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INFO
grafi ka


Dušan Koutník

I letos nabídnu pohled na hospodaření obce 
v dlouhodobějším kontextu řečí grafů�

V loňském roce jsme se snažili šetřit prostředky 
a připravit projekt na fi nančně nejnáročnější 
akci z těch, ke kterým se chystáme, na 
rekonstrukci sportovního areálu ve 
Vlastibořicích� S realizací jsme po turbulentních 
posledních měsících bohužel nuceni čekat 
na nějakou výhodnou dotaci, ceny v této 
oblasti díky infl aci vystoupaly mimo naše 
možnosti� Ceny se téměř zdvojnásobily�

Největší část příjmů plyne z daní (modrá 
část prvního grafu)� Ani letos se nenaplnily 
obavy z dopadů vládních protipandemických 
opatření na tuto část obecních příjmů a tento 
příjmový segment překonal 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 mírný pokles 
výdajů na provoz, ušetřené prostředky 
byly ale použity na investice a celkově 
tak výdaje zůstaly na loňské úrovni�

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�

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 2000–2021
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Obecní úřad – 
aktuální informace

Výsledky hospodaření 
k 28. 2. 2022
Daňové příjmy ������������������������� 835�966‚11 Kč
Nedaňové příjmy �������������������� 212�089‚69 Kč
Kapitálové příjmy ���������������������������  57�200 Kč
Přijaté transfery���������������������� 422�169‚30 Kč
Příjmy c e l k e m: ��������������1�527�425‚10 Kč

Běžné výdaje����������������������������� 870�505‚30 Kč
Kapitálové výdaje ��������������������������������� 0‚00 Kč
Výdaje c e l k e m: ���������������� 870�505‚30 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 28� 2� 2021 ��������������������������3�764�079‚66 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil 
k 28� 2� 2021 ����������������������������� 816�289‚36 Kč
Celkem k 28� 2� 2021 �������4�580�369‚02 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 22. 3. 2022
Přihlášeni k TP:
Malý Jiří
Kroupová Martina
Kuntoš Jan

Navždy nás opustili: 
paní Marie Marešová 
paní Eva Fortinová
pan Jindřich Stárek – bývalý 
obyvatel Vlastibořic

Čest jejich památce!

Počet obyvatel po změnách

343
před rokem: 342 
před pěti lety: 315

Životní jubilea
V lednu, v únoru a v březnu svá 
životní jubilea oslavili nebo 
ještě oslaví tito jubilanti: 
Linhartová Jaroslava oslavila 14� ledna 
neuvěřitelné 95� narozeniny
Korf Pavel
Sklenářová Marie
Kryspín Bohumil
Habuštová Gizela
Hauzr Josef
Korfová Hana
Gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí a zdraví!

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,

ocitli jsme se v situaci, která je mimořádná. Zřejmě většina z nás 
nikdy nečekala, že se jí může dočkat. Jen několik set kilometrů od nás 
bombardují ruská letadla ukrajinská města a tanky střílí do obydlených 
oblastí. Tisíce lidí, hlavně žen a dětí, opouštějí své domovy a utíkají 
do bezpečí. Je pro nás dobrou zprávou, že bezpečnou zemí je i naše 
republika. Doufejme, že to tak zůstane. 

Naše obec se přihlásila do databáze krizových center s nabídkou 
ubytování v dětském klubíku v Kulturním domě s kapacitou sedmi míst. 
Ihned po naší registraci k nám z krizového centra z Mladé Boleslavi 
přijely tři ženy se čtyřmi dětmi, kdy nejmladšímu chlapečkovi je jeden 
rok. Ze stejného centra přijely čtyři mladé ženy, které ve svém domě 
ubytovali Koutníkovi. Všechny byly vyčerpané a vyděšené. Přes počáteční 
zmatky se nám podařilo pro ně vytvořit ucházející zázemí. Přijely jen 
s nejnutnějšími věcmi, proto jsme vás pomocí infokanálu a WhatsApp 
skupiny poprosili o sbírku nejnutnějších věcí. Nabídek k pomoci se sešlo 
tolik, že jsme museli některé z vás už odmítat. Přesto si všech nabídek 
velmi vážíme. Stravování jsme pro naše ubytované zajistili v restauraci 
U Zvonice, kdy nájemce pan Beran veškeré nápoje poskytuje ubytovaným 
zdarma. Stravování platí obec z finančního daru od firmy KOREŇ 
ELEKTRO s. r. o., které tímto moc děkuji za 20 tisíc Kč. Od začátku bylo 
jasné, že maminkám s dětmi musíme sehnat ubytování i s koupelnou, 
protože každodenní docházení do DPS, kde se nachází volná koupelna, 
by mohly děti odstonat. O našich maminkách se dozvěděl starosta 
Radimovic Ondra Zoubek a nabídl pro ně bydlení v prostorách obecního 
úřadu, které jsou vybaveny i sociálním zázemím. V pondělí 14. března 
jsme maminky i s dětmi přestěhovali. Podařilo se mi pro ně zajistit 
předškolní a základní vzdělávání v ZŠ a MŠ Pěnčín. Radimovičtí občané 
se maminek ujali se stejnou péčí, jakou měli u nás. V současné době 
máme v klubíku ubytované další čtyři ženy, dva kocoury a psa. Tentokrát 
se jejich ubytování již obešlo bez zmatků. Pomáháme s registrací na 
Úřadu práce a s hledáním práce. I přes svou zoufalou situaci se chtějí 
všechny tyto ženy rychle začlenit do běžného života a alespoň na chvíli 
zapomenout, že k nám utekly před válkou ve své zemi. Všichni věříme, že 
válka brzy skončí, a že se zase shledají se svými blízkými, netají se tím, že 
se chtějí co nejdříve vrátit zpět do své vlasti.

Všem, kteří se rozhodli finančně či materiálně prchajícím občanům 
Ukrajiny pomoci, patří velký dík.

Jana Hartlová

Úvodník 
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Investiční akce v roce 2022
 µ Oprava mostku přes řeku Mohelku v místní 

části Slavíkov. Předpokládaná cena opravy je 
cca 600 tisíc Kč.

 µ Obnova a doplnění obecního mobiliáře (nové 
lavičky, stoly, přístřešky, odpadkové koše, 
koše na psí exkrementy), pořizovací cena cca 
400 tisíc Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo 
o pořízení nového mobiliáře obce na veřejném 
prostranství v obci – nové lavičky, odpadkové 
koše a koše na psí exkrementy se budou 
instalovat na dětském hřišti ve Vlastibořicích, 
na všech autobusových zastávkách, na polní 
cestě do Sedlíštěk, na návsi v Sedlíšťkách, 
na návsi na Jivině, stoly na dětském hřišti 
ve Vlastibořicích a na cestě do Sedlíštěk, 
přístřešek na zastávce Příhon (U křížku), 
v Sedlíšťkách v parčíku směr Klůčky. Součástí 
mobiliáře jsou tři informační turistické tabule, 
které budou umístěny ve Vlastibořicích u KD, 
na Jivině na zastávce a v Sedlíšťkách v parčíku 
směr Klůčky.

 µ Obnova mokřadní louky na Jivině, 
předpokládaná cena cca 200 tisíc Kč. 
Úpravu mokřadní oblasti v místní části Jivina 
se rozhodla obec realizovat i na základě 
doporučení Agentury ochrany přírody 
a krajiny. Mokřadní louka je zásobovatelem 
vody do místního rybníka, který na tuto 
mokřadní část navazuje. Tato louka je 
v současné době zanedbaná a zarostlá 
nálety. Cílem projektu je mokřadní louku 
revitalizovat, vytvořit pěšiny ze štěpky 
z tvrdých dřevin, pod pěšinami vybudovat 
příčné drenážní prostupy, obnovit tůně 
sloužící k retenci vody, vyčistit odvodňovací 
kanály a osadit dřevěné lávky.

 µ Oprava místních komunikací, předpokládaná 
cena cca 300 tisíc Kč.

 µ Oprava lesních cest, odvodnění, úpravy 
propustků, předpokládaná cena cca 100 tisíc 
Kč.

 µ Poslední etapa zpracování změny územního 
plánu obce Vlastibořice.

 µ Dokončení projektové přípravy investiční 
akce „Rekonstrukce sportovního areálu ve 
Vlastibořicích“.

 µ Projektová příprava další etapy rekonstrukce 
KD Vlastibořice.

Dotační žádosti v roce 2022
 µ Obec podala žádost o dotaci na opravu 

mostku ve Slavíkově z dotačního fondu 
Libereckého kraje ve výši 50 %.

 µ Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo 
dotační titul na veřejná prostranství v obcích 
ve výši 80 % – obec žádost na pořízení nového 
mobiliáře zpracovala a odevzdala.

 µ V oblasti životního prostředí v programu 
retence vody v krajině vypsal Liberecký kraj 
dotace ve výši 50 % – akce obnova mokřadní 
louky na Jivině splňuje podmínky dotace, 
proto obec žádost zpracovala a odevzdala.

Jarní úklid v obci
Jako každý rok, tak i letos bychom chtěli do 
jarního úklidu veřejných prostranství v obci 
zapojit občany. Abychom spojili příjemné 
s užitečným, navrhujeme letošní termín brigády 
na 30.4. Během dne uklidíme a prořežeme 
veřejná prostranství a večer vše spálíme při pálení 
čarodějnic. Více informací obdržíte infokanálem. 
Všem za účast předem děkujeme. 

Sázení stromů podél silnic
I v letošním roce budeme doplňovat aleje podél 
silnic novými stromy. Pod Vlastibořicemi směrem 
na Pěnčín vysázíme ořešáky, nad Vlastibořicemi 
doplníme švestky, podél silnice k Sedlíšťkám 
dosázíme jabloně.  

01 Informace z Obecního úřadu 
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  Jana Hartlová 

Upozorňujeme, že splatnost úhrad za svoz komunálního odpadu a poplatek ze psů končí 
30. června 2022.

M Í ST N Í p o pL aT K y 

Odpadové hospodářství
Poplatková povinnost k zaplacení svozu odpadu končí 
v letošním roce 30. 6. 2022. Přikládáme přehled poplatků 
za jednotlivé typy nádob a ceník pytlového svozu 
(Tabulka 1).

Občané, kteří využívají pouze pytlový svoz (Tabulka 2), 
zaplatí v roce 2022 504 Kč, pokud zvolí velikost pytle 
60 l (malý pytel), pokud zvolí velikost 110 litrů (velký 
pytel) zaplatí 462 Kč.

Sběrná místa na tříděný odpad
Již poněkolikáté žádáme občany, aby na všech sběrných 
místech v obci dodržovali pořádek a odkládali pouze 
odpad, který se separuje. Pokud jsou kontejnery 
plné, nehromaďte prosím odpad vedle kontejnerů, 
zejména papír. Svozová fi rma vyváží pouze kontejnery. 
Komunální odpad nacházíme v odpadkových koších, 
hlavně na Jivině. V Sedlíšťkách se na sběrném místě 
hromadí pytle s dětskými plenami a nápojovými kartony. 
Pleny patří do pytlů na komunální odpad, který si občané 
mohou zakoupit na obecním úřadě a pytle na nápojové 
kartony si mohou občané vyzvednout zdarma. Na obě 
tato místa jsme umístili fotopasti. 

Tabulka 1:

Tabulka 2:
cena za 1 ks
                45 kč 
                85 kč 

velikost pytlů
60 litrů (malý)
110 litrů (velký)

velikost 
nádoby

frekvence 
svozu

 výše 
poplatku 

60 litrů 1 x 7 dní           2 184 kč 
60 litrů 1 x 14 dní           1 092 kč 
60 litrů 1 x měsíc              504 kč 
80 litrů 1 x 7 dní            2 912 kč 
80 litrů 1 x 14 dní            1 456 kč 
80 litrů 1 x měsíc               672 kč 
110 litrů 1 x 7 dní          4 004 kč 
110 litrů 1 x 14 dní          2 002 kč 
110 litrů 1 x měsíc              924 kč 
120 litrů 1 x 7 dní           4 368 kč 
120 litrů 1 x 14 dní           2 184 kč 
120 litrů 1 x měsíc           1 008 kč 
240 litrů 1 x 7 dní           8 736 kč 
240 litrů 1 x 14 dní           4 368 kč 
240 litrů 1 x měsíc           2 016 kč 
660 litrů 1 x 7 dní        24 024 kč 
660 litrů 1 x 14 dní          12 012 kč 

Pozvánka na psí setkávání

poprvé se sejdeme 12. 4. v 18 hodin na hřišti ve vlastibořicích. 
termín dalších setkání dohodneme na místě podle časových 
možností zúčastněných. Další info Daniel Mikula, tel. 702 672 761.

poprvé se sejdeme 12. 4. v 18 hodin na hřišti ve vlastibořicích. 
termín dalších setkání dohodneme na místě podle časových 
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Nábor
sbor dobrovolných hasičů radimovice pořádá 
nábor nových členů do kroužku mladých hasičů 
(od 6 do 15 let). pokud máte zájem naučit se 
hasičským dovednostem, samostatnosti a máte 
chuť prožít s kamarády společné chvíle na výletech 
a soutěžní atmosféru při závodech, tak neváhejte 
a přijďte mezi nás. pravidelné tréninky jsou v pátek 
v radimovicích. více informací poskytne Dagmar 
šrytrová na tel. čísle 728 148 061.

Jarní divadelní víkend
pár slov k divadelnímu víkendu, který proběhl 18.–20. 3. 2022. pakliže 
jsem o podzimním divadelním víkendu 2021 psal jako o rekordním, co se 
týče návštěvnosti, tak jarní byl bohužel přesným opakem. sám nevím, 
kde se stala chyba. Možná vás nezaujala nabízená představení podle 
názvu, nebo už bylo venku příliš hezky, a tak většina z vás strávila páteční 
večer i nedělní podvečer venku. v současné době je nabídka divadelních 
představení o dost menší, než byla v době před covidem. Mnoho souborů 
skončilo a další během pandemie ani nezkoušely. o to je těžší na předem 
zvolený termín někoho do vlastibořic pozvat. a počasí? tomu, jak už 
dávno víme, neporučíme. nejvíce mě mrzí dlouhodobě malá návštěvnost 
pohádek pro nejmenší. Divadelníci z hodkovic s pohádkou o čmelákovi se 
mi osobně moc líbili, a tak budete mít možnost je vidět znovu v květnu na 
Jivině. snad se nás sejde na pohádku více.

02
Kultura


Pavel Svačinka

Zimní procházka se Sokolem
v sobotu 26. 2. 2022 se uskutečnila 1. zimní procházka, kterou uspořádal 
Tj Sokol vlastibořice.

od rána poletoval sníh a teplota byla kolem 2 stupňů celsia. o to víc 
mne hřála účast, kterou jsem doopravdy nečekal. třináct turistů a dva 
psi v 9 hodin vyrazili z Jiviny směr červenice, poté lesem do třtí a po 
silnici nahoru na vrchovinu až k rozhledně. zde zaznělo pár vzdělávacích 
informací a pokračovalo se přes hodkovické letiště a křížovou cestou dolů 
do hodkovic. uličkami města a dále po silnici jsme šlapali až do Jílového 
na oběd. v restauraci v údolí jsme měli zajištěný salonek, abychom si 
mohli pospolu vychutnat oběd a pivko na půli cesty. a po obědě by měla 
následovat káva a nějaká sladká tečka, ale to už jsme si dali v restauraci 
hvězda na Ždárku. v klidném tempu cyklostezkou kolem zámku jsme po 
15 hodině dorazili do radimovic, kde jsme pozdravili místní masopustní 
průvod, následovaly poslední 2–3 kilometry výletu a byli jsme zase doma. 
účastníci výletu z vlastibořic měli v nohách 20 kilometrů a „jiviňáci“ o dva 
méně. podle ohlasu zúčastněných se výlet vydařil a líbil, a tak již nyní 
vymýšlím trasu na příští sokolský gastrovýlet.

03
Turistika


Pavel Svačinka

04
Hasiči


SDH Radimovice
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www.uradprace.cz

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne-
máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. 
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle-
ní. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 % 
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,
který ji užívá k trvalému bydlení. 
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po při-
znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služ-
by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, 
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni. 

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé-
ho a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat 
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc. 

Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-
muze-pomoci-up--1. 
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum 
ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné 
žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elek-
tronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se 
na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště 
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

Úřad práce ČR a jeho pomoc 
při  nanční tísni spojené s růstem cen energií

Elektronický podpis - 4.3.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Petr Vokáč
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 22.7.2022 14:34:25-000 +02:00
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Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po 
6 měsících ukončena a bude odpojen 

• Dodávka poslední instance je dočasné řešení a záchranná síť 
• Slouží k tomu, aby nikdo nepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo plynu v případě, že selže původní 

dodavatel zákazníka 
• Jde ale o dočasné řešení, které skončí nejpozději po uplynutí 6 měsíců 
• Pokud si zákazník v tomto období nenajde nového dodavatele, bude mu přerušena dodávka, což přinese 

zákazníkovi nemalé náklady 

POKUD JSTE SI DOSUD NEVYBRALI NOVÉHO DODAVATELE, PODEPIŠTE NOVOU SMLOUVU CO NEJDŘÍVE 

 

TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE NADÁLE ZŮSTAT U FIRMY, KTERÁ VÁM AKTUÁLNĚ JAKO DODAVATEL 
POSLEDNÍ INSTANCE DODÁVÁ A KTERÉ PLATÍTE ZÁLOHY 

 

Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance, riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení  

• Dodávka poslední instance není zdarma a je potřeba pravidelně platit zálohy a na konci DPI případný doplatek 
(přeplatky jsou samozřejmě standardně zákazníkům vráceny) 

• I pro dodávku poslední instance platí, že pokud své finanční závazky za dodanou energii nezaplatíte, může dojít 
k přerušení dodávek a odpojení 

• K přerušení dodávek a odpojení nikdy nedojde hned, vždy je prostor se s dodavatelem domluvit na řešení 
• Vždy je proto potřeba s dodavatelem aktivně komunikovat, jen tak se vyhnete zvýšeným nákladům, které 

odpojení jako krajní řešení neplacení přináší 
 

POKUD AKTUÁLNĚ NEMÁTE DOSTATEK PROSTŘEDKŮ NA ÚHRADU ZÁLOH, SPOJTE SE CO NEJRYCHLEJI 
S DODAVATELEM POSLENDNÍ INSTANCE a SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠTE 
 
 
VŽDY JE MOŽNÉ OBRÁTIT SE NA ÚŘAD PRÁCE, KTERÝ AKTUÁLNĚ NABÍZÍ VÍCE ZPŮSOBŮ POMOCI 
S VYSOKÝMI CENAMI ENERGIÍ 
 

Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy 
znamená náklady navíc 

• Pokud zákazník včas nepodepíše novou smlouvu nebo pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance 
opakovaně zálohy, bude mu přerušena dodávka a bude odpojen 

• Opětovné připojení přitom může přinést náklady navíc až v řádu několik tisíc korun (výjezd technika, nutnost 
opětovně revize měřícího zařízení atp.), samozřejmě to pak znamená a období bez elektřiny nebo plynu 
 
ODPOJENÍ OD DODÁVKY DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE SE MŮŽETE VŽDY VYHNOUT, MUSÍTE ALE 
SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠIT, KOMUNIKOVAT A PŘEDEVŠÍM VČAS UZAVŘÍT NOVOU SMLOUVU 

 

 

 

 

 

Co se stane po krachu dodavatele energie a pře-
chodu pod dodavatele poslední instance?
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PLACENÁ INZERCE

Přehled akcí spolku Sedlíšťáci na rok 2022
 µ Brigáda na Sedlíšťkách, sobota 2.4. od 9:00 h. 

 µ Velikonoční hledání vajíček neděle 17.4. od 9:30 h.

 µ Slavnosti na Sedlíšťkách sobota 20.8. od 14:00 h.

 µ Rozsvícení vánočního stromečku – datum a čas bude upřesněn

05
Sedlíšťáci


Šárka Jones

11. sousedské posezení na jivinské návsi
Po dvouleté pauze to vypadá, že to letos vyjde. 

A tak tedy, jako vždy, poslední sobotu v květnu, 28. 5. 2022, na vás čeká bohatý 
hudební program a na děti k Mezinárodnímu dni dětí pohádka, skákací hrad 
a možná i další překvapení. 

Hudba bude rozmanitá. Nebude chybět dechovka Jiviňanka a kapela Always 
z Vlastibořic, dále vystoupí kapely Archa z Liberce a 20 deka duše, také z Liberce.

 Točit se bude nejen pivo, ale i prase. 

Těšíme se na viděnou na jivinské návsi

06
Spolková 

činnost


za organizační výbor 

Pavel SVačinka



>>Pokračování z minulého čísla >>

34. Statistické údaje – některé staročeské míry 
a váhy, měna v Čechách, sčítání lidu, domů a bytů v r. 
1991

µ Míry délkové
palec (coul) – se rovnal pěti ječným zrnům – 2, 465 cm�
píď – 8 palců, vzdálenost mezi okrajem palce a prostředníkem 
měřená napříč dlaně při rozevřených prstech – asi 19, 92 cm�
stopa staročeská – asi 29, 570 cm�
loket – základní stará česká míra užívaná od 12� století až do 
zavedení metrické soustavy r� 1871� Pražský (český) loket = 
0, 591 40 m, vídeňský loket (od r� 1764) = 0, 777 558 m� 
sáh – 3 lokte, vzdálenost mezi konci prostředních prstů 
obou rozpažených rukou (člověka střední postavy)� 
Vídeňský sáh – 1, 896 484 m�
míle – pro měření zeměpisných vzdáleností� Hodnota rozmanitá, 
poslední česká míle měla údajně 12 600 loktů (asi 7, 452 km)�
µ Míry polní
lán – plocha role která se v době orby mohla obdělat jedním 
párem volského potahu� Lán je něco původně čistě selského, co 
bylo z dědin naměřeno a rozděleno� To co nebylo rozměřeno 
a zůstalo při dvorcích v celku nazývalo se poplužím a nemělo 
přesnou výměru� Výměra lánu kolísala mezi 50–100 korci� 
Jde jen o orná pole� Lán s celým příslušenstvím byl větší� 
Nejmenším zlomkem lánu byla jedna osmina lánu� V 18� století 
se počítalo i na šestnáctiny lánu, lán měl 64 jiter� 
jitro – tolik půdy, kolik se od rána do večera mohlo jedním párem 
zorati� Bylo přizpůsobeno tomu, aby na něm byl vyset korec obilí� 
záhon – každý měl míti 7 brázd a druhý 8 brázd, aby v každé roli ve 
2 záhonech bylo 15 brázd� Tak jako při počítání na kusy byla v oblibě 
kopa, proniklo počítání na kopy záhonů i do počítání výměry rolí� 
Lán (die Hufe) o 12 kopách záhonů měl plochu 18 ha 50a 89‚8 m2�
Lesní plošnou mírou staročeskou byla leč� Zemská leč 
měla 6 tenat, nebo 720 loket na šíř i na délku� Její plošná 
výměra je 36 čtverečných tenat, neb 518�400 loket, 
tj� 18ha, 13a l2m2, takže 1 leč se srovnávala s lánem�
µ Sáhová plošná míra (od r. 1764)
vídeňský sáh čtverečný (die Klafter) = 3‚596652 m2; míra (die 
Metze) = 533 sáhů = 1918 m2; korec (der Strich) = 800 sáhů 
= 2877 m2; jitro (das Joch) = 1600 sáhů = 5 754, 642 m2�
Dělení: 1 jitro = 2 korce = 3 míry, 1 hektar má 
přibližně 3‚5 korce nebo 5‚2 míry�
µ Míry sutého obilí (zrní):
1 korec /strych/ – 4 věrtele – 93 litry; 1 věrtel – 4 čtvrtce – 
23‚25 litru; 1 čtvrtce 2 řepice 5‚81 litru; 1 řepice – 2 
češky – 2‚90625 litru; 1 češka 2 přehršle 1, 453125 litru; 1 
přehršle (dvě hrsti spolu složené) – 0‚726563 litru�

µ Míry duté: 
1 žejdlík – 2 půlky – 4 kvarty – 0�48 litru; číška – 
1‚45 litru – 3 žejdlíky; pinta 1‚94 litru 4 žejdlíky; 
věrtel – 23‚25 litru – 12 pint; vědro – 46‚5 litru – 
96 žejdlíků; korec – 93‚00 litru – 4 věrtele�
µ Závaží: 
1 centnéř – 6 kamenů – 120 liber – 61‚650 kg; 
1 kámen – 20 liber – 10‚275 kg; 1 libra 32 
lotů 513‚750g; 1 lot – 16‚0547g�
Pro vážení drahých kovů se užívala jako váha 1 
hřivna – 256‚875g; dělila se na 16 lotů, takže 1 
lot váží opět 16‚0547g a má 4 kvintíky, z toho 1 
kvintík 4‚0137g, a čtvrtina kvintíku byl 1 denár�
Obilí ve slámě a sláma 
se počítala na kopy (60 kusů) a mandele 
(15 kusů) snopů a otepí�

Přehled měny v Čechách 
(příloha 20)
1. období denárové – nejstarší období od 10� do 13� století� 
První česká stříbrná mince, název z latinského denarius, 
se dělila na 10 měděných asů� O počátcích denárového 
období mnoho nevíme� Kromě přemyslovských 
knížat razili denárovou minci i Slavníkovci�

2. období grošové – z lat� názvu denarius grossus 
(těžký denár)� R� 1300 zarazil Václav II� pražské groše; 
z pražské hřivny stříbra (255 g) se razilo 64 grošů, 
na groš šlo 12 penízů� Groše zůstaly v užívání až do 
r� 1547, v dlouhé té době se ale několikrát pozměnily 
(1384, 1469) nejen ve stříži (celkové hmotnosti mince) 
a zrnu (hmotnosti drahého kovu v minci), ale i ve 
svých dílech� Počítaly se na kopy tj� po 60 kusech, 
neboť číslo 60 je v mincovnictví velmi praktické, 
je dělitelné čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 a 60� 
Za panování Karla IV� přicházejí v Čechách po prvé 
kopy míšenských (lehčích) grošů vedle kop grošů 
českých (starých)� Rozdíl mezi nimi: 20 starých (těžších 
grošů se rovnalo 60 novým (lehčím) míšenským 
grošům� Název groš zůstal jako označení tříkrejcaru 
tolarové a potom zlatníkové měny až do r� 1857�

Kromě uvedených stříbrných mincí byly 
v oběhu i mince zlaté: florén (zlatý), ražený od 
r� 1252 ve Florencii a dukát (z názvu ducatus 
na rubu mince), ražený v Benátkách�

První zlaté mince v Českých zemích o hmotnosti 
přibližně 3‚5 g byly raženy v Praze králem Janem 

08
Kronika

dílo 
Ing. Oldřicha 

Loudy

na pokračování

07
Sport


Dušan Koutník

Okolo Vlasti 2022
Již devátý ročník půlmaratonu (21,1 km) a doprovodného krosu (7 km) a 
dětského závodu (1 km) se uskuteční v sobotu 4. 6. 2022. 

program a propozice budou brzy dostupné na webu závodu 
www.sokol.vlastiborice.cz.
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za pomoci florentských odborníků od r� 1325� Napodobují florény 
italské Florencie� Karel IV� razil zlaté mince dukátové váhy již pod 
svým portrétem a se lvem� Český dukát se ale doma rozšířenou mincí 
nestal, zejména pro omezenou těžbu zlata (jen asi 100 kg ročně)� 
Místo hlavní zlaté mince zaujal uherský dukát a také rýnský zlatý�

Ražbu dukátů obnovil po téměř sto létech v Čechách 
Vladislav II�, pokračoval král Ludvík a Ferdinand I� Na těchto 
dukátech je postava sv� Václava a český lev� Od r� 1547 se 
v Čechách razí již jen dukáty s portrétem panovníka�

3. období tolarové a zlatníkové po r� 1520 až do r� 1918� Po 
zřízení Šlikovské mincovny v Jáchymově (Joachimsthal) 
v r�1520 se raženým stříbrným mincím dostává název tolar 
z toho dolar� Tolar platil 30 grošů bílých po 7 penězích velkých 
nebo 14 penězích malých� R� 1547 zrušil král Ferdinand I� 
grošový systém a český groš byl vytlačen zlatým rýnským 
a grošem míšenským (l groš český = 2 groše míšenské)�

4. tolarový mincovní systém 1577–1750� Tolar se 
dělil na půltolary, a čtvrttolary a v období:
1577–1619 na 30 bílých grošů = 60 malých grošů 
= 210 bílých peněz = 420 malých peněz,
1624–1692 na 30 tříkrejcarů (grošů) a 90 krejcarů,
1692–1750 na 8 × 15 kr = 20 × 6 kr = 40 × 3 kr = 120 krejcarů�

Kromě tříkrejcaru zvaného groš a krejcaru byly 
raženy půlkrejcary a čtvrtkrejcary� Krejcary a jejich 
díly byly měděné, ostatní mince stříbrné�

5. zlatníkový mincovní systém (konvenční 
1750–1857 a rakouský 1857–1892) 
konvenční: 1 tolar = 2 zlatníky; zlatník měl 2 × 30 krejcarů = 
3 × 20 kr = 6 × 10 kr = 12 × 5 kr =20 × 3 kr = 60 krejcarů� Měděné 
mince: krejcar, grešle = 3/4 krejcaru, půlkrejcar, čtvrtkrejcar, 
osmina krejcaru (haléř); vyšší hodnoty stříbrné�
rakouský: 1 tolar = 1a1/2 zlatníku; 
zlatník = 4 čtvrtzlatníky = 5 × 20 kr = 10 × 10 
kr = 20 × 5 kr = 25 × 4 kr = 100 kr�

Měděné mince: krejcar, půlkrejcar, 
čtvrtkrejcar, vyšší hodnoty stříbrné�

Od r� 1762 se objevují první papírové peníze – bankocetle�

6. korunová měna 1892 – Základem koruna dělící se na 100 
haléřů, měla hodnotu půl zlatého rakouského� Mince v hodnotě 
100, 20 a 10 korun byly raženy ve zlatě, 5, 2 a 1 K ve stříbře� 
Drobné mince – dvacetihaléř, desetihaléř, dvouhaléř, haléř� 
Byla to první a poslední zlatá měna ražená na našem území�

7. československá měna od 26� 2� 1919� Přehled bankovek a státovek:
1� – Kolkované bankovky rakousko-uherské měny do 20� 6� 1920�
2� – Státovky I� emise od r� 1919, některé platily až do r� 1994�
3� – Státovky II� emise od r� 1920, některé platily až do r� 1939�
4� – Bankovky Národní banky československé, od r� 1926 až 1945�
5� – Bankovky a státovky tzv� Protektorátu 1939–1945�
6� – Korunové poukázky 1944 (vojenské jednotky 
a úřady na osvobozeném území)�
7� – Československé bankovky a státovky 1945–1953�
8� – Československé bankovky a státovky od peněžní reformy 1953�
9� – České bankovky a státovky po rozdělení republiky v r� 1993

Počty obyvatel (horní řádek) a domů (dolní řádek) 

Jivina Sedlíšťka Slavíkov Vlastibořice Celkem
1850 513

1869 157 141 32 226 556
28 24 4 35 91

1880 173 142 9 228 552
31 24 2 39 96

1890 197 155 21 227 600
33 24 2 41 100

1900 165 138 11 236 550
33 26 2 42 103

1910 156 135 10 223 524
37 26 2 46 111

1921 152 128 9 221 510
36 26 2 49 113

1930 163 122 17 207 509
36 25 2 51 114

1950 103 91 7 154 355
38 29 2 56 125

1961 93 75 3 133 304

1970 91 63 2 122 278
31 22 1 43 97

1980 69 55 2 151 277
22 17 1 56 96

1991 50 41 2 104 197

Sčítání lidu, domů a bytů v r. 1991

Údaje jsou významné tím, že svými výsledky dokumentují 
a současně uzavírají více než čtyřicetileté období „budování 
socialismu“ a zachycují situaci na počátku nového období vytváření 
demokratické společnosti a tržní ekonomiky� Výměra obce 551‚7 ha� 
Sloupec 1 – Jivina, 2 Sedlíšťka, 3 – Slavíkov, 4 – 
Vlastibořice (osada), 5 – Vlastibořice (obec).

Obyvatelstvo trvale 
bydlící 1 2 3 4 5

celkem 50 41 2 104 197
ženy 26 20 1 56 103
ve věku 0 - 14 let 8 6 0 24 38
v poprodukčním věku 17 18 2 23 80

Obyvatelstvo ekonomicky
činné celkem 25 20 0 55 100
vyjíždějící za prací 22 19 0 39 80
v zemědělství, lesnictví a
vodním hospodářství 7 8 0 28 43
v průmyslu 11 6 0 17 34
Společně hospodařící
domácnosti

24 20 1 48 93

Trvale obydlené byty
celkem

23 18 1 42 84

v rodinných domcích 23 18 1 23 65
Trvale obydlené domy 20 15 1 28 64
Objekty individuální
rekreace celkem

20 5 0 9 34

chalupy vyčleněné z
bytového fondu

12 4 0 9 25

Rekreační chalupy
nevyčleněné z bytového
fondu

4 6 1 15 26
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Národnost a náboženské vyznání obyvatelstva
Národnost česká 192, slovenská 4� Náboženství 
římskokatolické 62, čs� husitské 13, evangelické 
4, bez vyznání 71, nezjištěno 44�

Ekonomická aktivita obyvatelstva
Ekonomická aktivita úhrnem 100, z toho ženy 42�
Z úhrnu ekonomicky aktivních:
- vyjíždí mimo obec 80 = 80%
- dělníků 32, zaměstnanců 25, členů JZD 33
- ekonomicky aktivní v zemědělství a lesnictví 43 = 43%
- ekonomicky aktivních v průmyslu 34, 
ve stavebnictví 4, ve službách 17�

Základní údaje o domovním fondu 1970, 1980, 1991
- trvale obydlené domy 1970–97, 1980–78, 1991–64
- průměrné stáří domů 71‚3
- rodinné domky – 58 = 90‚6%
- neobydlené domy celkem 27, nevyčleněné chalupy 26
- objekty indiv� rekreace celkem 34, rekreační 
chaty a domky 9, vyčleněné chalupy 25�

Základní údaje o bytovém fondu 1970, 1980, 1991
- trvale obydlené byty 1970–107, 1900–99, 1991–84
- velikost bytu: 1 obytná místnost 10, 2 
pokoje 25, 3 pokoje 33, 4 + pokojů 16
- byty postavené v období do r� 1919–35 = 
41‚7%, 1920–1970 = 32, 1971–1991 = 17
- neobydlené byty celkem 34, 
v nevyčleněných chalupách 26�

Ukazatele úrovně bydlení a vybavenosti bytů 1991 
- trvale obydlené byty vybavené: vodovodem – 
82, vlastní koupelnou, sprchovacím koutem – 
67, vlastním splachovacím záchodem – 62, 
ústředním etážovým topením 55
- počet obytných místností 8 m2 v bytech – 231
- obytná plocha bytů – 4260 m2

- počet hospodařících domácností v bytech – 91
- na 1 trvale obydlený byt připadá 2‚31 
osob, 50‚7 m2 obytné plochy
trvale obydlených bytů s jednou 
bydlící osobou je 30 = 35‚7%�

Přehled počtů obytných domů v r. 2000 od vzniku vsí
Sloupec 1 – Jivina, 2 Sedlíšťka, 3 – Slavíkov, 4 – 
Vlastibořice (osada), 5 – Vlastibořice (obec).

Počet domů (čp.) 1 2 3 4 5
Postavených 40 30 2 59 131
Zbořených 3 4 - 5 12
Zbylých 37 26 2 54 119
Obývaných trvale 15 13 - 21 49 41%
Obývaných přechodně 22 13 2 33 70 59%

II. Sedlíšťka
35. Název a vznik vsi

Název Sedlíšťka odvozuje prof� A� PROFOUS (Místní 
jména v Čechách) z apelativu sedliště, tj� místo kde se kdo 
usadil� Názvy vsí s příponou -sko byly dávány sídlům 
po zpustnutí obnoveným, a je proto možné, že původní 
název byl jiný� Písemný tvar názvu osady zachovaný 
v archivních pramenech se vyskytuje v mnoha podobách, 
co do rodu i čísla, byl neustálený: Sedlisko, Sedlizsko, 
Sedlisstko, Sedlísko, Sedliško, Sedlíška, Sedlíštka, Sedlísstky, 
Sedlíšťky, Sedlíštky i Sedlištěk� Úřední německý název 
vsi SEDLISKO přejatý z názvu českého se neměnil�

Zajímavé je, že asi 5 km jihozápadně od Sedlíštěk 
se nachází osada s názvem SEDLISKO, což zřejmě 
působilo problémy, vznikla snaha oba názvy odlišit 
(na Sedlisko, do Sedlíštěk, o Sedlisku, o Sedlíšťkách)�

Kdy Sedlíšťka vznikla, není známo� Podle postupu 
osídlování našeho kraje je možno se domnívat, 
že ves byla založena asi ve stejné době 
jako sousední Vlastibořice, protože 
podmínky k založení byly podobné� 
Volba místa jistě nebyla náhodná – 
studánka s nevysychajícím pramenem 
pitné vody vysoko ve stráni k Mohelce, 
v blízkosti prvních staveb na rovině�

Po vykácení a vypálení pralesa bylo zde postupně 
zřízeno pět statků, později označených čp� 3 (dnes čp� 18), 
4, 6, 9 a 11, z toho v čp� 3 bylo sídlo zemana� Statky byly 
situovány tak, aby měly blízko jak ke studánce, tak ke 
kalužině založené ve vsi pro napájení dobytka� Způsob 
zásobování vodou, až do výstavby vodovodu v r� 1922, 
se po staletí nezměnil� Ke studánce chodila celá ves 
po pěšince, s konvemi na hácích, pro vodu na vaření� 
U studánky byl kamenný žlab, kde ženy máchaly prádlo� 
Prádlo nosily v koších na zádech, v zimě ssebou braly hrnec 
horké vody� V období mrazů stávala se často z pěšinky 
klouzačka� Dnes si nedovedeme představit, jak se s pitnou 
vodou šetřilo, a rok 1922 – vybudování vodovodu, je pro 
Sedlíšťka nejdůležitějším letopočtem v jejich historii�

Kdy zemanství zaniklo a kterak se ves dostala k hradu 
Vranovu (M� Skála) není známo, patrně dříve než větší 
vladyctví vlastibořické� Nejdéle uhájil svoji samostatnost 
statek albrechtický, základ pozdějšího velkostatku Sychrov�

První písemná zmínka o vsi je až z r� 1538, kdy 
mezi jinými místy patřila k panství skalskému Jana 
z Vartemberka, po rozdělení tohoto panství v r� 1565 
k nově vzniklému panství Svijany a od vzniku okresů 

a samosprávných obcí náležela k obci Vlastibořice� 
Od založení vsi až do r� 2000 bylo ve vsi vystavěno 
30 popisných čísel, z toho 4 zanikla, ze zbylých 26 je 
dnes trvale obýváno jen 13, přechodně rovněž 13�

Velmi podrobné zprávy od konce 16� století 
až do druhé poloviny 19� století o jednotlivých 
domech najdeme v díle Josefa ŠKODY�
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36. Ves Sedlíšťka v díle Josefa Škody (příl. 11), č. p. 1–18 

Číslo domu 1� Vlastník – Lupka
Léta 1725 koupil Matěj Lupka chalupu návesní od otce za 18 kop�
Léta 1749 koupil Ondřej Lupka chalupu od 
otce Matěje Lupky za 35 kop�
Léta 1794 koupil Matěj Lupka tuto chalupu malou, která 
na gruntě a obci polovičně stojí, po zemřelém otci Ondřeji 
za 120 zlatých� Daní platí 1 zlatý, extra vydání 2 krejcary, 
úrok jiřský 7 krejcarů, havelský 13 krejcarů, ruční roboty 
celoročně 13 dní neb 2 zlaté 10 krejcarů v penězích�
Léta 1845 koupil Jan Lupka tuto chalupu návesní za 612 zlatých�
Léta 1861 koupil Josef Lupka za 576 zlatých�

Číslo domu 2� Vlastník Pavel Jisl
Léta 1768 vystavěl Jakub Jisl chalupu na gruntě 
Pavla Jisla (čp� 3) a jest vyšacována na 24 kopy�
Léta 1793 koupil Matěj Fanta ze Sebeslavic č� 18 tuto chalupu za 
130 zlatých, vzav sobě Kateřinu, dceru Jakuba Jistla za manželku� 
Daní platí 1 zlatý, extra vydání 1 a 1/2 krejcaru, úrok jiřský 17 
krejcarů, havelský 17 krejcarů, roboty celoroční 13 dnů�
Léta 1798 ujal Václav Jisl chalupu tuto od Matěja Fanty, který 
na chalupě hospodařil jako pachtýř, za 147 zlatých�
Léta 1828 ujal Václav Jisl chalupu tuto po otci svém za 130 zlatých�
Léta 1851 ujal Václav Jisl za 440 zlatých�

Číslo domu 3� Vlastník: Zeman (zemanský statek)
Léta 1585 koupil Jan Zemanův statek po 
smrti svého otce a doplácel 46 kop�
Léta 1624 koupil Jakub Zeman statek ten za 250 kop� 
Přídavek: klisny tažní 3, hřebeček 1, krávy dojné 2, 
volky dvouleté 2, jalovice 1, ovce 2, voly 2�
Léta 1636 koupil Jiřík Jistl tento statek za 125 kop� Robota: úrok jiřský 
1 kopa grošů, úrok havelský 1 kopa grošů, roboty 4 dny a 2 slepice�
Léta 1644 koupil Václav Jistl tento statek od otce svého� 
Otec výměnek: 1 a 1/2 korce žita ročně� Doplatil r� 1661�
Léta 1677 koupil Jiřík Jistle tento grunt od Václava otce svého 
za 105 kop� Přídavek: žita na zimu vysetého po 6 korcích�
Léta 1729 koupil Pavel Jistl tento statek od otce Jiříka za 130 kop� Dluh: 
Jiříkovi Niklovi pacholku službu 2 kopy 48 grošů� Kateřině Šulcové 
děvečce 1 kopu� Pozemky: „Na tobolci“, „Na dlouhých honech“, 
„Pod ořechem“, „Na chrbku“, celkem 24 korců� Luka pro vůz sena�
Léta 1772 koupil Jiřík Jisl tuto živnost od Pavla Jisla za 230 kop� Role: 
„Na dlouhých honech“, šestiletá lada� Jest rolí 30 jiter 1405 sáhů, 
luk 1 jitro 358 sáhů, lesa 15 jiter, daní platí 15 zlatých 6 krejcarů, 
extra vydání 31 krejcarů, úroku jiřského 1 zlatý 28 krejcarů, 
havelského 2 zlaté 54 krejcary, tažné roboty párem koní 156 dnů 
ročně, ruční roboty 13 dnů ročně, faráři desátku 38 krejcarů�
Léta 1796 rozdělil Jiří Jisl svou 96 korců živnost, vydělenou 
polovinu ujal syn Václav (čp� 18) za 400 zlatých�
Léta 1804 ujal Jan Jisl půl tohoto statku od otce za 400 zlatých�
Léta 1849 ujal Jan Jisl tento půl statku s manželkou Marií rozenou 
Pelantovou ze Soběslavic za 1800 zlatých� Rod asi vymřel, stavení 
zaniklo, pole asi připadla k čp. 18, které bylo postaveno po r. 1796.

Číslo domu 4� Vlastník Václav Kotlář
Léta 1592 koupil Jiřík Třmínek statek od 
tchána Václava Kotláře za 55 kop�
Léta 1596 koupil Adam Třmínek tento statek�
Léta 1617 koupil Tomáš, syn Jakuba Beneše z Jiviny za 150 kop�
Léta 1642 koupil Jakub Vorklebský statek od Tomáše 
Beneše za 10 kop (zničený ve válce)� Robota: úroku jiřského 
1 kopu, havelského 1 kopu, roboty 4 dny a 2 slepice�

Léta 1650 koupil Krištof Kovář tento statek, vzav sobě 
vdovu po Jakubu Vorklebském za manželku�
Léta 1659 koupil Václav Ludvík tento statek od tchána za 35 kop�
Léta 1664 koupil Pavel Škréta tento grunt po 
Václavu Ludvíkovi, odběhlém, za 35 kop�
Léta 1667 koupil Pavel Halač grunt pustý po Pavlu Škrétovi za 26 kop�
Léta 1671 koupil Jan Bouřil jinak Macháč grunt po 
Pavlu Halačovi za 30 kop (viz Vlastibořice čp� 11)�
Léta 1714 koupil Matěj Machánský chalupu po otci 
Janu Bouřilovi za 85 kop� Pozemků 16 strychů jménem 
„U Vlastibořic“, „Na kovářsku“, „V borku“�
Léta 1740 ujal Jiřík Machánský tuto chalupu 
hrubou po otci svém za 95 kop�
Léta 1780 ujal Jan Machánský chalupu po otci Jiříkovi za 90 kop� 
Pozemků je 13 jiter, daní platí 6 zlatých 23 krejcary, extra vydání 13 
krejcarů, úroku jiřského 42 krejcarů, havelského 1 zlatý 21 krejcarů, 
ruční roboty 104 dny ročně, desátku faráři platí 24 krejcary�
Léta 1819 koupil Jan Machánský za 2000 zlatých�
Léta 1849 koupil Josef a Dorota Ťukalovi za 1400 zlatých�

Číslo domu 5�
Léta 1701 vystavěl Jan Pelant syn (asi z čp� 6), chalupu na 
obci� Od otce Václava Pelanta dostal kus pole u lesa�
Léta 1717 ujal Václav Pelant, bratr, za 40 kop�
Léta 1728 ujal Jakub Roubíček tuto chalupu za 64 kop�
Léta 1760 ujal Jiřík Roubíček barák od otce Jakuba a 3 korce polí�
Léta 1770 koupil Jan Žák za 100 kop�
Léta 1774 koupil Václav Beran od Jana Žáka za 100 kop� 
Daní platí 58 krejcarů, extra vydání 2 krejcary, úroku 
jiřského 6 krejcarů, havelského 12 krejcarů, ruční 
roboty 13 dnů ročně, desátku faráři 2 krejcary�
Léta 1806 koupil František Beran tuto chalupu malou za 300 zlatých�
Léta 1828 koupil Josef Jíra za 600 zlatých� Roku 
1853 koupil Josef Jíra pastvisko přes 3 jitra od Jana 
Černýho ze Sebeslavic čís� 16 za 559 zlatých�
Léta 1859 koupili Josef a Marie Marešovi tuto chalupu�
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Koncert Nekrmit & David Watzl   Zdeněk Mikula

Jarní divadelní víkend - Notdis   Zdeněk Mikula



Zimní procházka se Sokolem   Zdeněk Mikula


