicky, poté 
osobní návštěva pachatele u seniora doma)

 µ nabídka pracího prášku s účinností proti 
Covid−19 (aktuálně na Frýdlantsku)

Žádné kontrolní měření teploty u seniorů 
v České republice v jejich domácím prostředí 
neprobíhá! Pachatel se pouze pokouší dostat 
do domácnosti seniora s úmyslem jej okrást� 

Pokud senior využije nabídky pomoci 
v podobě nákupu, doporučujeme:

 µ ověřit si, zda se jedná o organizace 
zřízené obcí nebo neziskovou organizací, 
požadujte předložení průkazu o tom, že 
se skutečně jedná o zaměstnance takové 
organizace� Vyžádejte si telefonní kontakt, 
na kterém si můžete danou osobu ověřit�

 µ mějte předem připravený seznam věcí, které 
potřebujete nakoupit, zařídit, obstarat�

 µ nepůjčujte svou platební kartu a pokud 
možno mějte připravenu přesnou finanční 
hotovost na požadovaný nákup či službu�

 µ při převzetí nákupu nepouštějte cizí 
osoby do bytu, k tomu využijte společné 
prostory domů, u rodinných domů využijte 
možnosti předání nákupu přes plot�

Zároveň upozorňujeme, že v současné době 
neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by 
se zaměřovala na výběr peněz v souvislosti 
s opatřeními proti COVID−19� Neposkytujte 
k těmto účelům žádné finanční dary�

Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřetní 
a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je 
osloví v místě jejich bydliště� Pokud se již 
senior rozhodne cizí osobu vpustit do svého 
bytu, tak by neměl být doma sám (zavolejte 
příbuzným, přátelům nebo sousedům a poproste 
je, zda by nemohli přijít, do té doby nikoho 
dovnitř nevpouštějte, popřípadě se dohodněte 
s cizí osobou na jiném termínu návštěvy)� 

Seniorům doporučujeme, aby si pořídili 
na dveře do bytu bezpečnostní řetízek, 
který udrží dveře jen pootevřené, aby tak 
mohli některé věci vyřídit bezpečněji� 

V případě podezření, že jste se setkali 
s podvodníkem, neprodleně kontaktujte 
Policii České republiky na tísňové lince 158�
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Nohejbalový turnaj ve Vlastibořicích
díky úsilí lucky a dalších lidí od nohejbalu se ve sportovním areálu ve 
vlastibořicích, ještě v době rozvolnění 12. září 2020, podařilo opět uskutečnit 
nohejbalový turnaj za účasti sedmi družstev z blízkého okolí. dvě družstva byla 
domácí – zajíčci a mrkvičky. hrálo se systémem každý s každým, kdy do finále 
nakonec postoupilo družstvo domácích – mrkvičky a parta ze svijanského 
újezdu. soupeř to byl zdatný, v průběhu turnaje bylo vidět, že má hodně 
natrénováno. my už jsme neměli co ztratit, protože medaile, jedna z dalších 
z této sezony, byla jistá. proto jsme vymysleli nečekanou taktiku, hlavně tedy 
pro soupeře nečekanou. na smeč a bloky byla nasazena martina a vyplatilo se 
to. kluci z újezdu tím byli natolik zaskočeni, že se jim na tu změnu nepodařilo 
zareagovat a zlato tak po těžkém boji zůstalo doma. vítězné družstvo ve 
složení martina, lukáš a martin nakonec slavilo na domácí půdě další velké 
vítězství. všem organizátorům a účastníkům patří velké poděkování. 

zdar všem nohejbalistům!
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Martin Čižmár

Bohdan Kaminský 
„národní divadlo jest nejznamenitější stavbou toho 
druhu v evropě, neboť jest od základů do střechy 
zbudováno ze samých krejcarů, kterými hlavně 
česká šlechta šmahem přispívala. budova ta po 
svém dohotovení zničena byla požárem, při čemž 
rozkaceným Živlům za oběť padla i velkolepá akustika, 
jíž se prvotní stavba honosila. divadlo po požáru 

bylo vystavěno znovu a slouží nyní jako nádherný útulek domácí dramatické 
produkci, která měrou povážlivou opanovala celý repertoir. z vlasteneckých 
kusů nejčastěji dávaných sluší uvésti „překvapení z rozvodu“, „excelsior“ 
a „Ďáblovy pilulky“, kteréžto vlastenecké hry, čerpané ze staroslavných 
českých dějin, jsou základními kameny moderní české literatury dramatické.“ 
(bohdan kaminský: z humoristického průvodce po praze, zlatá praha, 1892)

Kaminský byl ve své generaci významný lyrický 
básník, představitel symbolismu: projevoval ve 
svých dílech pocity milostného zklamání a teskných 

nálad� Ale byl taky 
autorem dílek 
satirických a vcelku 
vtipných, která jsou 
rozeseta po různých 
časopisech a listech, 
o kterých nemáme 
úplný přehled�

Narodil se 23� února 
1859 jako Karel 
Václav Josef Bušek, 
tak stojí v záznamu 
o křtu, jinde bývá 
datum 24�, nebo i 25�, 
což byl den křtu�

Pocházel z řezbářské rodiny Bušků 
ze vsi Husa u Sychrova (dnes 
Paceřice)� Z rodiny je znám 
především jeho otec Petr Bušek 
(1824 v Praze – 1894 v Huse), který 
provedl řezbářskou výzdobu 
zámku na Sychrově na objednávku 
majitele, knížete Kamila Rohana, 
řezbařině se věnovali i Karlovi 
bratři Konstantin a Dominik�

Karel se nejprve u otce vyučil 
řezbářem, roku 1878 stal se žákem 
pražské Akademie výtvarných 
umění, kde setrval po čtyři léta� 
Poměry, které tehdy na tomto 
ústavě panovaly, vylíčil později 
ve své povídce Mecenáš� 
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>>Pokračování z minulého čísla >>

33. Obec v létech 1951–2000, historie obce 
a blízkého okolí v datech, krátké shrnutí 
historie obce

Obec v létech 1951–2000 (pokračováni kapitoly 24). 
Údaje doplnil O. Anděl. Údaje 
z některých let nebyly nalezeny.

Zápisy ze schůzí Místního národního výboru 
(v archivu v Liberci – Machníně.)

15� 1� 53 – telefon v čp� 26 (hostinci) převeden na MNV�
23� 4� 53 – upřesněn seznam „vesnických 
boháčů“ – neplnili dodávky� 
19� 11� 53 – projednána žádost řidiče autobusu 
Mil� Macouna o byt� Vyřešeno vypovězením 
bytu J� Tesařové v Kampeličce�
12� 2� 54 – obci přidělen zdravotním odborem 
Obvodního národního výboru MUDr� Porš�
27� 3� 54 – kino v obci promítlo za rok 10 filmů v čp� 26�
25� 5� 54 – novým předsedou MNV Václav Linhart�
18� 11� 54 – dán do provozu nově vybudovaný 
kravín, není však dokončen�
28� 2� 55 – projednán nácvik na spartakiádu� 
Členy Sokola se nepodařilo získat�
4� 8� 55 – požárnímu sboru osady doporučeno, 
aby zažádal o odhad a výkup nákladního auta 
Jos� Loudy čp� 46 pro požární družstvo�
24� 5� 56 – pracuje se na úpravě rybníka 
u školy, vždy v neděli dopoledne�
26� 7� 56 – vyhlášena pracovní povinnost občanů 
od 18 do 65 let na neděli od 7 do 12 hodin�
20� 12� 56 – předseda MNV poukazuje na nečinnost 
Sokola� V případě neobnovení činnosti bude mu 
odebráno tělocvičné nářadí� Bude svolán výbor Sokola�
20� 4� 57 – konstatováno, že kronikář A Kaše 
nevede kroniku v duchu doby� Novým 
kronikářem jmenován Jos� Kvaček�
29� 5� 57 – novým předsedou MNV Josef Škoda 
z Jiviny, tajemníkem Václav Linhart�
18� 7� 57 – projednána požární ochrana 
a žňové hlídky v obci�
23� 1� 58 – projednáno uklizení spadlé trigonometrické 
věže na kótě 414 po zvrácení větrem�
28� 5� 59 – je dokončena stavba salaše 
nad Vyhlasovými u lesa� 
3� 12� 59 – projednán návrh na sloučení JZD 
Vlastibořice, Radimovice a Kamení�
4� 2� 60 – projednán stav obecní kroniky – vede 
Mir� Třešňák v duchu doby od r� 1958�
7� 5� 60 – je dokončena stavba drůbežárny na Jivině,
12� 4� 63 – projednána stavba nového kravína�
9� 10� 64 – uloženo majiteli čp� 31 (od čp� 10) 
provést demolici čp� 31 do konce června 65�
26� 2� 65 – stanoveno místo pro stavbu autobusové 
čekárny, JZD se ukládá zbourání čp� 31� 
12� 7� 65 – předání funkce tajemníka MNV, 
konstatován nepořádek při vedení V� Linhartem�
11� 2� 66 – kronika obce vedená A� Kašem nebyla 

odevzdána, chybí část vedená J� Kvačkem�
8� 7� 66 – novým předsedou 
JZD se stal Jiří Beksa�
14� 10� 66 – projednána rekonstrukce 
a rozšíření čp� 26 hostince na kulturní dům�
7� 11� 66 – projednán návrh ZŠ Kobyly – 
přechod žáků od páté třídy do ZŠ Kobyly�
10� 2� 67 – projednány opravy 
a rekonstrukce budovy čp� 26 
„darované“ Janem Šulcem�
30� 6� 67 – projednána demolice domu 
Jar� Jiránka z Jiviny po požáru v r� 1966�
20� 10� 67 – urgováno předání obecní 
kroniky, V� Linhart dosud tak neučinil�
24� 11� 67 – projednána dokumentace 
výstavby domů o šesti bytových jednotkách�
6� 2� 69 – projednáno dokončení 
veřejného osvětlení�
10� 4� 69 – projednán dopis žen 
ze Zásady a Albrechtic k úpravě 
cesty k docházce do školy�
18� 12� 69 – návrh předsedy JZD 
ke stavbě veřejného vodovodu 
v obci a připojení občanů�
12� 1� 70 – přístavba jeviště a soc� zařízeni 
v čp� 26, ONV přislíbilo částku 200 000 Kč�
9� 4� 70 – práce na bourání 
části budov čp� 26� 
4� 6� 70 – projednán stav příprav 
na přístavbě čp� 26� Mir� Třešňák 
se zavazuje ke stavebnímu dozoru, 
pokračováno v bourání lednice, 
stájí a hospodářských budov�
10� 8� 70 – projednán stav prací na 
ústředním topení ve škole a výkopu u čp� 26�
15� 12� 71 – předsedou MNV Jar� Bretšnajdr 
z Jiviny, tajemníkem Vl� Horák�
23� 6� 72 – rozhodnuto vybudovat 
zvláštní vchod pro MNV v čp� 26�
11� 8� 72 – projednáno zavedení poplatů 
ze psů – 30 Kč, z dalšího 80 Kč�
11� 5� 73 – zadána projektová dokumentace 
na výstavbu vodovodu na Jivině�
20� 12� 73 – projednána výstavba 
požární nádrže ve Vlastibořicích 
a oplocení hřbitova�
22� 3� 74 – projednán zástavbový plán obce�
25� 6� 76 – projednána žádost 
JZD Pěnčín o demolici stodoly, 
porážky a chléva u čp� 26�

Zápisy ze schůzí obecního 
zastupitelstva od roku 1990 
- O. Anděl

10� 12� 1990 se konala ustavující schůze 
nově zvoleného obecního zastupitelstva� 
Starostou zvolen Jan Mareš ze Sedlíštěk, 
zástupcem Hana Poršová� Provedena 
inventarizace majetku obce� Na 
dalších zasedáních projednán (o):
5� 3� 91 – stanovení daní�

Od roku 1883 se – pod jménem Bohdan Kaminský – 
oddával výhradně literatuře� Už první sbírkou 
Ztracené volání (1884) se přihlásil jako elegik – 
přichází od hrobů svých milých, skosených smrtí 
v prvním jeho rozpuku života, mládí a štěstí� To 
byl jeho ústřední tón� O jeho sbírce Motivy ze 
Sychrova (1896) někteří tvrdí, že je to nejhezčí 
poezie o Českém ráji� Uchvacoval básnickým 
realismem, melancholií a melodikou svých veršů, 
svým patosem se ustanovil následovníkem 
poezie Vrchlického� Byl ale také autorem 
humoristických a ironických veršů a próz (Verše 
humoristické i satirické, Různé panstvo)�

Živil se překládáním, zejména z literatury 
francouzské (Moliére) a německé (Schiller), 
pro Národní divadlo provedl překlady 
několika dramat, například Hauptmannova 
Kolegu Cramptona, Moliérova Tartuffa, pro 
Vinohradské divadlo i Shakespearův Večer 
tříkrálový� Psal také humoristické a satirické 
fejetony, byl redaktorem regionálních periodik, 
přispíval do předních časopisů své doby: 
Lumíra, Světozoru, Švandy Dudáka a jiných� 

Literární pozůstalost Kaminského není zachována 
v úplnosti, známe vlastně jen fragmenty jeho 
díla� Žil na Smíchově v rohovém domě Zborovská 
31 X Malátova 7, od roku 1895 až do smrti pak na 
Královských Vinohradech v Rumunské 17� Zemřel 
náhle 13� července 1929 v Poděbradech v hotelu 
Praha – jako lázeňský host – na selhání srdce� 

Rodný dům v Huse na křižovatce čp. 18

Pozdější vila Buškových čp. 17, řečená Fialka
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Dagmar Poláková z Jiviny� 4� září sraz rodáků, 
hlavní organizátorkou Stáňa Marešová� 
Odstěhovali se Pinkavovi z čp� 25 (hajný)�

1994 – málo sněhu, ale mrazy, 12� května 
průtrž mračen, léto suché, teplé, bez deště� 
24� 1� dokončena první etapa opravy zvonice� 
Opravena socha Jana Nepomuckého na návsi 
ve Vlastibořicích a kaplička v Sedlíšťkách 
u čp� 18� Obcí odkoupeno čp� 26 (hospoda 
u Šulců) z prostředků okresního úřadu Liberec, 
přistavěna k němu veranda� 16� 7� projíždí 
obcí Škoda Raylle� 18�–19� listopadu nové 
volby do obecního zastupitelstva� Zvoleno 
sedm členů ze 156 voličů� Starostou opět Jan 
Mareš, místostarosta Jaroslav Linhart, členové 
zastupitelstva Vondráková, Bretšnajdr, Jelínek� 
Projednáno zabezpečení kostela, byl dvakrát 
vykraden, dohodnuty mříže� V březnu přivítaly 
ženy na besedě ředitele zámku Sychrov Dr� 
Kadlece, na Velikonoce paní Zábranskou z Prahy, 
v květnu Ing� Loudu s přednáškou o historii 
obce� Každou první středu v měsíci se od 6� října 
se scházejí na besedě ženy důchodkyně�

1995 – schváleno elektronické zabezpečovací 
zařízení v kostele� V lednu schůze hasičů, 
starostou hasičů Jiří Sluka� V zimě mnoho sněhu, 
léto teplé, podzim pěkný� V lednu začal vycházet 
zpravodaj „Vlastibořicko“� V osadách instalovány 
telefony na mince� Rekonstrukce čp� 15 (u Retrů), 
výstavba bytů v podkroví� Starostkou Sokola 
St� Horáková� V květnu posezení s důchodci� 
Ve 92 letech zemřel ve Slavíkově poslední 
jeho obyvatel p� Bartoš� Koncem roku zemřela 
i Růžena Kvačková� Byla duší kulturního dění 
v obci� Počet obyvatel v obci se celkem nemění, 
ale narůstá počet neobydlených domů� 

1996 – zima se táhla až k jaru, mrazy i 20°C� Pro 
obecní úřad zakoupen počítač� Za omylem 
vykácený obecní les vysadili místní Sokolové -ky 
nové stromky, obcí zakoupena motorová pila� 
Místní „štamgasti“ se scházejí pravidelně v čp� 15 
u Fialů, v místnosti bývalé trafiky� Výčep otevřen 
i v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne 
i večer� Od 6� 10� se scházejí na besedě každou 
první středu v měsíci ženy důchodkyně� Léto 
se nevydařilo, hodně pršelo� V září začaly práce 
na silnici Sedlíšťka – Vlastibořice – Radimovice, 
nový asfaltový povrch, v listopadu práce na 
opravě márnice� Oprava vodní nádrže stála 
890 000 Kč� Na objednávku obce zhotovil ing� 
Štěpánek z Liberce urbanistickou studii obce�

1997 – sbírky na postižené povodněmi 
na Moravě vynesly 26 000 a obec přidala 
10 000 Kč� Dokončena oprava márnice, 
proveden nátěr zvonice� Byl zbourán dolení 
kravín – „pomník komunismu“� Počasí toho 
roku – zima průměrná, jaro střídavé, léto 
deštivé, na Moravě záplavy, podzim mírný�

1998 – 5� a 8� 3� kroupy, bouří vyvrácené stromy� 
Zima, i před Vánocemi bylo hodně sněhu, 
čistil se rybník v Sedlíštkách� Pro obecní úřad 
zakoupen počítač, studie přestavby školy na 
dům pečovatelské služby (DPS)� Sraz rodáků 
5� září, končí rekonstrukce silnice Vlastibořice – 
Střížovice, nový potah� Volby do obecního 
zastupitelstva, účast 81%�, starostou opět Jan 
Mareš� Generální oprava kulturního domu čp� 26� 

1999 – zřízen obecní archiv v bývalé mrazírně� 
Počasí proměnlivé, spousty sněhu v únoru, 
Velikonoce teplé – i duben a květen, sucho 
i v září, Vánoce na sněhu� Na polích v obci 
hospodaří akc� společnost Agro Rubín ve 
Svijanském Újezdě, většina polí oseta řepkou, 
samostatně nehospodaří v obci nikdo� Ze 
soukromých podnikatelů se daří dobře firmě 
bratří Beranů, postavili si novu halu� Kovářství 
provozuje úspěšně Mir� Tomášek� Fialovi 
provozují i nadále obchod smíšeným zbožím� 
Na počátku roku byla dokončena přestavba 
kulturního domu (čp� 26)� Provedena též 
dobře a rychle oprava roubení u plotu 
hřbitova, rozsáhlá oprava kaple na 
Jivině� Zbourána „lednice“ u čp� 
26, za 300 000 Kč odkoupila 
obec 30� 9� budovu Kampeličky� 
Zadáno vypracování projektové 
dokumentace na DPS podle dopisu 
ministerstva pro místní rozvoj� 
V tomto roce došlo k výrazným 
daňovým příjmům fyz� osob 900 000 Kč� 
Sborem hasičů třikrát vypuštěna a napuštěna 
požární nádrž po vyčistění� Členové Sokola 
uskutečnili společně s hasiči zájezd do 
Rokytnice, Jablonného a Lemberka� Bus 
zdarma od chataře v obci, autodopravce p� 
Pacáka z Liberce� Život v obci kazí některé 
sousedské spory – jde o pozemky, hranice, 
cesty, spory musí řešit zastupitelé obecního 
úřadu� Dne 22� prosince zemřel poslední 
obyvatel fary Karel Máj� Zima průměrná, 
v březnu záplavy na Jizeře v Turnově�

2000 – rekonstrukce Kampeličky, oprava 
kaple na jivínském hřbitově – ukraden zvonek 
z věžičky i vrata, vloupání i do kostela ve vsi� 
Upravena cesta podél čp� 33 až 45 penetrací� 
Předvánoční setkání důchodců� Na obecním 
úřadě končí pí Poláková z Jiviny, pracovala 
velmi dobře� Statek čp� 10 ve Vlastibořicích 
navštívili několikrát zloději, odvezli rodinné 
starožitnosti i nábytek Z vystavěných činžáků 
naproti je na statek dobře vidět� Kronikářka 
si povzdechla: „Ach ta lidská lhostejnost 
a nevšímavost� Každý se stará jen o sebe!“

Historie obce a blízkého okolí v datech

Pro rychlejší a snadnější orientaci v Pamětích 
jsem sestavil následující chronologický přehled 
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8� 4� 91 – rozpočet obce – příjem 232 
000 Kč, výdaje 233 000 Kč�
10� 4� 91 – sčítání osob, bytů a domů, jednání s dědici čp� 26�
27� 4� 91 – odvodnění prostoru rybníka 
u školy, úklidové práce na hřbitově�
9� 7� 91 – s JZD Pěnčín o požární nádrži�
9� 9� 93 – sraz rodáků – účast 316 platících, přebytek 
3 000 Kč, na darech pro opravu zvonice vybráno 
10 000 Kč, na obnovu památek přislíbeno od 
okresu 200 000 Kč, z Fondu oprav na opravu 
střechy nad čp� 15 částka 100 000 Kč�
12� 4� 94 – schválena koupě kulturního domu čp� 
26� Oprava zvonice před dokončením, špatný stav 
komunikací v obci, oprava márnice na hřbitově – vypsání 
výběrového řízení, kontrola stavu komínů v domech�
25� 8� 94 – likvidace odpadu, kontejnery na 
osady, silnice Vlastibořice – Radimovice�
25� 11� 94 – nové volby do obecního zastupitelstva – 
starosta Jan Mareš, místostarosta Jaroslav Linhart�
29� 11� 94 – zabezpečení kostela, byl dvakrát vykraden, 
Dohodnuto zhotovení mříží v oknech i dveřích�
22� 2� 95 – elektronické zabezpečení kostela, 
odkoupení Kampeličky (čp� 53) od Čs� spořitelny�
13� 11� 95 – převedení Kampeličky na obec�
5� 2� 96 – nedopatřením provedená těžba 
dřeva – obec vlastní 40 ha lesa�
22� 5� 96 – rozpočet a příprava nových voleb�
3� 7� 96 – žádost o statický posudek vodní nádrže� 
Stavba realizována v r� 1988, oprava stála 800 000 Kč� 
Zpracována projektová dokumentace ke hrazení 
hřbitova, zadáno vypracování urbanistické studie obnovy 
obce, projednána asanace rybníka v Sedlíšťkách�
9� 7� 97 – zpracována dokumentace na 
telefonizaci všech osad obce�
28� 1� 98 – započato s pracemi s čistěním 
rybníka v Sedlíšťkách�
9� 4� 98 – zakoupení počítače pro obecní úřad�
10�7� 98 – oprava komunikace z Vlastibořic do Pěnčína, 
zveřejněn záměr o přestavbě školy na pečovatelský dům�
11� 1� 99 – obec podala žádost o dotaci na 
výstavbu domu pečovatelské služby� Zřízení 
obecního archivu v bývalé mrazírně�
16� 5� 99 – hasiči se zúčastnili soutěže ve Svijanském 
Újezdě – 3� místo a vyčistili vodní nádrž�
13� 12� 99 – dokončena kompletní dokumentace 
na dům pečovatelské služby�
13� 2� 2000 – podána žádost o příspěvek 
v rámci akce „Obnova venkova“ na penetraci 
obecní cesty podél čp� 33–45�
15� 6� 00 – řím�-kat� diecezí Litoměřice 
nabídnut obci odprodej fary�
12� 7� 00 – kostel sv� Kateřiny chátrá a z jednání 
s církví ř� k� obecní zastupitelstvo souhlasí 
s vypracováním dokumentace na opravu z finančních 
prostředků obce, církev daruje obci faru� Při 
jednání s církví byly objekty fary vyklizeny�

Kronika obce Vlastibořic – od r. 1993 
píše kronikářka Mgr. Beksová ze Sedlíštěk, 
údaje z kroniky vypsal Oldřich Anděl.

Po krátkém životopise a krátkém geografickém 
a historickém přehledu obce se vrací kronikářka k roku 

1989� Po důvodech jež vedly k „sametové revoluci“ 
popisuje krátce stav před r� 1989, kdy hlavní slovo 
ve všem měla Marie Bulířová, předsedkyně vesnické 
organizace KSČ, která vlastně řídila veřejný život v obci – 
tehdy součástí střediskové obce Pěnčín� V té době se 
počala stavět požární nádrž pod čp� 10 ve Vlastibořicích, 
opravovala se kaplička na Jivině a dokončovala požární 
zbrojnice v Sedlíšťkách� Kulturních a společenských 
akcí se zúčastňovali obyvatelé spíše v Pěnčíně�

1990 – 23� 5� navštívil blízký sychrovský zámek nový 
prezident Václav Havel a pak odjel do Liberce� 8� 
a 9� června konaly se po 44 letech první svobodné 
volby do parlamentu za účasti 23 politických stran, 
za účasti 97% voličů� Koncem listopadu došlo 
k rozdělení obce Pěnčína, a Vlastibořice se staly opět 
samostatnou obcí� 18� prosince konána ustavující 
schůze obecního zastupitelstva na základě komunálních 
voleb v listopadu� Starostou obce jednomyslně zvolen 
Jan Mareš ze Sedlíštěk, zástupcem Hana Poršová, 
předsedou sociální komise Rudolf Porš, finanční 
komise Mir� Třešňák, revizní Václav Brož� Členy 
obecního zastupitelstva M� Beksa, Z� Jírů, Jar� Linhart, 
Jar� Mareš, Zd� Sluka a Marcela Marešová, která je 
zároveň administrativní pracovnicí� Funkce starosty – 
neuvolněná� Zima toho roku mírná, výrobky JZD dobré� 
Dne 16� 6� se konala v obci za Kampeličkou soutěž 
hasičů za účasti mnoha sborů z okolí, za velké účasti 
veřejnosti� 31� listopadu zapojen telefon do Sedlíštěk�

1991 - rok velkých společenských změn – nástup tržního 
hospodářství� Leden bez sněhu, jaro studené, léto 
i podzim suchý� Dnem 1� září zrušena v obci mateřská 
škola� Dokončena stavba požární nádrže, zasypán 
starý rybník u školy� V obci se projevují problémy 
s vodou� Dědici žádají v restituci čp� 26 – hospodu� 
Na hřbitově likvidovány opuštěné hroby� Na Jivině 
zaveden telefon� Ves navštívili rodáci – z Kanady Josef 
Opl z Korejtka a ze Zimbabwe Jiří Jíra ze Sedlíštěk� 
Jeho děti, ač se tam narodily, mluví plynně česky�

1992 – Hodně místních lidí odchází z JZD� O druhých 
volbách do FS účast voličů 55%, nejvíce hlasů získala 
ODS� V zimě málo sněhu – časné práce na poli, léto 
i podzim suchý� Vánoce po dlouhé době bílé� Hasiči 
provedli výkop a přeložení vodovodního potrubí do 
nádrže� Byla zpevněna cesta k čp� 36 – k Beranovým 
ke Klůčkům� Obec zakoupila tři kontejnery na odpad� 
18� května a 24� listopadu neúspěšná valná hromada JZD 
Pěnčín, majitelé půdy žádají restituce, někteří dávají 
své podíly k dispozici� V prosinci opravována střecha 
na škole� Před Vánocemi uzavřen obchod smíšeným 
zbožím� Nad Vlastibořicemi nad křížkem (na Příhoně) 
začínají stavět dům manželé Michálkovi z čp� 48�

1993 – v lednu velké náledí, nejede i bus, sníh až do 18� 
3�, jaro hezké ale suché� Dne 5� a 6� 7� obrovská bouře, 
průtrže mračen, v lese polomy� Obecní úřad koupil od 
liberecké Jednoty dům čp� 15 ve Vlastibořicích a dal 
zhotovit novou střechu� Obchod si pronajali manželé 
Fialovi z Jiviny, otevřen 30� března� V červnu zakládá 
Milan Jelínek nadaci k záchraně zvonice ve Vlastibořicích� 
Začátkem srpna končí na obci M� Marešová, nastupuje 
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událostí v obci a blízkém okolí od raného středověku 
v 5�–11� století, přes vrcholný středověk od 12� až do 
poloviny 14� století, následující pozdní středověk až 
do počátku 16� století a novověk až do konce druhého 
tisíciletí� Hranice středověku vzhledem k novověku 
se ustálila na r� 1526 – úmrtí posledního Jagellonce 
a nástupu Habsburků na český trůn� Toto užívané 
dělení však v našem případě příliš nesedí, středověký 
způsob hospodaření na půdě a členění venkovské 
společnosti přetrvávalo u nás až do poloviny 20� století�

V dalším je chronologický přehled dělen, jak jsme byli ze 
školy zvyklí, podle posloupnosti panovníků (letopočty 
psané tučně) a podle posloupnosti majitelů panství ke 
kterému Vlastibořice náležely (letopočty psané tučnou 
kurzivou)� Kurzívou jsou psány též texty týkající se 
pouze Vlastibořic� Chronologický text doplňuje 22 
příloh s uvedením čísel kapitol, ke kterým se vztahují�

Raný středověk 

5�–6� století – slovanské osídlování� Po odchodu 
z původní pravlasti se Slované usazovali v české 
kotlině při větších řekách� Žili v patriarchálních 
rodinách a ty ve větších rodech, v neopevněných 
zemědělských osadách, v jednoprostorových 
polozemnicích, půda byla společným vlastnictvím�

7�–8� stol� – růstem počtu obyvatelstva potřeba 
rozšiřování orné půdy, srůstání osad ve větší územní 
celky, přerůstání otevřených osad v opevněná 
hradiště, z rodových a kmenových náčelníků se vytváří 
pozdější aristokracie, konec rodové společnosti 
a společného užívání půdy, ze svobodného člena 
občiny se stává poddaný, později nevolník� 

9�–10� stol� – stabilizace kmenového systému, v Polabí 
(Hradecko) a v Pojizeří (Boleslavsko) kmen Charvátů, 
jejich knížata jsou známa pod jménem Slavníkovců� 
Příslušníky kmene Charvátů byli i Vlastibořici� 
Doba vzniku křesťanské státnosti, likvidace slabších 
kmenů, r� 936 si Charváty podrobil přemyslovský 
vévoda Boleslav, r� 995 Slavníkovci vyvražděni�

11� stol� – celé území Čech a Moravy podřízeno 
Přemyslovcům, vznik středověkého českého národa, 
zavedena hradská soustava, všichni obyvatelé byli 
poddanými panovníka a ten jako majitel veškeré půdy 
z ní vybíral daň� Doloženo trojpolní hospodaření�

Vrcholný středověk

12� stol� – počátky šlechty (z rodin vyšších 
i nižších družiníků), v Poještědí nabyl panství nad 
rozsáhlou krajinou rod Markvarticů, mezi jejich 
panstvím se tvořily menší statky vladycké�
1197 – založení cisterciáckého kláštera Hradiště, 
sílící vnitřní kolonizace, zakládání újezdů, zcelování 
rozptýlených majetků� Nižší polohy Poještědí byly 
osídleny nejspíše do 12� století, vyšší až po r� 1200�

1197 – Přemysl Otakar I�, český kníže a od r� 1198 král� 
Zlatá bula sicilská 1212 – dědičnost královské hodnosti� 
Zvyšována zemědělská výroba, zaváděna emfyteuze�

Okolo r� 1200 založen románský kostelík 
v Nudvojovicích, v téže době asi též kostely 
ve Vlastibořicích a Letařovicích�
13� stol� – budování hradů� Nová rodová sídla dostávala 
jména podle hradů� Rozvětvení rodu Markvarticů: 
z Lemberka, Vartemberka, Valdštejna a Michalovic� 
Vnější (německá) kolonizace� Na sklonku století celé 
území českého státu je kolonizováno a intenzivně 
hospodářsky využíváno� Zakládání měst�

1230 – Václav I� – král český� Územní zcelování 
šlechtických i církevních velkostatků 
(imunity)� Nový umělecký sloh – gotika�

1253 – Přemysl Otakar II� – král „železný a zlatý“, jeho 
říše sahala až k Jaderskému moři� Po jeho smrti v r� 1278 
na Moravském poli spravoval zemi až do r� 1283 Ota, 
markrabě braniborský, poručník Václava II� Vyvrcholení 
tzv� středověké kolonizace, zánik hradské správy�

1283 – Václav II� – český a polský král, rozvoj 
měst, ražba tzv� pražských grošů�

1290 – prvně se připomíná Český Dub (jako Světlá) 
při komendě sv� Jana, hrad Hrubý Rohozec�

14� stol� – dosídlování země, uspořádání vztahů 
mezi vrchností a poddanými podle emfyteutického 
(zákupního) práva i na rodových vsích, zakládání prvních 
tvrzí jako sídel nižší šlechty (zemanů, vladyků)�

1305 – Václav III� – král český, polský 
a uherský, poslední Přemyslovec na českém 
trůně, zavražděn v Olomouci r� 1306�

1306 – Rudolf Habsburský, český a polský 
král, syn Albrechta Rakouského, manžela 
Elišky Rejčky, vdovy po Václavu II�

1307 – Jindřich Korutanský, český a polský král, manžel 
starší dcery Václava II� Anny, opustil zemi po dobytí Prahy 
Janem Lucemburským, manželem mladší dcery Václava II�

1310 – Jan Lucemburský, český král – syn římského 
krále Jindřicha VII� Lucemburského, manžel mladší 
dcery Václava II�, Elišky Přemyslovny� Připojil 
k české koruně Horní Lužici a Chebsko�

1318 – Heník, Albrecht, Jan, a Hynek z Valdštejna 
pohnáni před soud za vyloupení Příšovic a Všeně�

1323 – loupení vsí na dosud neustálených 
hranicích panství Valdštejnů�

Nohejbal   Sabina Pudilová




