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Odpady


Ing. Hana Ledabylová

Odpadové hospodářství obce Vlastibořice
VÝDAJE
Výdaje na svoz a likvidaci komunálního odpadu
Z toho pytlový svoz (SKS)
Z toho svoz popelnic (SKS)
Z toho výdaje na velkoobjemový kontejner (Agro
Rubín, Purum)
Výdaje na svoz separovaného odpadu - SKS
PŘÍJMY
Příjem z poplatků za systém likvidace kom.
odpadu
Prodej pytlů mimo poplatek
Příjmy od EKO-KOM
Ocenění "Zlatá popelnice"
CELKEM
Odpadové hospodářství výdaje celkem
Příjmy z odpadového hospodářství celkem
Doplatek obce na odpadové hospodářství

2018

2019

2020

2021

420000,00

291991,84
53028,25
218230,57

300063,46
61279,05
214132,00

257236,78
18117,25
219802,47

31873,00
0,00

21422,74
85724,75

24512,93
126968,76

19317,06
163195,44

222865,00
1937,00

194748,00
5307,00

233070,00
4576,00

242501,00
6969,00

18790,00

53235,00

56343,00

71506,00
10000,00

420000,00
243592,00
176408,00

377716,59
253290,00
124426,59

427032,22
293989,00
133043,22

420432,22
330976,00
89456,22

Upozornění
Dnem 30. června 2022 skončila platnost starších vzorů bankovek z let 1995 až 1999. Jedná se
o následující vzory bankovek:
- 100 Kč vzoru 1995 a 1997
–200 Kč vzoru 1996 a 1998
–500 Kč vzoru 1995 a 1997
–1 000 Kč vzoru 1996
–2 000 Kč vzoru 1996 a 1999
Tyto vzory bankovek lze nejsnáze rozeznat podle šířky stříbřitého proužku – ochranného prvku,
který vertikálně protíná bankovku. U bankovek, jejichž platnost končí 30. června 2022, je tento
proužek úzký a jeho barva se při naklopení nemění.
OU Vlastibořice tyto bankovky přijímal k úhradám v hotovosti do 30. 6. 2022, nyní je již nemůže
akceptovat. Výměna je možná až do 30. června 2024 na pokladnách všech bank provádějících
pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB.

Platná bankovka

Neplatná bankovka

Úvodník
Vážení spoluobčané,
začíná léto, čas posezení s rodinou a přáteli na zahradě
u dobré kávy, u ohýnku či grilu. Je to čas, na který jsme se
po dlouhé zimě všichni těšili. Tráva nám roste před očima
a je potřeba ji samozřejmě posekat. Většina z nás tyto
zahradní práce vykonává během pracovního týdne, někdo
má však možnost jen o víkendu. O víkendu je většina
z nás, dospělých i dětí, doma a chce relaxovat, vyspat
se, užít si klid venku na zahradě a pro další pracovní
týden nabrat energii jak fyzickou, tak i duševní. Proto
bych chtěla apelovat na všechny, kteří musí své zahrady
pravidelně sekat, buďme prosím přitom k sobě ohleduplní,
nesekejme brzy ráno, ani po obědě, kdy mohou například
malé děti spát, ani pozdě večer. Směřujme hlučné práce do
časů, kdy se budeme navzájem co nejméně rušit. Máme tu
výsadu, že žijeme v krásném koutě naší země, uprostřed
přírody, v míru, v dostatku… važme si tedy toho a nekažme
si zbytečně sousedské vztahy spory kvůli hluku. Děkuji
vám.
K létu patří i koupání. Parta lidí kolem Standy Bittnera
nám opět připravila nádrž ke koupání. Martin Čižmár
s panem Martinem Urbanem opravili skákadlo a obecní
zaměstnanci se starají, aby voda zůstala po celé léto
krásně průzračná. Za všechny milovníky koupání moc
děkuji. Tímto bych také chtěla požádat majitele psů, aby
respektovali zákaz koupání psů v nádrži, děkuji.
Přeji všem krásné léto a dětem pomalu ubíhající prázdniny.
Jana Hartlová

o d pa dy

Velkoobjemový kontejner

Obecní úřad –
aktuální informace
Výsledky hospodaření
k 31. 5. 2022
Daňové příjmy����������������������2 254 458‚84 Kč
Nedaňové příjmy�������������������� 687 695‚12 Kč
Kapitálové příjmy��������������������� 57 200‚00 Kč
Přijaté transfery��������������������� 586 003‚66 Kč
Příjmy c e l k e m:�������������� 3 585 357‚62 Kč
Běžné výdaje�������������������������2 609 786‚25 Kč
Kapitálové výdaje��������������������������������� 0‚00 Kč
Výdaje c e l k e m:������������� 2 609 786‚25 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil
k 31. 5. 2022��������������������������4 031 944‚87 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil
k 31. 5. 2022����������������������������� 870 089‚72 Kč
Celkem k 31. 5. 2022������� 4 902 034‚59 Kč

Informace z evidence obyvatel
k 31. 5. 2022
Přihlášeni k TP:
Kavka Tomáš
Kavková Klára
Kavka Thomas
Růžička Josef
Poláková Dagmar

Počet obyvatel po změnách

348

před rokem: 339
před pěti lety: 319
Životní jubilea
V květnu, červnu, červenci a v srpnu
svá životní jubilea oslavili nebo
ještě oslaví tito jubilanti:
Šámalová Marie
Altmanová Vlasta oslaví 30. června
krásné 90. narozeniny
Mencl Milan
Menclová Blanka
Richterová Zlata
Drobníková Hana
Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví!

Kontejner je aktuálně umístěn na Sedlíšťkách. Kontejner
je otevřen každou první sobotu v měsíci od 11 do 12 hodin.
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Obec
informuje


Jana Hartlová

Obecní mobiliář

Vítání občánků

jsme si vědomi, že současný
mobiliář má své nejlepší roky za
sebou. z tohoto důvodu jsme
už v zimě zpracovali žádost
o dotaci, vybrali dodavatele
i konkrétní modely nových
laviček, odpadkových košů
a stolů, které budou umístěny na
dětském hřišti ve vlastibořicích,
na návsi a na nově vytvořených
oddechových místech (odbočka
na klůčky) na sedlíšťkách, na
nové cestě do sedlíštěk a na
všech autobusových zastávkách.
vzhledem k narůstajícím
počtům stížností na majitele
psů, kteří si po svých mazlíčcích
neuklízejí, budou součástí nového
vybavení i odpadkové koše na
psí exkrementy. vše je aktuálně
objednáno a čekáme na dodání.
dodací lhůta od výrobce činí čtyři
měsíce a pokud lhůtu dodrží, měl
by se nový mobiliář instalovat
během měsíce září.

18. června 2022 starostka obce a zastupitelka
obce paní blanka menclová přivítaly v obřadní
síni zámku sychrov čtyři nové občánky – maxíka
tomsu, marušku fojtkovou, jáchymka mareše
a thomase kavku.

Poplatky za svoz
odpadu a za psy
poplatková povinnost za svoz
odpadů a ze psů končí 30. června
2022. Žádáme občany, kteří ještě
tyto poplatky nezaplatili, aby tak
učinili co nejdříve. jsme si vědomi
narůstajících cen úplně všeho,
proto znovu upozorňujeme, že
poplatek za svoz tdo lze zaplatit
ve dvou splátkách (do 30.6. a do
31.2.).

Infotabule
ve vlastibořicích, na sedlíšťkách
i na jivině byly nainstalovány nové
turistické informační tabule.
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Ceník pronájmů
zastupitelstvo obce projednalo nový ceník
pronájmů nebytových prostor a lavicových setů
pro občany:
pronájem technického zázemí ve vlastibořicích:
1 den 500,pronájem technického zázemí na jivině:
1 den 500,pronájem sálu v kulturním domě:
1 den 1000,zapůjčení lavicových setů:
1 set na den 100,-

Obecní les
kůrovcovou kalamitu se podařilo výchovnými
zásahy, monitoringem a celkovou péčí o les
zastavit. postupně dochází k zalesňování
vytěžených ploch. v průběhu léta připravujeme
opravy všech lesních cest, které byly těžbou
poškozeny.

Palivové dřevo
v letošním roce obec palivové dřevo prodávat
nebude. pokud někdo bude mít zájem
o samotěžbu, tak kontaktujte odborného
lesního hospodáře pana blažka (tel. 724 523
067).

Toalety

Oprava mostku

pro koupající se v nádrži budou tak jako
v loňském roce otevřeny toalety v technickém
zázemí od 9 do 18 hod.

zastupitelstvo obce schválilo na svém
zasedání 15. června 2022 jako dodavatele
stavebních prací firmu pana dalibora kašpárka
ze šimonovic pro opravu mostku přes řeku
mohelku ve slavíkově. cena zakázky je 600 tisíc
kč, přičemž liberecký kraj obci poskytne dotaci
ve výši 30%.

Zákaz!!!
upozorňujeme na zákaz koupání psŮ ve
vlastibořické vodní nádrži!

Pasportizace hřbitovů
připravuje se pasportizace obou hřbitovů
v majetku obce. jedná se o kompletní
zdokumentování a zmapování hrobových míst.

Sousedské posezení na Jivině 2022
již 11. sousedské posezení je za námi. děkujeme všem, kteří si našli cestu
a čas a 28. května 2022 zavítali na jivinskou náves.
teplota kolem 12 stupňů, která s večerem klesla na 10 a méně, odpoledne
silný vítr. prostě nic moc.

02

Zábava


Pavel Svačinka

atmosféra ale výborná, prase vynikající, kapely super, zvukař špičkový,
obsluha u stánků usměvavá a pivo taky chutnalo. vypilo se jich 430.
velké díky všem, kdo stavěl, obsluhoval, boural, uklízel. díky také všem
účinkujícím – kapelám jiviňanka, always, archa, 20 deka duše, divadlo Had.
tak možná zase někdy, sousedé!
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03 Informace k technickému

Sportovní
areál


Vojtěch Pánek

zázemí a sportovnímu
areálu ve Vlastibořicích
Po skončení loňského léta, možná
i v jeho průběhu, mě oslovilo několik
lidí ohledně stánku u nádrže ve
Vlastibořicích. Pokaždé zmiňovali
skutečnost, že jim chybí. I když
vlastně o stánek nešlo, neboť stavba
technického zázemí nebyla k tomuto
způsobu využití určena.
Na základě oněch (zhruba deseti)
podnětů jsem se obrátil na stavební úřad
a hygienickou stanici a zjistil potřebné
náležitosti pro legalizaci rychlého
občerstvení v tomto objektu. Zpracoval
jsem dokumentaci v potřebném
rozsahu, zajistil vyjádření KHS a po
předchozí dohodě se stavebním úřadem
pak již nebyl problém změnit způsob
využití na „sociálně-technické zázemí
a prodejnu občerstvení“.

trval o něco déle, a proto nebylo možné poptat případné
provozovatele dříve.
Aktuálně byly také stanoveny ceny za pronájem obecních
budov – více najdete na jiném místě Zpravodaje.
Ohledně sportovního areálu a zpracování projektové
dokumentace jsem se po dohodě s ostatními zastupiteli spojil
s projektantem panem Václavů, který by se tohoto úkolu ujal.
V současné době připravujeme finální podobu zadání projektu.
Další časovou osu nejsem bohužel vzhledem k vytíženosti
projekčních kanceláří schopen odhadnout, doufejme, že se
to letos podaří, že zajistíme stavební povolení a že přijde
nějaká vhodná dotace (poněvadž loňská nabídka na „pouze“
dvě hřiště s oplocením vycházela zhruba na 4‚5 milionu…).
Součástí projektu by kromě samotného hřiště s dvěma
volejbalovými kurty měl být i návrh sběrného dvora,
úprava příjezdové komunikace, zpevněných ploch
v rámci areálu a rozšíření technického zázemí o sprchu
a převlékárnu, případně další drobné zásahy.

Hned na jaře pak starostka vyhlásila
výběrové řízení na provozovatele,
samozřejmě pouze v letních měsících,
ale nikdo se nepřihlásil. Důvodem
byl možná fakt, že celý proces změny

04 Cesta mokřadem na Jivině

Obecní
zeleň



Navázal bych na článek ve Zpravodaji
a rozhodnutí zastupitelstva z roku
2020, kdy jsme se shodli na potřebě
zachování zeleně v místě mokřadní
louky navazující na rybník na Jivině.

Vojtěch Pánek
Po předchozích diskuzích s odborníky
byly vybagrovány dvě menší tůně
pro zadržení vody, přičemž další
a již menší zásahy budou provedeny
pravděpodobně ručně nebo menší
technikou po částečném vyčištění
vzrostlé zeleně. Hlavním prvkem
je ale zprůchodnění celé lokality,
čehož bylo dosaženo rozvozem
letitých hromad hlíny z dřívějších
strana 6

obecních stavebních akcí. Cesta bude – po zvážení několika
variant – oseta trávou z důvodu nejsnadnější údržby.
Zemní stavební práce provedené Radkem Hauzrem
budou dokončeny do konce června. Později pak budou
osazeny malé dřevěné lávky Lukášem Kvapilem. Další
zásahy či úpravy budeme diskutovat po příští zimě.
Věřím, že si tuto novou plochu lidé oblíbí,
již nyní se tudy trousí pěší a cyklisté (pro
motorové prostředky není cesta určena).

Pěkné léto všem!
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Sedlíšťáci					



Šárka Jones



Šárka Jones

Čarodějnice
Krásné počasí a skvělá nálada panovaly při pálení čarodějnic na Sedlíšťce. Velký dík patří
rodině Jírů za přípravu a Soně Sýkorové za výrobu úžasné čarodějnice. Buřty jsme nespálili
a čarodějnici upálili.

Pozvánka na Sedlíšťácké
slavnosti
Srdečně zveme na Sedlíšťácké slavnosti, které se uskuteční opět
na návsi na Sedlíšťce v sobotu 20. srpna od 14 hodin. Můžeme
se těšit na skvělou muziku, dobré jídlo a pití. Detaily programu
budou zveřejněny na plakátech a na infokanálu pro obec
Vlastibořice.
Přijďte pobejt!

Těším
se na e
Vás!

spole
k
Sedlí
šťáci
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Naši slavní
sousedé


PhDr. Iva
Tauferová,
Pavel Hlavatý

Pavel Hlavatý
Narozen 1943, je rodákem z Albrechtic u Sychrova, nyní osada Pěnčín. V dětství
krátkodobě bydlel i v Českém Dubu. Jeho vazba na Vlastibořice je dle jeho slov
důležitá a citová. Docházel sem do jednotřídky k paní učitelce Kvačkové, později
jezdil k tetě Šámalové a k sestřenici Milče, provdané Havelkové. V posledních
letech je už nejčastějším cílem cesty do Vlastibořic rozjímání nad hroby příbuzných
a přátel.
Záhy po studiích vstoupil
velmi životaschopně na českou
výtvarnou scénu. V době
uvolňujícího a modifikujícího
se socialistického realismu se
představil svými rozměrnými
psychedelickými plátny. Byla
z rodu kinetického a ryze
abstraktního umění a ihned
upoutala pozornost na špici se
pohybující kritiky
(Dr. J. Valoch, A. Pohribný, aj.) Již
ve čtyřiadvaceti letech vyučuje
na umělecko-průmyslové škole
malbu, kresbu a dějiny umění.
S příchodem r. 1968 a Pražského
jara, se mladý umělec široce
politicky angažuje. Sovětské
okupační jednotky rychle otáčí
kolem dějin zpět. Přesto zůstává
životním optimistou, a to i v letech
1968–1971, kdy byl odsouzen
a vězněn za výstavu Protestkresby
'68. Výtvarný projekt skládající se
z velkoplošných kreseb a koláží
negoval okupaci Československa
a násilné potlačení demokratizace
společenského života. Pak
následovaly další politické soudy
s novým nepodmíněným trestem.
Hlavatý byl patrně jediným
občanem Československa,
který byl vězněn bezprostředně
za uměleckou výstavu.
Dvacet let nesměl v ČSSR
vystavovat, přednášet, vyučovat
a byl vyloučen ze všech
uměleckých a společenských
institucí. Nikdy se nesmířil
s prostorem, který mu byl
společenským systémem
vymezen. Ponořen do
uměleckých i lidských problémů,
si díky obrovské osobní píli
a pracovitosti začal vytvářet
dimenzi svého světa.
V těchto šedivých letech
opouští malbu a plně se věnuje
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grafice. V 80. letech patří mezi sběratelsky
nejvyhledávanější umělce na světě. Vytvořil více
než 900 exlibris. I na tomto malém grafickém
prostoru byl vždy osobitý a vždy vyhledávající nové
a další možnosti grafiky. Malé grafické lístky se
často stávají předlohou pro rozměrné práce. Vydává
18 bibliofilských souborů. Ilustruje řadu tisků
z oblasti krásné literatury. Vytváří desítky plakátů.
Vystavuje v renomovaných galeriích v Evropě, Číně
a Japonsku, kde 2x dlouhodobě stážoval v ateliérech
řady umělců. V rozpětí čtyřiceti let získal více než
šedesát mezinárodních cen a uměleckých ocenění za
svou grafickou, kreslířskou, ilustrační a plakátovou
tvorbu. Pracoval v celé řadě jury, při příležitostech
uměleckých soutěží. Zastupoval Českou republiku
na tvůrčích sympoziích. V roce 1991 reprezentoval
s dalšími jedenácti tvůrci československé umění
na Pařížském podzimním salonu. Byl zakladatelem
nadace I. W. A. Belgickým listem „Grafia“ byl
označen za jednoho z nejproduktivnějších grafiků
Evropy. Počátkem 21. století organizoval havířovské
Trienále galantní a erotické tvorby v grafice
a exlibris a řadu dalších výtvarných přehlídek.
Pracuje jako kustod Pražské grafické sbírky DRIT,
která vyváží do celé světa ucelené komplety
české, ale i rakouské grafiky, především první
poloviny 20. století. Patří mezi nejvýznamnější
sběratele evropského symbolismu. V mnoha
zemích světa byly pozitivně přijaty jeho
reference o české grafice. V posledních letech
prezentuje zejména tyto své projekty:
1) Franz von Bayros (1866–1924) a ti druzí – několik
stovek prací rakouského umělce doplňuje tvorba
současných umělců z oblasti Art Galant
2) Pozdní český symbolismus v grafické tvorbě
1. pol 20. stol. – soubor až tisíce grafik J. Váchala,
F. Koblihy, J. Konůpka, F. Bílka, A. Mackové aj.
3) Josef Váchal a ti druzí – soubor až tisíce exponátů
českých symbolistů s akcentem na tvorbu Váchala
4) Současná světová grafická tvorba – výběr až
tisíce exponátů současných umělců celého světa
5) Tisíc nejkrásnějších exlibris světa 20. stol.
(od G. Klimta přes A. Muchu až po A.
Brunovského) – výběr nejkrásnějších exlibris
od nejproslulejších umělců minulého století
Soubory č. 1, 4, 5 jsou neustále obměňovány,
doplňovány a obsahově zdokonalovány.
Výstavní projekty byly realizovány ve

stovce galerií v Evropě, Číně a Japonsku.
Výstava Protestkresby '68 se přesně po dvaceti
letech vrátila do výstavních síní Evropy. A počátkem
90. let patřila k nejvyhledávanějším expozicím. Jen
v České republice ji vidělo více než padesát tisíc lidí.

Výstavy v ČR
Prodejní galerie Dílo – České Budějovice, Havířov, Ostrava,
Praha; Adamov – Galerie Adamovských strojíren; Český Těšín –
Muzeum Těšínska; Frýdek-Místek – Galerie Bílek, Galerie na
Faře, Galerie Delta; Havířov – Galerie Tvář, Výstavní Síň Viléma
Wünscheho, KD Leoše Janáčka, Galerie Společenský dům,
Galerie Spirála; Hlučín – Galerie Hlučín; Hukvaldy – Památník
Leoše Janáčka; Karviná – Galerie Magal, Galerie Státního
okresního archivu, Galerie Pod Radnicí; Milevsko – Galerie
M; Liberec – Galerie J.Friče; Ostrava – Galerie DKVŽ, Galerie
Chagall; Olomouc – Galerie ČSOB; Opava – Slezské Muzeum,
Galerie U Jakoba, Galerie Slezského divadla; Pardubice –
Galerie Gong; Praha – Malostranská beseda Protestkresby68
(výstavu navštívilo více než 20 000 lidí, včetně prezidenta
republiky), Galerie M Staré město, Galerie Scarabeus; Přerov –
Galerie Atrax; Příbram – Aukční síň, Galerie Zámeček, Galerie
V Potoční; Rožnov pod Radhoštěm – Galerie Mladých, Galerie
Kulturního domu; Sedlčany – Galerie J.Suka; Sobotka- Galerie
Šolcův statek; Třinec – Galerie Helga; Ústí nad Labem –
Galerie Albis; Ústí nad Orlicí – Galerie Pod Radnicí, Galerie
Koráb; Zlín – Divadelní galerie; Kladno – Galerie Radost

Zahraniční výstavy
-Belgium: Mechelen, Antwerpen – Gallery E.A.Oude
-Bulgaria: Kazanlak, Stara Zagora
-France: Paris – Grand Palais (11 Czechoslovak graphics)
Autumn Paris Salon, Metz – Musse de Gorze, Fontenoy-la Joute,
Verdun – Gallery Espace, Paris – Foundation Taylor, Turkhein,
Morhange, Sarreguemines, Paris – Musee de l'Erotisme (2012)
-Japan: Tokyo – Gallery Jamaguchi, Gallery
Shinjuku, Osaka – Gallery Congress Hall
-Luxembourgh: Luxembourgh – Arts livres librarie galerie
-Germany: Guttersloh – Kunst Handlung Graben H.,
Hamburg – Galerie Deichstrasse, Kronach – Galerie
Kulturzentrum, Rellingen – Gallery Hagedorn
-Norway: Oslo – Gallery Altere Publishing
-Poland: Legnica – Galeria Rycerska kolej, Galeria
Czarny kot, Galerie BWA, Lubin – Galeria Zamkowa,
Antonin – Palac Radziwilow, Rawicz – Galeria Ratuszowa,
Tarnowskie Gory – Galeria Antresola, Galeria Inny Slask,
Wroclaw – Galeria RBP, Galeria Abakus, Szamotuly – Galeria
of castle Gorkow, Pila – Galeria BWA, Bytow – Galeria
Zamkowa, Polanica Zdroj – Galeria BP, Katowice – Galeria
Archidiecezjalne Muzeum, galerie Szlezska Biblioteka,
Mieska Bibilioteka Publiczna, Galeria N. Rehowicz
-Portugal: Celorice de Basto – Gallery Miranda
-Schweiz: Pfaffikon – Gallery Krause, Zurich – Gallery
Verena -Italy: Modica – Gallery La regina di quadri
-China: Tianjin – Gallery SIEAC, Shanghai – Shanghai
Library, Beijing – Gallery Nannan Wang; Chengdu –
Galerie Art Hotel (2012) Tianjin – Gallery SIEAC (2012)

Důležitá ocenění
1981 Rawicz, Poland – Prix of critics 1982
Bordighiera, Italy – Dattero d'argento
1983 Marostica, Italy – on of the main prix (satire);
Sint Niklaas, Belgium – Prix of Belgium Banks;
Wroclaw, Poland – 3rd Main Prix in Exlibris for Pope John Paul II.
1984 Rawicz, Poland – Main Prix; Marostica,
Italy – Prix Segnaleto (satire)
1985 Legnica, Poland – Prix of House of culture; Tokyo,
Japan – Grand Prix for graphic of theme literature;
Kazanlak, Bulgaria – Silver Medal
1986 Lubin, Poland – Main prix for graphics Libido;
Lubin, Poland – Main prix for exlibris
1987 Zielona Gora, Poland – Award of culture;
Torgiano, Italy – Special award
1988 Legnica, Poland – Main prix for poster 1990
Aosta, Italy – 2nd Main prix for graphics
1993 Kazanlak, Bulgaria – Silver medal		
1994 Brno, Czech Republic – Main award SSPE
1998 Krnov, Czech Republic – Main prix Krnov
in graphics; Kalisz, Poland – Gold medal
2000 Paris, France – Main prix of French collectors
2002 Havířov, Czech Republic – Second main prix; Gallant
and erotic creation in graphic art and Award of audience
2003 Ostrow Wielkopolski, Poland – Honorable mention;
Havířov, Czech Republic – Award of Havířov for art creation;
Chamalieres, France – Grand Honorable mention
2004 Metz, France – Prix du Conseil General de la Moselle
2005 Chieri Torina, Italy – Honorable mention;
Prahova, Romania – Honorable mention
2006 Chotěšov, Czech Republic – Main prix;
Siaulai, Lithuania – 2nd main prix
2007 Bosia, Italy – Grand prix; Ostrow Wielkopolski, Poland –
Gold Medal; Ruse, Bulgaria – „2be – eu“ Grand prix
2008 Shanghai, China – Honorable mention
and title „Master of graphic art“
2009 Solstizio d'Estate, Italy – 3rd main prix
2010 Shanghai Expo – Better City Better Life Silver medal
2011 Gdansk, Poland – Grand Prix (theme J.Hevelius);
Ostrow Wielkopolski, Poland – Honorable mention;
Rennes, France – 3rd Main Prix (theme J.Brito);
Wroclaw, Poland – 2nd Main Prix (theme T.Kosciuszko);
Ploesti, Romania – honorable mention (Iosif Iser)
2012 Bosia, Italy – Honorable mention (Solstizio
d'Estate); Slawno, Poland – Prix SDK
2013 Prahova, Romania – Honorable mention (Ion Ionescu –
Quintus); Shanghai, China – Honorable mention (Fu Sien)
2014 Gdansk, Poland – 3rd main prix (theme Life of Baltic
Sea); Ostrow Wielkopolski, Poland – Special mention
and 300 years of city Medal (open theme); Guangzhou,
China – Award of Excellent exlibris and Award of Excellent
Mini-print; Rokycany, Czech Republic – Special mention of
Biennial of graphics, Italy – Solstizio d'Estate – Grand Prix
2017 Wroclaw, Poland – Main Prix (T. Koscziuszko);
2018 St. Mihiel, France – final selection, Czech Republic –
honorary title "Exlibrist-graphic of the year"
2020 Apatin, Serbia (Galerija Meander) – Main
Prize; Hong Kong (WFOEL) – First Class Award;
Skopje, North Macedonia – Main Prize
2021 Trakai, Lithuania – First Prize
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Dušan Koutník


Lucie Koutníková
Zdeněk Mikula

Po dvouleté absenci jsme se letos
mohli opět legálně proběhnout
v okolí Vlastibořic. A já jsem se
v minulých dnech po dovolené
na lomnickém MUMu se
skutečnými tarahumarskými
indiány konečně dokopal k té
haldě papírů a všechna lejstra
a vzpomínky prohnal počítačem.
Nejprve bych všem rád poděkoval za
účast, mnohým z vás za nezištnou
pomoc s organizací a také těm,
kteří přispěli do sbírky na dar
pro děti z našich spřátelených
domovů. Ač jsme při zhruba
poloviční účasti oproti minulým
ročníkům celkově v červených
číslech, těchto darů a startovného
na dětský běh se naše celková
bilance samozřejmě nijak netýká
a v příštích dnech oběma domovům
předáme vybraných 5200 Kč. Nižší
účast samozřejmě měla vliv i na
výši této částky, ale domovy za ně
dětem určitě opět dokáží pořídit
něco, co jim udělá radost. Byly už
tučnější ročníky, kdy to hodilo tu
na bazén, tu na trampolínu, ale
něco je vždy lepší než nic.:-)
Kromě toho, jsou i jiné hodnoty, než
ty vyjádřitelné v penězích, a tady
si myslím nemůžeme stěžovat
už vůbec. Dětí z obou domovů se
zúčastnilo podle mě zdaleka nejvíc
v celé historii závodu a užily si to
všechny. Obyčejný závod, který
je pro některé z nás zážitkem
naprosto všedním, může být
pro jiné něčím výjimečným.
Tolik tedy k charitativnímu
a ekonomickému rozměru
závodu a níže už najdete vše, co
by vás ještě mohlo zajímat.
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Výsledky:
(www.sport-base.cz/vysledky/2022/z-vlast−22):
Půlmaraton:
M – 1. Petr Lajtkep, 2. Ondřej Knébl, 3. Josef Valeš
Ž – 1. Jana Koudelková, 2. Hana Václavíková,
3. Eva Vaňková
Kros:
M – 1. Milan Kohout, 2. Oliver Hilpert, 3. Vít Hovorka
Ž – 1. Edita Kohoutová, 2. Dagmar Reslová,
3. Gabriela Gänsel
HomeRun:
CH 0–5: 1. Kája Čížek, 2. Přemek Hrdina
CH 6–8: 1. Viktor Hilpert, 2. Tomáš Nezbeda,
3. Tomáš Král
CH 9–11: 1. Michael Kohout, 2. Kryštof Nezbeda,
3. Adam Fibrich
CH 12–14: 1. Jakub Karpaš, 2. Michael Kolakovský,
3. Sebastián Balog
D 0–5: 1. Valerie Reslová, 2. Tonička Zachariášová,
3. Karolína Rygálová
D 6–8: 1. Viktorie Reslová, 2. Elenka Perglerová
D 9–11: 1. Edita Kohoutová, 2. Klára Maděrová,
3. Anna Karpašová
D 12–14: 1. Eliška Ledabylová,
2. Eliška Nezbedová, 3. Karolína Kallaiová
Pokud byste chtěli potěšit naši fňukající sokolskou
kasu, kupte si něco. Nabízíme zlevněná trička,
tílka a sukně (níže uvádím velikosti, které máme
k dispozici, pokud máte zájem o jinou kombinaci, dejte
mi vědět, bude-li objednávek dostatečné množství,
uděláme dotisk – dotisk pouze za původní ceny!!!):
1.Tričko pánské – 1x M, 2x L, 2x XL – 560 Kč 510 Kč
2. Tričko dámské (od pánského se liší jen
střihem) – 2x S – 560 Kč 510 Kč
3. Tílko pánské – 2x L, 1x XL, 1x XXL – 520 Kč 470 Kč
4. Tílko dámské – 1x XS, 2x S, 4x M – 450 Kč 410 Kč
5. Běžecká sukně – 2x M – 880 Kč 800 Kč
Děkujeme za vaši přízeň, běhu zdar
a za necelý rok zase na viděnou!

Ošetřování stromů

Příroda

Stromy ve velké míře produkují životodárný
kyslík, osvěžují i čistí vzduch a jejich klimatizační
funkce je pro náš život velmi důležitá.
Vzrostlá zeleň tvoří v neposlední řadě nejen
v krajině důležitou estetickou funkci a jednou
ze zákonných povinností majitele stromů je
starat se o jejich zdravotní stav tak, aby svým
případným pádem nebo své části nebyla ohrožena
především provozní bezpečnost pod nimi.

Mezi nejčastější zásahy při údržbě vzrostlých
stromů patří tzv. řez bezpečnostní, při kterém
odstraňujeme větve suché či mechanicky narušené.
Chceme-li však věnovat stromům důkladnější péči,
přistupujeme k tzv. řezu zdravotnímu, při kterém
odstraňujeme zejména větve suché či mechanicky
narušené, odumírající, nevhodně narostlé,
v souběhu, křížící se nebo i výhony vrůstající do
koruny. Pokud je potřeba strom z nejrůznějších
příčin snížit, zredukovat nebo zkrátit jen jeho část,
jedná se o řez redukční. Zde však pádným důvodem
není například špatný internetový signál, stavba
dětské prolézačky nebo průhled na sousedův bazén.
Tady pozor, tento (nejčastěji) nekvalifikovaný
zásah může být označen příslušnými orgány za
„nepřiměřený ořez“, přičemž za takováto poškození
stromu hrozí poměrně citelné pokuty. Dalším
z poměrně běžných zásahů je řez výchovný, který
se provádí u mladých či nově vysazených stromů.
Tímto ekonomicky nenáročným řezem se zpravidla
předejde růstovým problémům a defektům
v dospělosti, kdy řešení bývají zpravidla více
nákladná. Specifickou záležitostí je v ojedinělých
případech nechávat v přírodě dožívající torzo
výrazně zmenšeného kmene stromu, které musí
být provozně bezpečné a je velmi důležité pro
nejrůznější hmyz. Veškeré zásahy na stromech
provádíme zpravidla v období vegetace, protože
v tuto dobu si strom se zásahy poradí nejlépe.
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Milan Jelínek



Milan Jelínek

Řezy na stromech by nikdy neměly
být prováděny bez souhlasu
vlastníka, tím spíše, pokud jsou
navíc v různých ochranných
pásmech. To se samozřejmě týká
všech dřevin, včetně keřů kolem
vodních toků a rybníků, které
jsou ze zákona registrovány jako
„významné krajinné prvky“.
K těmto zásahům potřebujeme
bezpodmínečně i vyjádření orgánu
ochrany přírody, bez souhlasu zde
opět hrozí citelný finanční postih.
Ošetřování vzrostlých stromů by
měla vykonávat osoba způsobilá
k těmto úkonům s dostatečnou praxí
(nikoliv hasič či lesák, „který přeci
stromům také rozumí, protože má
motorovou pilu“). Stromy rostou
po mnoho dlouhých let, a proto
přemýšlejme o řezech na nich či
případném kácení, zda je tento
nevratný proces opravdu nutný.
Mohlo by se totiž klidně stát, že se
po povinné výsadbě nového stromu
za skácenou dřevinu dospělého
jedince již ani nemusíme dožít.
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Kronika


Ing. Oldřich Louda
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>>Pokračování z minulého čísla
(36. Ves Sedlíšťka v díle Josefa
Škody (příl. 11), č. p. 1–18) >>

Číslo domu 6.
Vlastník Havel Vorklebský
Léta 1611 ujal Pavel Vorklebský statek
po otci Havlu Vorklebském.
Léta 1633 ujal Havel Vorklebský statek
po otci Pavlu Vorklebském za 160 kop
v přítomnosti Jakuba Zemana, primasa
ze Sedlíštěk a Jana Louthana, rychtáře
z Vlastibořic. Přídavek: žita vysetého
na zimu 14 korců, pšenice 1 korec, na
jaro ječmena korec a věrtel, hráchu 3
věrtele, vikve 2 věrtele, ovsa 2 věrtele,
klisna 1, hřebec tříletý 1, svině 1, slepic
s kohoutem 6.
Léta 1653 koupil Krištof Kovář
statek tento za 150 kop po Havlu
Vorklebským s gruntu sběhlým.
Léta 1656 měl Krištof Kovář peněz
gruntovních ještě pokládati 139 kop
Havlovi Vorklebskýmu; poněvadž
tento pro náboženství z gruntu sběhl,
po něm vrchnosti náležeti budou.
Léta 1679 koupil Václav Pelant statek
od tchána Krištofa Kováře za 150 kop.
Léta 1714 koupil Václav Pelant statek
po smrti otce svého za 180 kop. Dluh
čeledínu: služba za rok 1713 jest 1
kopa 27 grošů. Pozemků u gruntu jest
26 strychů jménem: „Na červenici“,
„V kálku“.
Léta 1736 koupil Jakub Roubíček
statek po Václavu Pelantovi za 315 kop.
Přídavek: kobyla vraná slepá 1, kobyla
hnědá 1 a valach slepý na jedno oko.
Léta 1760 koupil Václav Roubíček
od otce Jakuba za 450 kop. Žita na
zimu vysetého 15 korců a pšenice 1
korec. Polí je přes 6 jiter, tříletá lada
přes 6 jiter, lesa 12 jiter. Daní platí 5
zlatých 28 krejcarů, extra vydání má
11 krejcarů, ourok jiřský 35 krejcarů,
havelský 1 zlatý 10 krejcarů, ruční
roboty má 13 dní ročně, tažní roboty
párem koní 52 dnů.
Léta 1798 koupil František Roubíček
tento čtvrt statku za 300 zlatých
(zbytek statku rozdělen mezi bratry
Václava čp. 16 a Josefa, čp. 17). Léta 1805
koupil Jan Helebrant ze Sebeslavic
lesní porostlinu 1 jitro 522 sáhů od
Františka Roubíčka za 509 zlatých.
Od tohoto statku, dokud byl v celosti,
koupil léta 1772 Jan Zůna z Vorklebic
kus role pro 1 korec a 2 věrtele
špatné půdy jménem „Za borovím"
od Václava Roubíčka za 10 zlatých.
Léta 1772 koupil Václav Helebrant ze
Sebeslavic od Václava Roubíčka, který

skrze několik neúrodných mokrých let, skrze povodně
a krupobití mnoho utrpěl, by císařsko-královské daně
a vrchnostenské úroky mohl vybejvati, kus porostliny
pro 3 korce a 2 věrtele jménem „Pod liščími děrami"
vedle gruntu Petra Hudce z Trávníčku, se svobodným
příjezdem za 321 zlatých.
Léta 1824 koupil Václav Roubíček.
Léta 1869 koupil Florián Roubíček za 1500 zlatých.
Číslo domu 7.
Vlastník Jan Jisle
Léta 1781 koupil Karel Sunek tuto chalupu malou od Jana
Jisle za 120 zlatých. Daní platí 26 krejcarů, úroku jiřského
15 krejcarů, havelského 15 krejcarů, roboty ruční má 13
dní ročně.
Léta 1806 koupil František Janeček tuto chalupu od Karla
Sunka za 280 zlatých. Léta 1833 koupil František Janeček
kus lada od Václava Vajse ze Sebeslavic, asi 1292 sáhů.
Léta 1842 koupil Václav Janeček za 500 zlatých.
Číslo domu 8.
Vlastník Václav Pelant
Léta 1728 koupil Jakub Roubíček chalupu malou od
Václava Pelanta za 6 kop.
Léta 1760 koupil Jan Roubíček chalupu od otce svého
Jakuba za 60 kop.
Léta 1790 koupil Jan Roubíček mladší tuto chalupu za
140 zlatých. Pozemků jest 8 jiter, daní platí 2 zlaté 37
krejcarů, extra vydání 5 krejcarů, úrok jiřský 12 krejcarů.
havelský 24 krejcary, roboty ruční ročně má 52 dnů.
Léta 1824 ujal Jan Roubíček za 700 zlatých.
Léta 1864 ujal Václav Roubíček za 735 zlatých.
Číslo domu 9.
Vlastník Mikuláš Mlynář
Léta 1588 koupil Bartoň Fetter statek od Mikuláše
Mlynáře za 110 kop. Přídavek: klisna 1, kráva 1, prase.
Léta 1609 ujal Jiřík, syn Bartoloměje Fettera, jinak Jistle,
tento grunt po otci zůstalý za 70 kop. Přídavek: klisny 2,
svině 1, prase 1. Léta 1622 držán soud rychty Vlastibořické
v Újezdě. Robota: úrok jiřský 1 kopa grošů, havelský 1
kopa grošů, roboty 12 dní ročně a 6 slepic.
Léta 1644 ujal Jan Jistl grunt pustý a zbořený od otce
Jiříka za 10 kop.
Léta 1681 ujal Václav Jistl statek od otce Jana Jistla
za 60 kop. Přídavek: klisny 2, kráva 1, volek 1, slepic
s kohoutem 6.
Léta 1728 koupil Adam Jisl statek po zemřelém otci za
150 kop. Nápadníci: Václav, Pavel, Jiřík.
Léta 1746 koupil Jan Fidler tento statek opuštěný, vzav
sobě vdovu po Adamovi Jislovi za manželku, za 270 kop.
Léta 1762 ujal Jan Jisl za 322 kop.
Léta 1764 ujal Jan Fidler tento statek od Jana Jisla za 372
zlatých.
Léta 1783 ujal Jan Fidler statek od Jana Fidlera, otce
svého, za 300 zlatých. Rolí vorných 16 korců, lada 6
korců.
Léta 1786, přiženiv se Ferdinand Jírův k vdově po Janu
Fidlerovi, ujal tuto živnost za 324 zlatých. Pole: „Na
mokřině“, „U příhonu“, 3 jitra – tříletá lada „Na písku“,
luka „Na hrobkách“, lesa 8 jiter. Daní platí 7 zlatých
30 krejcarů, extra vydání 15 krejcarů, úrok jiřský 40

krejcarů, havelský 1 zlatý 30 krejcarů, ruční
roboty 104 dny ročně, faráři desátku 17 krejcarů.
Léta 1805 koupil Ferdinand Jíra kus tříletých
lad jménem „Na novinách“ od Václava Jísle
z Vlastibořic.
Léta 1814 koupil Josef Jírův tuto živnost od otce
za 1000 zlatých. Léta 1827 koupil Josef Jírů louku
„V hlubočině“ od Václava Adama z Vlastibořic za
400 zlatých.
Léta 1858 ujal Václav Jírův tuto
živnost za 4896 zlatých.
Číslo domu 10.
Léta 1762 vystavěl Václav Procházka domek na
obci.
Léta 1801 koupil Václav Procházka od otce
Václava domek za 52 zlaté. Léta 1801 koupil
Václav Procházka 2 korce lada od Václava
Roubíčka čís. 6 v Sedlíšťkách.
Léta 1824 koupili František a Kateřina Marešovi
tento barák za 160 zlatých.
Léta 1872 koupila Josefka Marešová
barák ten za 800 zlatých.
Číslo domu 11.
Vlastník Adam Krčmář
Léta 1596 koupil Havel Tržmínek statek od
Adama Krčmáře s tím kusem role vorné od
rychty Vlastibořické dědičné koupené za 40 kop.
Léta 1601 koupil Havel Starý, rychtáře z Oujezda
syn, tento grunt od Havla Třmínka za 51 kop.
Přídavky: jarmara služební ve světnici, provoz
k spouštění piva, nádoby k šenku náležité,
konvici cejnovou, hubatky a hrnce, štok a necky
k válení chleba.
Léta 1602 ve čtvrtek Božího Těla Adam Kalkus
z Vorklebic stoje osobně při registrech na
zámku Svijanském přiznání učinil, že jeho
dceři Anně, manželce Adama Krčmáře na tom
gruntě, spravedlnosti 21 kop náleží a že tuto
spravedlnost Havlovi Starýmu, držiteli gruntu,
prodal za hotových 9 kop.
Léta 1604 koupil Havel Starýho roli vornou pode
vsí Sedlíšťky mezi dědinami (pozemky) Petra
Koška z Padeřavic a loukou Gabriela Fibigara
z Vlastibořic, od Jiříka Nezdary ze vsi Padeřavic
za 12 kop hotových peněz. Léta 1612 koupil
týž Havel Starýho kus dědiny vorné pode vsí
Sedlíšťkami, při dědině Aleny Zemanky, od Petra
Koška ze vsi Padeřavic za 12 kop.
Léta 1621 koupil Bartoloměj Jistle tuto krčmu od
Havla Starýho za 150 kop hotově vyplacených.
Léta 1629 koupil Jakub Sedmák švec tuto
krčmu za 110 kop. Přídavek: stoly 3, lavice 4,
šenktyš 1, hubatek 12. Léta 1631 v posudek na
zámku Svijanském drženým, Jan Janoušek ze vsi
Plas, poddaný města Mladé Boleslavi přiznání
učinil, že má na spravedlnosti na gruntě Jakuba
Sedmáka v summě 60 kop a že jest na tu summu
povinen do důchodu za ryby od Jana Bradáče
z města Boleslavi 38 kop platiti.
Léta 1647 koupil Martin Zajíček tento grunt

pustý za 18 kop.
Psaní k tomuto zápisu patřící:
„Urozenému a statečnému rytíři panu
Frydrychu z Hendersdorfu na Samšině
a Hořením Lochově, hejtmanu Skalského
a Svijanského panství:
Vaše Milost statečný a urozený rytíři, pane
dílo
hejtmane!
Ing. Oldřicha
Vaši Milosti nepomíjím v známost uvésti, že
jsem teď jistýmu Martinu Zajíčkovi ty peníze,
Loudy
které mně z gruntu jeho náleží, jemu je daroval,
na pokračování
vida na něm velikou nemožnost. Vaší Milost
poníženě žádám, abyste je vymazati dáti ráčili,
tak aby více na jeho gruntě nestály. S tím Vaší
Milost v milostivou ochranu Boží poroučeje,
dobře a šťastně se míti vinšuje.
Jan Beneš z Ptejrova
Léta 1654 koupil Matěj Bubák tento grunt pustý
za 16 kop.
Léta 1659 koupil Jan Halač od Matěje Bubáka
tento grunt pustý zanechaný.
Léta 1666 koupil Pavel Pořádný grunt ten od
Jana Halače za 12 kop.
Léta 1693 koupil tento grunt Jiřík Pořádný za 44
kop.
Léta 1701 koupil Adam Šulc tuto chalupu za 56
kop od Jiříka Pořádnýho a tento ujal chalupu na
obci.
Léta 1701 ujal Pavel Starý tuto chalupu
gruntovní za 80 kop.
Léta 1754 koupil Václav Starý od
otce Pavla Starýho za 105 kop.
Léta 1777 koupil Václav Starý
daj
chalupu po otci svém za 120 kop.
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Pozemků jest 14 jiter, daní platí
nec 2
č e r ve
3 zlaté 24 krejcary, extra vydání
7 krejcarů, úrok jiřský 36 krejcarů,
havelský 58 krejcarů, roboty ruční 104 dny
Obecní Zpravodaj vydala
ročně, desátku faráři 13 krejcarů ročně.
Léta 1818 koupil František Starý chalupu tu za © Obec Vlastibořice
v červenci 2022
250 zlatých císařské měny.
Léta 1845 koupil Josef Starý tuto chalupu
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gruntovní za 1.157 zlatých.
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Číslo domu 12.
Léta 1698 vystavěl Jan Bouřil chalupu návesní
svým nákladem.
Léta 1720 koupil Jan Hataš tuto chalupu od Jana
Bouřila za 55 kop.
Léta 1726 koupil tu chalupu Gotfried Hübner za
65 kop.
Léta 1726 koupil ji Jiřík Sedláček od Gotfrieda
Hübnera za 62 kop.
Léta 1753 koupil Jan Janeček chalupu od Jiřího
Sedláčka za 50 kop. Daní platí 44 krejcarů, úroku
jiřského 8 krejcarů, havelského 12 krejcarů,
roboty ruční má 52 dnů ročně.
Léta 1802 koupil tuto chalupu Josef Lauryn za 52
zlatých.
Léta 1838 koupil chalupu tu Jan
Lauryn od otce za 881 zlatých.
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Číslo domu 13.
Vlastník Jiří Machanský
Léta 1780 koupil Jan Machanský chalupu po zemřelém
otci svém Jiřím Machanským za 35 zlatých, daní platí 1
zlatý 19 krejcarů, ruční roboty celoročně má 13 dní.
Léta 1817 koupil Václav Machánský chalupu gruntovní za
900 zlatých.
Léta 1857 koupil tuto gruntovní
chalupu Jan Moc za 1484 zlaté.
Číslo domu 14. (na Hrobce na Jivině)
Léta 1783 vystavěl Jiřík Fidler chalupu na gruntě otce
svého Jana Fidlera a ujal pozemků 5 jiter za 62 zlatých.
Daní platí 1 zlatý 53 krejcary, ruční roboty má celoročně
52 dní.
Léta 1801 ujal Václav Fidler tuto gruntovní chalupu.
Léta 1839 ujal tuto chalupu gruntovní syn jeho Václav
Fidler (byla převedena na Jivinu jako čp. 31, uvolněné
čp. 14 bylo přiděleno dolenímu mlýnu v Trávníčku).
Číslo domo 15.
Léta 1794 vystavěl František Bubák domek na obci svým
nákladem.
Léta 1825 koupil František Bubák domek tento za 75
zlatých.
Léta 1850 koupil Josef Bubák syn,
domek tento za 160 zlatých.
Číslo domu 16.
Léta 1789 koupil Václav Roubíček třetinu živnosti
od svého otce Václava Roubíčka z č. 6 za 300 zlatých.
Pozemků je 21 jiter. Daní platí 5 zlatých 28 krejcarů,
extra vydání činí 11 krejcarů, úrok jiřský 35 krejcarů,
havelský 1 zlatý 10 krejcarů, roboty tažní párem koní 52
dny celoročně, ruční roboty 13 dní ročně, desátku faráři
13 krejcarů.
Léta 1833 koupil Václav Roubíček tuto třetinu statku.
Léta 1851 ujal Josef Roubíček po zemřelém
Václavu Roubíčkovi za 1.100 zlatých.

Léta 1842 koupil Josef Jírů tento statek za 1500 zlatých,
vzav sobě za manželku Kateřinu, dceru po Václavu
Kolomazníkovi z Havlovic č. 1. Nevěsta obdržela věnem
900 zlatých.
Léta 1852 ujal Jan Bradáč z Radimovic tento
statek za 1.400 zlatých, vzav sobě pozůstalou
vdovu Kateřinu po Josefu Jírovi za manželku.
Mlýn dolení v Trávníčku (dostal čp. 14)
Vlastník Mikuláš, mlynář
Léta 1616 dne 22. měsíce ledna ujal Pavel mlynářů mlýn
v Trávníčku po otci Mikuláši za 300 kop. Závdavek 150
kop.
Léta 1628 koupil Adam Niklův /tj. Mikulášův/ mlýn
od Pavla, bratra svého, ve vsi Trávníčku. Přídavek: pila,
prkno řezací s potřebami. Koupil za 350 kop. Při zápisu
Adam Niklův položil 250 kop.
Léta 1636 koupil Jeronym Niklův mlýn po otci Adamovi
za 150 kop.
Léta 1680 koupil Jan Hudec tento mlýn neb grunt na
stavení velice sešlý za 240 kop. Na závdavek 10 kop.
Termíny roční po 5 kopách. Přídavek: žita na ozim setého
1 a 1/2 korce, brány bez 30 hřebíků, krávy 3, voli 2, ve
mlejně jedno složení. Podíly: Václav a Jakub Niklův po
25 kopách, Havel Niklův v Hodkovicích, Mandaléna,
manželka Václava Nezdary v Drahoticích.
Léta 1699 ujal Jan Fridrich Linhart tento mlýn, vzav
sobě vdovu po Janu Hudcovi za manželku, za 300 kop.
Závdavku dal 10 kop. Termíny po 6 kopách. Léta 1699
koupil Jan Linhart od Jana Hataše ze Sebeslavic kus role
pod Vorklebicemi za 20 kop.
Léta 1719 koupil Jan Hudec, syn po nebožtíku Janu
Hudcovi tento mlýn za 314 kop, an Jan Linhart skrze
nedbalost a velké dluhy jest s tohoto mlýnu sehnán.
Linhart nadělal 178 kop dluhů. Dluh židu Podolskému.
Pozemků 7 korců.
Léta 1754 koupil Petr Hudec tento malý mlýn s jedním
složením za 500 kop.
Léta 1777 koupil Josef Hudec mlýn po otci Petrovi za 600
kop.

Číslo domu 17.
Léta 1792 koupil Josef Roubíček třetinu živnosti od otce
Zde zápisy Josefa Škody končí.
svého Václava Roubíčka čís. 6 za 270 zlatých. Daní platí 5
zlatých 28 krejcarů, extra vydání 11 krejcarů, úrok jiřský
činí 35 krejcarů, havelský 1 zlatý 10 krejcarů, tažní roboty
párem koní 52 dnů celoročně, ruční roboty celoročně 13
dnů, desátku faráři platí 13 krejcarů. Léta 1805 koupil
Jan Helebrant ze Sebeslavic kus porostliny od Josefa
Roubíčka, jménem „U palouku“, za 298 zlatých.
Léta 1828 koupil tuto třetinu statku Florián Roubíček za
600 zlatých.
Léta 1858 koupil Josef Roubíček tento statek za 700
zlatých.
Číslo domu 18.
Léta 1796 rozdělil Jiří Jisl svou 96 korců živnost čp. 3
a druhou polovici ujal Václav Jisl za 400 zlatých (čp. 18).
Daní platí 7 zlatých 33 krejcarů, extra vydání 15 krejcarů,
úroku jiřského platí 44 krejcarů, havelského 1 zlatý 27
krejcarů, roboty párem koní ročně 78 dní, pěší roboty 6
a 1/2 dne.

— pokračování příště >>
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