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březen-duben

2014

vážení spoluobčané,
nezvykle razantní příchod jara nám umožnil urychlit některé 
práce, které obvykle realizujeme až v tomto měsíci. Úklid sněhu, 
vyřezávání keřů a suchých větví podél cest, zametání štěrku na 
krajnicích, úklid vnitřních prostor obecních objektů a podobné 
činnosti vystřídalo vyhrabávání uschlé trávy a mechu, drobné 
opravy prostranství, úklid na našich hřbitovech a nyní již první 
sekání nové trávy. Přidáme-li k úsporám naspořeným v posled-
ním roce i úspory v podobě nespotřebované elektrické energie 
při vytápění obecních nemovitostí a také za údržbu komunikací, 
budeme nyní moci použít tyto úspory na investice, které bychom 
odkládali na pozdější dobu.

Již odsouhlasenou investicí je generální oprava hasičské 
stříkačky PS 8 a oprava zásahové stříkačky PS 8 v celkové výši 
120 000 Kč. Spolek dobrovolných hasičů díky tomu bude moci 

i nadále reprezentovat naši obec na hasičských soutěžích 
a samozřejmě také bude moci mnohem lépe využít potenciál 

nové stříkačky při případném požáru.
Dále navrhuji podporu našich spolků, sdružení či 

zájmových uskupení pro rok 2014 v podobě finanční do-
tace v max. výši 20 000 Kč/rok/uskupení formou grantu. 
Vyzývám tímto vedoucí a předsedy těchto uskupení, aby 

v případě zájmu zpracovali do 31. 5. 2014 záměrové studie 
včetně finančních rozpočtů na účelové využití těchto finanč-

ních prostředků. Zastupitelstvo obce by na základě těchto návrhů 
rozhodlo o přidělení či zamítnutí grantu a dále o výši poskytnuté 
dotace. Každý rok bychom rádi takto podpořili alespoň tři záměry. 
V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat, rád vám zodpovím 
případné dotazy.

Po více než dvou letech od podání žádosti o dotaci na zatep-
lení Kulturního domu a několikerém doplňování a aktualizacích 
podané žádosti jsem byl 10. dubna informován o finálním odsou-
hlasení dotace. V případě, že tento záměr odsouhlasí zastupitel-
stvo obce, budeme podnikat další kroky v podobě přípravy celé 
stavební akce a výběrového řízení.

Další možností, které bychom rádi využili, je dotace ve výši 
garantovaných 90% na nákup strojního vybavení primárně urče-
ného k údržbě a skrápění veřejných komunikací a ploch. Tako-
váto výše podpory nebyla více než 10 let vypsána. V případě, že 
bychom splnili veškeré potřebné požadavky a také vše stihneme 
připravit a podat do konce května, je velice pravděpodobné, že 
tuto dotaci získáme. Budeme nyní intenzivně přemýšlet o vhod-
ném strojním zařízení, které by plně vyhovovalo našim potřebám. 
Vzhledem k tomu, že naše obec disponuje technikou více než 
20 let starou, je tato možnost velice příhodná.

Mezi další investiční priority patří i nadále opravy a údržba 
veřejných obecních komunikací, např. dokončení 1. etapy komu-
nikace na Jivině včetně odvozu a uložení zeminy. Zbývající uspo-
řené prostředky budou muset být ponechány na rok následující, 
ve kterém bude provedena komplexní rekonstrukce vodovodu 
ve Vlastibořicích a přiváděcího potrubí na Jivinu.
Hezké velikonoce!
Martin Beksa, starosta

Martin Beksa, 
starosta
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Obecní úřad – 
aktuální informace

výsledky hospodaření 
k 31. 3. 2014

Daňové příjmy  . . . . . . . .1 017 334,58 Kč
Nedaňové příjmy . . . . . . . 277 829,54 Kč
Přijaté dotace . . . . . . . . . . 621 243,00 Kč
Přijaté transfery . . . . . . . . . 49 599,00 Kč
Příjmy celkem  . . . . . . 1 966 006,12 Kč

Běžné výdaje  . . . . . . . . .1 056 323,58 Kč
Kapitálové výdaje  . . . . . . . . . . . . . . . .0 Kč
Výdaje celkem  . . . . . . 1 056 323,58 Kč

Zůstatek na běžném účtu 
činil k 28. 2. 2014 . . . . 2 163 905,29 Kč
Zůstatek na účtu ČNB 
činil k 28. 2. 2014 . . . . . . 108 460,49 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 31. 3. 2014

Přihlášení k TP:
Folprecht Luděk, Vlastibořice 74 
(24. 3. 2014)
Folprechtová Riane, Vlastibořice 74 
(24. 3. 2014)

Odhlášení z TP:
Beze změn

Počet obyvatel k 31. 3. 2014 činil

260
Životní jubilea

V březnu oslavili:
paní Stanislava Beksová 60 let
paní Květoslava Bittnerová 60 let
pan Josef Müller 65 let

V dubnu oslaví:
paní Marie Reslová 75 let
pan Jiří Rösler 65 let
paní Dagmar Poláková 55 let
pan Jan Ledabyl 60 let

Našim jubilantům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti 
do dalších let.

Odpady

Svoz komunálního odpadu bude od 1. května 2014 probíhat 
1× za 14 dní následujícím způsobem: Svozovým dnem je čtvrtek, 
pro Vlastibořice a Sedlíšťka je to vždy v sudém týdnu a na Jivině se 
popelnice vyváží v lichý čtvrtek. Takže podle letního režimu se popeláři 
ukáží ve Vlastibořicích a v Sedlíšťkách 1. 5. 2014, 15. 4. 2014, atd. 
a Jivinu navštíví 8. 5. 2014, 22. 5. 2014, atd. Dle vyjádření komunál-
ních služeb bude svoz na státní svátky probíhat dle plánu.

Velkoobjemový kontejner je umístěn na návsi na Jivině a otevřen 
je každou sobotu od 11 do 12 hodin. Koncem dubna bude převezen 
do Sedlíštěk a koncem května do Vlastibořic.

veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice se bude konat 
18. června 2014 od 19 hodin v salonku restaurace v Kulturním 
domě ve Vlastibořicích.

Poplatky

Poplatky za odpady a za psy je nutné zaplatit do konce měsíce dub-
na a to buď osobně na Obecním úřadě, nebo převodem na účet číslo 
984 865 399/0800. Do účelu platby uveďte prosím příjmení a druh 
platby. Např. Novák - PES.

03
10. velikonoční teniska 2014

Obec Vlastibořice srdečně zve rodiče s dětmi na 10. jubilejní Velikonoč-
ní tenisku. Start bude 19. 4. 2014 ve 14 hodin u Kulturního domu 
ve Vlastibořicích. Vydáme se na asi 2 km dlouhou trasu po okolních 
lesích, kde budou připravená stanoviště s úkoly pro děti. V cíli na děti 
čekají odměny a při příznivém počasí občerstvení u ohně. Na organiza-
ci se podílejí: OÚ Vlastibořice, členové SDH a Jívina klubu.
Těšíme se na vaši účast!
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vážené sousedky a sousedé,

je to skoro tři a půl roku, co jsem se Vám ve Vlastibořickém 
zpravodaji představoval jako nově zvolený místostaros-
ta a pro většinu lidí jako dosud neznámý občan z Jiviny. 
I dnes jsem za toto zvolení rád, protože to byla a je životní 
zkušenost, ze které se dá v mnoha ohledech čerpat i v ná-
sledujících letech. Na podzim tohoto roku nás čekají nové 
komunální volby do zastupitelstev obcí a měst. A jelikož 
léto uteče velmi rychle, je potřeba se touto otázkou zabývat 
již nyní. Mnoho z Vás se mě ptalo a ptá, zda budu znovu 
kandidovat. Někteří to berou automaticky, že ano. Vám 
všem děkuji za důvěru. Ale po zralé úvaze jsem se z několi-
ka důvodů rozhodl, že tentokrát kandidovat nebudu. Osob-
ní důvody k mému rozhodnutí nejsou tajné a jsou naprosto 
jednoduché. Od září 2014 naši rodinu čekají podstatné změ-
ny. Změna zaměstnání mého i manželky a nástup Jakuba do 
školy. Práce místostarosty byla a je pro mne velice časově 
náročná a já, hlavně z důvodu změny zaměstnání, nedoká-
žu tento čas zaručit i v příštím období. Také předpokládám, 
že Jakub bude chtít navštěvovat kroužky i mimo obec a s tím 
souvisí samozřejmě i jeho doprava např. do Turnova a zpět. 
Protože jsem to zažil v minulosti již třikrát, tak vím, o čem 
mluvím. A samozřejmě hraje v mém rozhodnutí roli i určitá 
únava a já cítím, že ten tah na branku už není takový.

Jsem přesvědčen, že v obci žije mnoho šikovnějších 
a zdatnějších občanů, kteří by pro další období byli obci 
novým motorem. Jen musí vytvořit kandidátku, nebo být 
pro ni osloveni a pak dostat Vaši důvěru ke zvolení do 
zastupitelstva obce, jako jsem ji dostal já. Také jsem byl 
v obci přihlášen pár měsíců před volbami, ale chtěl jsem 
se do dění v obci zapojit. A proto nejen ti, kteří se zde 
narodili, ale i nově přistěhovalí, by měli být ve vedení 
obce zastoupeni a měli by se moci pokusit v dalším období 
dělat vše možné i nemožné, aby se nám všem žilo na vlas-
tibořicku dobře.

Rád bych se i nadále věnoval kulturním a sportovním 
akcím. Ať už je bude pořádat Jívina klub, obec, nebo TJ So-
kol Vlastibořice, kde jsem se stal nedávno starostou. A jak 
jsem při svém zvolení na valné hromadě Sokola říkal, 
funkci starosty Sokola jsem přijal na základě rozhodnutí 
o mém nekandidování do zastupitelstva obce. Nejsem 
sběratelem funkcí a uvědomuji si své časové možnosti.

Také si myslím, že by bylo dobré obnovit diskuzi mezi 
občany na téma uvolněný starosta. Jsem stále stejného 
názoru, jako před minulými volbami, a to, že správa obce 
vyžaduje daleko více času, než jsou ji schopni poskytnout 
neuvolněný starosta i s místostarostou dohromady. Co se 
týká finanční stránky nákladů na vedení obce, tak jsem 
přesvědčen, že se zvýšené náklady mohou obci vyplatit.

A teď už zbývá pomalu začít diskuzi o sestavení 
kandidátek, a to nejlépe v nějaké hospůdce, tam vznikají 
kandidátky nejlépe. Věřím, že budou alespoň dvě, aby byl 
výběr zajímavější, a že každou povede vhodný kandidát 
nebo kandidátka na starostu. Osobně si myslím, že by naší 
obci starostka slušela.
Pavel Svačinka
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Malá dílna

Dovolte mi představit galerii malodílen-
ských výtvorů. Co dodat? Snad jen jednu 
důležitou věc. Děti si své výrobky plánují 
samy, do návrhu nás dospělé pokud možno 
nepouštějí. Posuďte, jak se jim to daří.

Tomáš Vacek

Dílna je
volné sdružení 
rodičů a dětí se 

zájmem o kutění 
čehokoliv 

z materiálu typu 
„jakýkoliv“

Dílna není
družina, oficiální 

kroužek nebo 
odkladiště dětí

Takřka 
pravidelně 

docházející: 

Dospělí
Tomáš Vacek

Standa Bittner

Děti
Dan Mikula

Anička Mikulová
Anička Hozdecká

Štěpán Vacek
Tonda Vacek

Lukáš Bittner
Jirka Janků

Leoš Laurin
Ota Mužíček

Nikola Mužíčková

+ další občasní 
příchozí…

Kdy?
Jednou za 14 dní 
v pátek od 16:30

Máte zájem?
Podrobnosti na 
tel.: 776 706 362

Poděkování
Obci Vlastibořice, 

Lukášovi Kvapilovi 
(za materiál)

Apartmány 
pro křečka 

Fifi

Zbraně 
pro vlas-

tibořickou 
domobranu

Torpédový 
dvouplošník

Přesný mo-
del ponorky 

z dob studené 
války

Plachetnice 
Bludného 

Holanďana
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Hřbitov není hřiště
Vážení rodiče,
opakovaně si lidé na Obecním úřadě stěžují na 
to, že si některé děti hrají na hřbitově, zejména 
pak ve Vlastibořicích. Pokud se děti chtějí jít 
na hřbitov podívat, samozřejmě jim to nikdo 
zakazovat nemůže, ale pokud zrovna Vaše ratolest 
využívá hřbitov jako hřiště, tak Vás žádám, abyste 
dítěti vysvětlili, že hřbitov doopravdy není místem 
na běhání, křičení, přemísťování hrobových 
výzdob, svíček a na jiné dětské aktivity. Doufám, 
že nemusím nikomu ve Zpravodaji vysvětlovat, 
k čemu hřbitov slouží a jak se na něm chovat.
Děkuji,
Pavel Svačinka, místostarosta obce

05
Hřbitov ve vlastibořicích 
a na Jivině
Rád bych Vám napsal pár nových informací 
ohledně hřbitovů. Kdo chodí pečovat o hrob do 
Vlastibořic nebo na Jivinu, tak ví, že už skoro 
rok máme na hřbitovech plastovou popelnici 
na odpad. Začátkem roku zde byly instalovány 
také dřevěné kompostéry, které vyrobila firma 
TopDesign Stavby s.r.o. jako dar obci, za což 
velmi děkujeme. Kompostér ve Vlastibořicích 
je umístěn na hřbitově v blízkosti vstupu a na 
jivinském hřbitově je na parkovišti. Kompostéry 
jsou opatřeny cedulí s informací, co je vhodné do 
nich vkládat a co nikoliv. Prosím věnujte tomuto 
pozornost, pokud vyhazujete do kompostéru 
výzdobu ze svého hrobu. Do kompostéru patří 
biologický odpad, tzn. listí, květiny, větve, hlína. 
Naopak do něj nepatří např. svíčky, sklo, umělé 
květiny, igelity, plasty, stuhy, dráty, atd. Tento 
odpad patří do popelnice.

Ve Vlastibořicích stojí u hřbitova navíc 
velkoobjemový kontejner, který ale bude po 
naplnění odvezen a bude nadále sloužit jiným 
účelům. Na hřbitovy byly také zakoupeny 
a instalovány informační vývěsky se hřbitovním 
řádem a s místem pro další informace. Na Jivině 
je vývěska umístěna na kapli a ve Vlastibořicích 
u vstupní brány.

A závěrem ještě prosba. Věnujte prosím 
pozornost tomu, kdo se na hřbitově pohybuje. 
I u nás bohužel v uplynulém roce došlo 
k případům odcizení drahé květinové výzdoby 
z hrobů.
Děkuji Vám.
Pavel Svačinka, místostarosta obce
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vlastibořický volejbal
Volejbal ve Vlastibořicích se hraje už 
delší čas na hřišti u nádrže, kde se 
nejprve scházela jedna volejbalová 
skupina. V létě v roce 2011 se k těmto 
volejbalistům přidali volejbalisté, kteří se 
před 10 lety scházeli v Soběslavicích. Od této 
doby se v případě dobrého počasí hraje ve Vlas-
tibořicích volejbal v neděli a ve středu.

Netrvalo dlouho a volejbalisté, kteří se pravidelně scházeli ve Vlastibořicích, 
sestavili družstvo, které se pod názvem pod názvem „Vlastibořice“ účastnilo 
několika turnajů. V loňském roce se volejbalisté účastnili soutěže smíšených 
družstev v Jablonci nad Nisou.

Pro volejbalovou sezonu 2013/2014 padlo mezi volejbalisty rozhodnutí při-
hlásit se do Amatérské volejbalové ligy, která se koná ve všech krajích po celé 
republice. V Amatérské volejbalové lize mohou hrát pouze neregistrovaní hráči 
(amatéři), družstva jsou smíšená, což znamená, že v družstvu musí být vždy 
alespoň dvě volejbalistky.

Jako nováček soutěže bylo družstvo Vlastibořic zařazeno do druhé ligy 
v Liberci. Sestavení družstva pro tuto soutěž nebylo jednoduché. Nakonec se 
do družstva přihlásili dva zástupci z Vlastibořic (Vendula Pacáková a Roman 
Bukovan), tři zástupci ze Soběslavic (Tomáš Kubát, Jiří Seiwald ml. a Jaroslav 
Koreň), dva zástupci z Mnichova Hradiště, kteří pravidelně jezdí hrát volejbal do 
Vlastibořic (Šárka Dorobantová a Tomáš Kolomazník). Družstvo ještě doplnila 
Jana Hušková z Liberce.

V prvních zápasech vlastibořické družstvo sbíralo především zkušenosti a tak 
z prvních čtyř zápasů získalo pouze bod. Získané zkušenosti z prvních zápasů 
pomohly v dalších zápasech k zisku dalších 8 bodů, což celkově znamenalo 
účast ve skupině o 13.–24. místo druhé ligy. V této skupině družstvo z Vlastibořic 
získalo v šesti zápasech výborných 11 bodů a obsadilo v druhé lize Amatérské 
volejbalové ligy celkové 15. místo, což lze v nováčkovské sezoně považovat za 
slušný výsledek a příslib do dalších volejbalových zápasů.

Jakmile to počasí dovolí, budou se volejbalisté opět scházet na hřišti u nádr-
že a připravovat se na druhou sezonu v Amatérské volejbalové lize.
Jaroslav Koreň

07
Pozvánky od Jívina klubu

ČARODĚJNIČKY
Dne 30. 4. 2014 od 18 hodin bude, jako každý rok, na jivinské návsi zapálen 
tradiční oheň s posezením, točeným pivem a s možností opečení vlastních 
špekáčků.

5. SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Letos se setkáme 31. 5. 2014. V odpoledních hodinách proběhne program pro 
děti u příležitosti Dětského dne, nebude chybět Běh kolem kaple pro všechny 
věkové kategorie a v podvečer i po setmění bude hrát živá hudba k poslechu 
i k tanci a další doprovodný program. Program 5. Sousedského posezení najdete 
během měsíce května na plakátovacích plochách.
Těšíme se na vaši účast!
Jívina klub
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Kopie všech listů mapy stabilního katastru Vlastibo-
řic z r. 1843 v měř. 1:2880 (upravené do formátu A4) 

jsou v příloze č. 8 i se zmenšenou kopií celého katas-
tru. Ve stabilním katastru byly pozemky rozděleny na 
pozemky dani podrobené a pozemky daně prosté; prv-
ními byly role, louky, vinice, pastviny a lesy a druhými 
pak pozemky hospodářsky nepouživatelné, neplodné, 
skály, veřejné silnice a cesty, řeky, průplavy a hřbitovy. 
Výměra byla udávána v jitrech a sázích a čistý výnos ve 
zlatých a krejcarech. Do map byly dokreslovány změny 
nastalé po r. 1843.
Vývoj hospodářských poměrů a zejména úpravy daně 
pozemkové si vyžádaly rozsáhlejší úpravy map, které 
nazýváme reambulací katastru. Úkolem reambulace 
bylo zejména:
a) jednorázové doplnění elaborátu měřického i písem-
ného katastrálními změnami, nastalými od doby pů-
vodního měření a
b) provedení nového tzv. všeobecného vcenění a vtří-
dění pozemků.
Zvláštní mapy vyhotoveny nebyly, pouze pro potřeby 
úřadů bylo provedeno rozmnožení reprodukcí map 
stabilního katastru. Reambulace rozdělila půdu hos-
podářsky obdělávanou na pozemky zemědělsky užíva-
né a  pozemky, které jsou sice schopny zemědělského 
zpracování, ale jsou tomuto úmyslu odňaty a věnovány 
jiným účelům (hliniště, pískoviště, sklady různých ma-
teriálů apod.); takové pozemky byly nazývány parifiká-
ty. Při této úpravě byly zastavěné plochy a nádvoří po-
jaty mezi plochy nepodléhající dani pozemkové. Kopie 
těchto listů map reambulovaného katastru Vlastibořic 
z r. 1891 v měř. 1:2880, upravené do formátu A3, jsou 
rovněž v příloze č. 8.
Zákonem o  evidenci katastru, pro zajištění stálého 
souhlasu mezi skutečným stavem v přírodě a evidencí 
pozemkového katastru musí být mapy neustále dopl-
ňovány. Originály map se zakreslenými změnami jsou 
uloženy na katastrálním úřadě.

Vlastibořice v r. 1903 podle adresáře politického okre-
su turnovského (uvedeny pouze některé údaje).
Obec rozložena na mírné vyvýšenině postupující 
k Ještědu a sklánějící se k Jizeře. Domky z části zděné 
a z části dřevěné, rozloženy směrem od jihu k severozá-
padu, obklopují malou náves se sochou sv. Jana Nepo-
muckého. V obci blíže školy malý rybník.
Podnebí studenější, větry západní převládají.
Ovocné stromoví: jabloní asi 800, hrušní 450, švestek 
1 100, třešní 150. Hospodářské plodiny: pšenice i oves.
K  obci náležejí osady: Jivina, Sedlíštky; k  Vlastiboři-
cům náležejí samoty Korejtko a  Kotel, k  Jivině Horka 
a  Skuhrov, k  Sedlíštkům Klučka a  Příhon. Obyvatelů 
dle sčítání z r. 1900 550, domů 103.
Starosta: Šámal František ve Vlastibořicích čp. 4, radní 
Šulc Jan ve Vlastibořicích čp. 26, Bernat Josef v Jivině 
čp. 19, Vajs František v Sedlíšťkách čp. 18.
Pošta a dráha: Sychrov.
Větší rolníci: Melichar Josef č. 10 – výměry 55 korců, 

Mráz Jiří Jivina – 70 korců, Brož Josef Sedlíšťka – 71 kor-
ců, Vajs František Sedlíšťka – 58 korců.
Mlýn Františka Berana, lom (čedičový) Josefa Vyhlasa.
Živnostníci: hostinský Šulc Jan; kupci: Knebl Jos., 
Adam Fr.; kovář: Fuchs Ludvík; koláři: Adam Čeněk, 
Picek Jos.; krejčí: Kešner Fr.; řezník: Šulc Jan; truhláři: 
Louda Fr., Nejedlo Fr.; malíř: Skála Jos.; faktor: Mlej-
nek Fr.; prodej tabáku: Melicharová Anna.
V Sedlíšťkách: mlynář Hudec Fr.; hostinský a prodej ta-
báku: Adam Fr.; obuvník: Lauryn Florián; kramářství: 
Fantová Anna; faktoři: Mach Fr. a Starý Jos.
V Jivině: obuvník Hudec Jos.; prodej tabáku: Šifta Jos.; 
kramářství a výčep piva: Beran Jos., Primásková Kate-
řina.
Spolky: Místní odbor Národní Jednoty Severočeské, 
předseda Čubrda Josef, Sbor dobrovolných hasičů, 
předseda Šámal František, Záložní a spořitelní spolek 
systému Reiffeisenova.

Cesty v našem kraji
Cesty po kterých dnes chodíme prošlapali a  vyjezdili 
lidé před staletími, od obydlí k polím, od jedné vesni-
ce ke druhé, podle potoků a řek i přes hory. Byly to 
zprvu jen úzké, málo schůdné chodníčky a pěšiny. 
Vozů se začalo ve větším měřítku používat teprve 
ve 12. století. To ovšem předpokládalo rozšíření 
a vyztužení starých stezek, vedených obvykle nej-
kratším směrem přes kopce i doliny. Zbytky těchto 
cest můžeme v  přírodě objevit ještě dnes, mnohé 
dnešní komunikace sledují jejich průběh.
V 18. století byly již Čechy protkány sítí významných sil-
nic. Zvlášť dobře je komunikační síť znázorněna na Mülle-
rově mapě Čech z r. 1720 (příl. 6). Je na ní zakreslena i ces-
ta z Jičína přes Turnov, „Pyrám“, Ohrazenice, Hodkovice, 
Záskalí, Dlouhý Most do Liberce a odtud přes Frýdlant do 
Zhořelce. Z Ohrazenic je odbočka na Mnichovo Hradiště, 
Trenčín, Mladou Boleslav a dále do Prahy. V Trenčíně od-
bočuje cesta severním směrem na Žitavu.
Až do poloviny 18. století, kdy došlo k rozsáhlé úpravě 
silnic, dají se přirovnat tehdejší i velmi frekventované 
silnice k dnešním polním cestám. V době dešťů se pro-
měnily v moře bláta a cestování bylo nesmírně obtížné.
Podíváme-li se na starou katastrální mapu obce, pře-
kvapí nás množství zakreslených cest. Platila zásada, 
že každý pozemek má být z cesty přístupný. Cesty pro-
to představovaly velkou plochu katastru, ve Vlasti-
bořicích to bylo cca 6% veškeré plochy obce. Při tom 
byly zakresleny pouze cesty vozové /koleje/. Kromě 
nich bylo v obci plno pěšin vedoucích od jednotlivých 
domů nejkratším směrem k  obecní studni, domy ne-
bývaly oploceny. Několik málo cest vedoucích do sou-
sedních osad bývalo vesměs ve špatném stavu. Čteme 
o tom i v zápisu pamětní knihy školy z r. 1877/88, kdy 
byla odškolena obec Vitanovská „ku přání tamních 
občanů, kteří ve své žádosti za odškolení, vzdálenost 
a neschůdnost cesty ku Vlastibořicům co hlavní důvod 
uvedli.“ Z většiny našich osad se vyjíždělo po staletí ve 
stejných místech, podle rozdělení polí.
V  19. století byly silnice rozděleny do čtyř kategorií, 
podle toho kdo je stavěl a  udržoval: a/ silnice erární 
(císařské), b/ zemské, c/ okresní, d/ obecní. Sledovaly 
obyčejně nejkratší směr a mnohdy překonávaly prudká 
stoupání, kde bylo zapotřebí přípřeže.
Císařská silnice Poděbradsko – Turnovská byla dosta-
věna v r. 1813, Liberecká od Mnichova Hradiště k Hod-
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Paměti obce vlastibořice
pokračování z minulého Zpravodaje dílo 

Ing. Oldřicha 
Loudy

na pokračování
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Masopust
Masopustní sobota nám letos vyšla přesně 
na Mezinárodní den žen, a protože nám 
přálo i počasí, bylo co slavit. Cestou 
z Jiviny do Vlastibořic si děti jako každý rok 
užívaly vybírání pokut od projíždějících 
řidičů, hudební složka vedená Mirkem 
Fialou vesele vyhrávala a během oběda 
na sále Kulturního domu se všichni 
důkladně seznámili s letošním pašíkem. Ti 
nejvytrvalejší pak v hodování pokračovali 
i na večerní zábavě. Je jen škoda, že je 
masopust pouze jednou za rok!
Dík za organizaci patří Jívina klubu 
a všem dobrovolníkům, kteří se 
na organizaci podíleli.
Dušan Koutník
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kovicům (v úseku od Podolí k Pyrámu stavěna za přispění podda-
ných), dostavěna v r. 1815. Obě sloužily vojenským účelům, široké 
9,5 m, aby stačily pro pochod dvou trup vedle sebe. Most u Lou-
kova, kde před tím jen lávky byly, L.P. 1830 19. Marci ledy most 
roztloukly a docela zkazily. Převáželo se na lodi až do r. 1834, kdy 
obec loukovská nový most postavila.
Okresní silnice, jak je vidíme na příloze č. 7, byly vesměs stavěny 
až koncem 19. a počátkem 20. století. Trasy stanoveny tak, aby „bě-
hem času docílilo se všestranné spojení“. Vlastibořice leží bohužel 
daleko od hlavních silničních tahů, což se nepříznivě projevuje 
v dalším vývoji obce.
Materiál na stavbu silnic se těžil v nejbližších pískovcových lomech 
(štět), povrch silnic byl pokryt čedičem, který se dovážel z lomů na 
návrších od Vlastibořic na jihovýchod. Po vytěžení čediče (černého 
kamene) zůstaly v zemi velké jámy, které byly postupně zasypává-
ny většinou odpadem, a dnes je již nenajdeme.
Obecní silnice představovaly cesty polní, lesní a cesty vedoucí do 
sousedních osad a byly buď zpevněné, nebo nezpevněné. Stavěla 
je a  udržovala každá osada sama. Aby se ušetřily náklady, mělo 
každé popisné číslo určen rozsah prací, které muselo bezplatně na 
cestě vykonat. Pracovat zadarmo se u nás říkalo „láskovat“. Neju-
žívanější byly cesty vedoucí k panským dvorům, kudy se jezdilo na 
robotu. Do svijanského dvora se z Vlastibořic patrně jezdilo přes 
Padařavice a Kordovku. Některé statky měly na robotu daleko. Tak 
např. k  panství Kost patřící velký statek (146 korců) Libenských 
v Havlovicích měl na robotu přes dvě míle cesty, chalupník z Mal-
čic u Českého Dubu to měl ještě dále.
K převratným změnám ve stavu cest došlo až ve druhé polovině 20. 
století v důsledku kolektivizace zemědělství a zcelování pozemků, 
kdy velký počet polních cest z krajiny zmizel, rekonstruovány byly 
zejména silnice I. třídy a nově stavěna dálnice (příl. 7).

Lesy
V pradávných dobách pokrývaly rozsáhlé hvozdy většinu naší vlas-
ti. Čím více přibývalo lidí a osad, tím rychleji ubývalo lesů, lidé byli 
nuceni na vhodných místech lesy kácet i ohněm hubit. Památka na 
tyto doby se nám zachovala ve jménu sousední osady Klůčky. S le-
sem souvisí, i když si to dnes již neuvědomujeme, i některé názvy 
jako např. Doubí, Dub, Klokočí, Lísky, Olešnice, Osečná, Podhájí, 
Proseč, Smržovka, Vazovec, Zásada, Žďár a jiné.
V pradávných dobách neměly lesy valné ceny. Les i lov v něm byl 
původně svobodný a každý si z  lesa, který patřil k  tzv. občinám, 
bral co, potřeboval. Koncem 15. století byly v některých oblastech 
lesy ještě plné zajíců, srn, jelenů, kanců, rysů, lišek, medvědů, ale 
i bobrů, divokých holubů, tetřevů, jeřábků i vlků. Ještě v polovině 
16. století se konal v bezdězských lesích lov na medvědy. Později 
se lesy stejně jako půda staly majetkem panovníků, kteří je později 
rozdávali za různé služby a zásluhy určitým jednotlivcům, zvláště 
šlechtě, klášterům, městům ap., a ti je pak pronajímali poddaným, 
takže vedle lesů královských povstaly lesy obecní, panské, církev-
ní, městské a selské. Při panství Svijany se uvádí v r. 1624 celkem 
241 lečí lesa (cca 4 370 ha).
Po r. 1950 přešly postupně všechny lesy do správy státních lesů, 
po r. 1989 byly lesy, podobně jako zemědělská půda vráceny pů-
vodním majitelům, pokud o  to požádali. Současná držba lesů je 
značně roztříštěná.

Jména pomístní určují jednoznačně situačně určité místo, udržují 
se po staletí a  význam některých z  nich si dnes již nedovedeme 
vysvětlit. Jsou to názvy polních tratí, lesů a  jejich částí, cest ap. 
V  mapách kreslených německými kartografy jsou některá jména 
zkomolena. V dalším jsem uvedl abecední seznam některých po-
místních jmen, případně jejich význam, od kdy jsou doložena a ke 
které živnosti pozemky náležely.
Borek, V borku – 1719 – č. 3, malý borový les.

Bouřilovsko – asi od bouře.
Boží muka, U božích muk – 1719 – č. 3, místo kde stojí kříž.
Březí, V březí – 1728 – č. 10, místo porostlé břízami.
Červenice – 1714 – č. 8, druh půdy.
Dlouhý hona, Na dlouhých /honech/ – 1776 – č. 8, jistý kus pole 
podle tvaru.
Dolec, Nad dolcem – 1789 – č. 2, od důl.
Dráha, Pod drahou – 1760 – č. 10, cesta, kterou se honil dobytek na 
pastvu, aby neškodil polím.
Dub, U dubu – podle stromu.
Háj, Za hájem – 1776 – č. 8, poloha pole.
Haltýř, Malý haltýř – 1728 – č. 10, nádrž na zadržování vody.
Hlubočice, Hlubočina – 1760 – č. 10, strmá lesní stráň severně 
Vlastibořic spadající prudce do údolí Mohelky.
Hrba, Na hrbách – 1786 – č. 6, hrbolatý terén.
Hromovsko – místo kde se často ozývá hrom.
Hrubá skála – velká skála.
Humna, Za humny – 1706 – č. 6, původně místo za stodolou, kde se 
mlátilo obilí, později pozemky za stodolou.
Jahodinec, V jahodinci – 1706 – č. 6, místo kde rostly jahody.
Kamenec, Na kamenci – 1789 – č. 2, kamenitá půda.
Kamenice, Na kamenici – 1719 – č. 3, kamenitá půda.
Karbanovsko, Na karbanovště (stč. 6. pád) – 1728 – č 10., stč. kar-
bovati – dělati vruby, nebo od hazardní karetní hry.
Kněžsko, Malý kněžsko – církevní les.
Korejtko, chybně Koretko – 1762 – č. 1, od korýtka pro napájení do-
bytka.
Křídlo – 1624 – č. 8 podle polohy pozemku.
Kříž, U křížku. Ve Vlastibořicích bylo 6 křížů: 1/ jižně Vlastibořic 
u silnice kříž „Bílý“ mezi dvěma lipkami. 2/ jižněji, také u silnice 
kříž „Černý“, nahrazený dnes sochou p. Marie. 3/ u  hřbitovních 
vrat misijní kříž v železné zahrádce, po stranách rostou dva mo-
hutné kaštany. 4/ severně od Vlastibořic křížek pod vzrostlou lí-
pou. 5/ u silnice na Nechálov (pod trigonom. bodem), mezi dvěma 
kaštany, na místě starého sešlého kříže, postavený r. 1858. 6/ v lese 
Ve vidlích postavený r. 1909, přenesený sem sousedy ze hřbitova.
Křovice – cesta zarostlá křovím nad čp. 6.
Lipka, U lipky – lípa zasazená u kříže severně od vsi.
Makovec, Na makovci – 1721 – č. 2, asi od slova mák.
Močidla – místo kde se močil len.
Mrázovsko – les náležící rodu Mrázů.
Novina, V novinách – 1706 – č. 6, nově vzdělaný pozemek.
Paseka, Na pasece – 1714 – č. 8, vykácený les.
Pelantice – lesní cesta Hlubočicí, od OJ Pelant.
Pod zadním – 1760 – č. 10, podle polohy.
Poustka, (nesprávně Poufska i Poška) – 1762 – č. 1, od pustý, ladem 
ležící.
Průhon, Dle průhonu – 1776 – č. 8, pozemek, po němž byl honěn 
dobytek.
Příhon, U příhona – 1624 – č. 8, pustina, průhon.
Rovina, V rovinách – 1719 – č. 3, rovinatý terén.
Rybník, Pod rybníkem – 1728 – č. 10, pozemky pod rybníkem.
Sádka, Pod sádkou – 1728 – č. 10, nádrž na ryby.
Strž, U strže – 1789 – č. 2, terénní útvar.
U Jána – kamenná socha z 18. století mezi dvěma lipami na návsi, 
před čp. 50 přenesená sem z Turnova.
Svodnice – 1760 – č. 10, pozemek, na který se sváděla voda.
Tobolka, Na tobolce – 1714 – č. 8, podle tvaru.
Vidle, Na vidli, Ve vidlích – 1760 – č. 10, podle hospodářského ná-
řadí.
Zavadilka, U zavadilky – 1719 – č. 3, od stč. zavaditi, tj. obtížiti dlu-
hem.
Zvonice, U zvonice – dřevěná věž se zvony.
Žákovsko, Na žákovště (stč. 6. pád) – 1714 – č. 8, školní pozemek.
Žlábek, U žlábku – dřevěný žlábek rozváděl vodu z Haltýře na louky.

— pokračování příště >>


