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vážení spoluobčané,
léto je za námi, čekají nás volby, které se konají 

10. a 11. října. Rád bych touto cestou nejprve poděko-
val stávajícím zastupitelům obce, kteří se celé čtyři 
roky podíleli na jejím chodu a spolurozhodovali o celé 
řadě více i méně složitých záležitostí. Někteří z nich se 
rozhodli již dále v této činnosti nepokračovat, ostatní 
budou znovu kandidovat do zastupitelstva obce a po-
kusí se navázat na předešlou práci.

Chtěl bych také poděkovat všem zaměstnancům 
obce a spolupracovníkům, bez kterých si chod naší 
obce nedovedu představit. Dovolím si zde zvlášť podě-
kovat panu místostarostovi Pavlu Svačinkovi za jeho 
činnost a aktivní přístup. Bohužel znovu nekandiduje. 
Věřím ale, že se společně budeme i nadále potkávat 

při zajišťování a organizaci např. kulturních, spor-
tovních a společenských akcí v obci.

Budoucímu zastupitelstvu obce, které vzejde 
z nadcházejících voleb, bych chtěl popřát 
mnoho zdaru, aktivní přístup a jistou míru 
obětavosti, která je při výkonu role zastupitele 
potřebná. Věřím, že se po další čtyři roky bude 

naší obci dařit tak, jako doposud, že se nestane 
nic mimořádného, co by záporně ovlivnilo chod 

obce. Dosud se nám větší živelné pohromy, ale i běž-
né negativní společenské jevy vyhýbaly.

Nechci zde obšírně rekapitulovat, co se za poslední 
čtyři roky povedlo, co méně. Většina z vás pravidelně 
čte Zpravodaj, v němž bylo vše podstatné uvedeno. 
Někteří navštěvují veřejná zastupitelstva obce, infor-
mují se na Obecním úřadě. Každý se ale může aktivně 
zapojit, přispět svým názorem i prací.

Jsem velice rád, že se nám povedlo uskutečnit 
většinu programových priorit, které jsme společně 
na začátku naší činnosti definovali. Také jsem rád, že 
se povedlo hospodárně a efektivně realizovat celou 
řadu investičních akcí, a že je po celou dobu obecní 

rozpočet v kladných číslech. Obec disponuje nyní 
dostatečně velkou finanční rezervou a je schopna 
hradit nejenom vlastní chod obce, ale také výdaje na 
již zmiňované akce. Před námi je realizace zateplení 
Kulturního domu včetně zbývajících stavebních úprav, 
na jaře započne rozsáhlá rekonstrukce vodovodu. 
Další projekty budou následovat.

Za další úspěch můžeme všichni jistě považovat 
obnovu společenského života v obci - konání různých 
sportovních akcí, dětských dnů, sousedských poseze-
ní, atd. Toto je velice důležité pro další rozvoj obce.

Poslední akcí, kterou obec Vlastibořice pořádala, 
bylo v neděli, 14. září, v pořadí již třetí Vítání občánků. 
I když nám počasí zprvu mnoho nepřálo, celá akce 
proběhla ve velmi přátelské a milé atmosféře. Po při-
vítání zúčastněných dětí a rodičů proběhlo kulturní 
vystoupení místních děvčat. Následně po proslovu 
došlo k předání pamětního listu a dárku každému 
novému občánkovi.

Přivítali jsme čtyři chlapce a jednu dívku, konkrét-
ně Viktorii Slukovou (1,5 měsíce) z Vlastibořic, Antoní-
na Pánka (1 měsíc) z Jiviny, Václava Ťukala (4 měsíce) 
a Jana Beksu (6 měsíců), oba z Vlastibořic a Adama 
Farského (1 rok) z Jiviny.

Závěrem bych také chtěl poděkovat své rodině, spo-
lupracovníkům a kamarádům, kteří mne v roli starosty 
obce po celé čtyři roky podporovali a tolerovali moji 
absenci doma, ve firmě, či při jiných aktivitách. I přes-
to, že nebylo mé rozhodování jednoduché, zejména 
kvůli velké časové vytíženosti v mém zaměstnání, roz-
hodl jsem se znovu kandidovat do zastupitelstva obce. 
Není mi lhostejné, jakým směrem se obec, ve které žiji, 
ubírá, kam směřuje.

Hezký podzim!
Martin Beksa, starosta

Martin Beksa, 
starosta

01
Pohádka pro děti od dětí
Milé děti,
jmenuji se Pavlína Pacáková a rozhodla jsem se  
pro vás vymyslet pohádku před spaním.

O MYŠÁČKOVI A JEHO SKLUZAVCE
Byl jednou jeden malý myšáček, jmenoval se Tonda. Byl to 
neobyčejný myšák. Byl ohromně vynalézavý a každý večer 
před spaním přemýšlel, co bude druhý den dělat. Jednou takhle 
večer přemýšlel a napadla ho úžasná věc! Postaví největší 
skluzavku, kterou kdy myšky viděly. Když se ráno probudil, 
hned se dal do díla.
Nejprve sehnal velikánskou pevnou kůru, potom k ní připevnil 
malý žebříček z tenkých klacíčků a větviček, a nakonec položil 
pod skluzavku mech, aby to při dojezdu moc nebolelo. Jenže 
po kůře to moc neklouzalo a tak poprosil maminku, aby mu 
udělala měkké polštářky. Dospod pak připevnil dřevěné 
destičky. A pak už jen zbývalo poprosit pana šneka o trochu 
slizu, kterým pak celou velikánskou skluzavku potřel. Při první 
zkušební jízdě se to Toníkovi tak zalíbilo, že jezdil znova 
a znova od rána až do večera. Ostatní myšičky se k němu hned 
přidaly a dováděly s ním.
Ale dejte pozor! Pokud půjdete někdy lesem, loukou, či po poli, 
dejte pozor, abyste Toníkovu skluzavku nerozšlápli. Ostatním 
myškám se tak líbila, že pro ně myšák Tonda udělal další.

Pavlína Pacáková

NAŠE DĚTI
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NEZÁvISLÍ – volební program
Vážení spoluobčané,
dovolte nám představit naše sdružení nezávislých kandidátů NEZÁVISLÍ a náš volební program.

Kandidáti našeho sdružení „NEZÁVISLÍ“

1. Josef Chlupáč 51 let podnikatel Vlastibořice bez politické příslušnosti

2. Zdeněk Sluka 53 let dělník Vlastibořice bez politické příslušnosti

3. Lukáš Kvapil 33 let podnikatel Jivina bez politické příslušnosti

4. Pavel Šumbera 30 let dělník Vlastibořice bez politické příslušnosti

5. Marcela Pudilová 49 let podnikatel Vlastibořice bez politické příslušnosti

6. Ernest Štrbavý 48 let technik Vlastibořice bez politické příslušnosti

7. Kamil Hujer 31 let dělník Vlastibořice bez politické příslušnosti

8. Hana Sudová 71 let důchodce Vlastibořice bez politické příslušnosti

9. Stanislav Bittner 39 let dělník Vlastibořice bez politické příslušnosti

Co budeme podporovat a prosazovat:

Zlepšování vzájemné komunikace a informovanosti mezi občany a vedením obce
• organizovat pravidelná společná setkání občanů s vedením obce
• zveřejňovat plná znění usnesení zastupitelstva obce v souladu se zákonem
• zveřejňovat aktuální informace o dění v obci prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek obce

Koncepční rozvoj obce s vyrovnaným rozpočtem
• usilovat o získání dotací z programů ČR a evropských fondů
•  zaměřit se na úpravu veřejných prostranství v obci, postupné opravy místních komunikací,  

rozvoj a pravidelnou údržbu veřejné zeleně a sportovních zařízení
• řádně spravovat majetek v obci

Kulturní a společenský život v obci
• spolupracovat s místními spolky a sdruženími obce
• podpořit rozvoj kulturního a společenského života v obci
• podpořit volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů
• obnovit provoz restaurace v Kulturním domě

Realizace rozpracovaných projektů bez zadlužení obce
• dokončit zateplení Kulturního domu a úpravu prostranství kolem
• dokončit rekonstrukci veřejného vodovodního řádu

Obnovení obce po provedené rekonstrukci vodovodu
• zasadit se o uvedení majetku občanů do původního stavu ve spojitosti s provedenou rekonstrukcí vodovodu
• zajistit opravu místních komunikací a odstranění závad po provedené rekonstrukci

„Vést obec racionálně, úsporně, průhledně a slušně, v dialogu a ve spolupráci se všemi občany.
Nechceme zadlužovat obec ani prodávat majetek obce, ten by měl zůstat dalším generacím“.

ZA vLASTIBOŘICKO KRÁSNĚJŠÍ – volební program
Vážení spoluobčané,
představujeme Vám volební program, který bychom rádi, uspějeme-li v nadcházejících volbách do obecního zastupitelstva 
obce Vlastibořice, společně realizovali. Chtěli bychom navázat na práci předešlého zastupitelstva obce a dále ji rozvíjet. 
Naším cílem je prosperující a přívětivá obec, spokojení občané a rozvoj společenského dění v obci.

Kandidáti, kteří se budou ucházet o vaši podporu

č. Jméno a příjmení Věk Povolání Část obce

1. Ing. Martin Beksa 36 stavební inženýr Vlastibořice

2. Dušan Koutník 42 programátor Vlastibořice

3. Blanka Menclová 52 zdravotní sestra Jivina

4. Ing. Jan Koreň 36 strojní inženýr Jivina

5. Pavel Zeidler 42 truhlář Vlastibořice

6. Marie Reslová 75 důchodce Sedlíšťka

7. Bc. Jan Ledabyl 35 vyšetřovatel Vlastibořice

8. Anna Holubová 70 důchodce Jivina

9. Mgr. Jan Ledabyl 60 invalidní důchodce Vlastibořice

RÁMCOVÝ SEZNAM HLAVNÍCH PRIORIT NA OBDOBÍ 2014–2018
Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci
• po dokončení rekonstrukce vodovodního řadu ve Vlastibořicích prodloužit oběma směry chodník pro pěší;
• obnovit a doplnit svislé i vodorovné dopravní značení v obci (zejména přechody pro chodce);
• osadit na stávající stožáry informační tabule s výzvou o dodržování snížené rychlosti při průjezdu obcí.
Podpora společenského života v obci včetně konání kulturních a sportovních akcí
• pokračovat v účasti na pořádání již tradičních kulturních a sportovních akcí konaných v obci;
•  začít aktivně, pravidelně a efektivně využívat Kulturní dům (provoz dětské klubovny, pracovní dílny, stolní tenis, cvičení nejmenších 

dětí, apod.), více podporovat konání dalších kulturních a společenských akcí;
• podporovat činnost dramatického kroužku a tvůrčí dílny;
• podpořit obnovu činnosti divadelního spolku „Hlavou dolů“ včetně pořádání divadelních představení;
• aktivně podporovat spolky v obci (dobrovolní hasiči Vlastibořice, Sokol Vlastibořice, Jívina klub…);
• pokračovat v podpoře formou grantů a účelových dotací z obecního rozpočtu.
Sportovní areály v obci včetně technického zázemí
• vybudovat za fotbalovým hřištěm ve Vlastibořicích víceúčelové hřiště (volejbal, nohejbal, tenis, basketbal), zrekonstruovat povrch 
fotbalového hřiště a souvisejících konstrukcí, zrekonstruovat a modernizovat vodní nádrž na plnohodnotné koupaliště s důrazem na 
udržení kvality vody;
•  vybudovat na Jivině víceúčelové hřiště včetně příslušenství (tenis, volejbal, nohejbal), osázet plochy prostranství zelení, dokončit 

odvodnění celé lokality, rozšířit osvětlení plochy;
• určit a podporovat správce těchto areálů a přispívat na údržbu a provoz včetně technických zázemí.
Obnova a údržba stávající infrastruktury a obecních objektů v obci včetně jejich modernizace
•  dokončit finální souvrství komunikace na Jivině, zrekonstruovat cestu do „Kotle“ na Jivině, po provedení vodovodu zrekonstruovat 

komunikace za Kulturním domem ve Vlastibořicích, trvale udržovat stávající obecní komunikace v obci;
• zrealizovat cyklostezku včetně stromořadí vedoucí z Vlastibořic do Sedlíštěk;
•  vybudovat technický a sběrný dvůr pro uskladnění a separaci organického a komunálního odpadu včetně přemístění stávajícího 

kontejnerového stání před hřbitovem;
•  pokusit se o odkoupení centrálního pozemku od stávajících majitelů a vybudovat zde odpočinkovou zónu s přístupem ke 

sportovnímu areálu a zelení;
•  vybudovat stálou expozici „Z historie obce a jejího osídlení“ ve sklepních prostorách Obecního úřadu, včetně zajištění souvisejícího 

příslušenství a odborného zpracování historických podkladů;
•  nechat zpracovat podrobnou pasportizaci obce (přehledný soupis staveb, komunikací, technického zařízení a infrastruktury v obci, 

včetně sakrálních staveb a pomníků, jako nezbytný podklad pro následné opravy a údržbu majetku obce s vazbou na připravenost 
jednotlivých projektů a čerpání dotačních titulů);

•  modernizovat a udržovat stávající obecní objekty, zejména DPS, č.p.15 a kampeličku včetně příslušenství;
•  vytipovat a navrhnout rozšíření bezpečných parkovacích ploch v obci, zejména pro obyvatele obecních objektů;
•  zpracovat a dokončit bezplatný převod parcel z Pozemkového fondu ČR vhodných k zástavbě občanskými stavbami a domy pro 

bydlení na základě platného územního plánu obce pro možné další využití;
•  provést odvodnění lokality za rybníčkem na Jivině a zbudovat potřebnou infrastrukturu pro zhodnocení celé lokality;
•  provést opravu kapliček v Sedlíšťkách a na Jivině a dále upravit prostranství před hřbitovem ve Vlastibořicích;
•  pravidelně realizovat další drobné a nutné opravy a údržbu obecního majetku;
•  podpora aktivit vedoucích k napojení stávající naučné stezky ve Vlastibořicích na jiné turistické trasy, monitoring dotačních titulů 

s ohledem na tato napojení, případně i na vizi vybudování rozhledny.
Provoz a chod obce
•  zajistit i nadále bezproblémový chod obce včetně zajištění provozních a správních agend obce;
•  aktualizovat a doplnit některé důležité dokumenty obce včetně místních vyhlášek;
•  zasazovat se a podporovat transparentnost rozhodovacích procesů v obci (např. výběrová řízení);
•  snažit se hospodárně spravovat majetek obce a aktivně vyhledávat finanční podporu z jednotlivých fondů.
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05
Drakiáda 2015
srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na 6. Drakiádu, 
která se bude konat v sobotu 11. října 2014 od 14 hodin na 
„Hrobce“ mezi Jivinou a Vlastibořicemi. Snad nám letos vyjde 
počasí a ten správný vítr a tak se těšíme na vaše draky a jiné 
létající předměty a vy se můžete těšit na občerstvení jak pro děti, 
tak i pro dospělé. Také se těšíme na pečené dobroty od maminek 
a babiček a nejlepší vyhodnotíme. Při nepříznivém sobotním 
počasí se akce překládá na neděli ve stejný čas.

Jívina klub

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Obecní úřad Vlastibořice pořádá ve spolupráci se Severočeskými 
komunálními službami s.r.o. v neděli 9. listopadu 2014 sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu.
Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou podle časového rozpisu.

Sedlíšťka: 9:10–9:20 – autobusová zastávka
Vlastibořice: 9:25–9:35 – za Kulturním domem
Jivina: 9:40–9:50 – náves

Přijímány budou následující druhy odpadů:
• léky všeho druhu včetně mastí,
•  domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky 

a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů 
a škůdců, atd.),

vše řádně označeno!
• zbytky starých barev a obaly od barev,
•  televizory, ledničky, zářivky (elektrospotřebiče musí být kompletní),
• všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků,
• upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30l),
• olejové filtry a další zaolejovaný materiál.
Na stanovištích je zakázáno odkládat odpad před příjezdem mobilní sběrny.

Odpady
Svoz komunálního odpadu aktuálně probíhá 1x za 14 dní; ve Vlastibořicích 
a v Sedlíšťkách každý sudý čtvrtek, na Jivině každý lichý čtvrtek. 
Od 1. 11. 2014 do 30. 4. 2015 bude probíhat týdenní svoz komunálního 
odpadu. V našem případě začne týdenní svoz ve čtvrtek 6. 11. 2014.
Velkoobjemový kontejner je nyní umístěn ve Vlastibořicích u sportovního 
areálu. Otevřen je každou sobotu od 11 do 12 hodin. V nejbližší době bude 
přemístěn na Jivinu a následně do Sedlíštěk. V jiný termín je otevření možné 
po předchozí telefonické domluvě (737 562 979).
Pavel Svačinka

02
Obecní úřad – 
aktuální informace

výsledky hospodaření k 31. 8. 2014

Daňové příjmy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 506 607,58 Kč
Nedaňové příjmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 916,05 Kč
Přijaté dotace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 243,00 Kč
Přijaté transfery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 064,00 Kč
Příjmy celkem  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 292 830,63 Kč

Běžné výdaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 471 756,89 Kč
Kapitálové výdaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Kč
Výdaje celkem  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 471 756,89 Kč

Zůstatek na běžném účtu 
činil k 30. 8. 2014 . . . . . . . . . . . . . . . 3 275 705,30 Kč
Zůstatek na účtu ČNB 
činil k 30. 8. 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 379,81 Kč

Informace z evidence obyvatel 
k 31. 8. 2014

Přihlášení k TP:
Bryknarová Michaela, Vlastibořice 56 (4. 7. 2014)
Bryknarová Danuše, Vlastibořice 56 (4. 7. 2014)
Bryknarová Natálie, Vlastibořice 56 (4. 7. 2014)
Bryknar Pavel, Vlastibořice 56 (4. 7. 2014)
Bryknar Jakub, Vlastibořice 56 (4. 7. 2014)
Žďárský Čeněk, Vlastibořice 15 (4. 7. 2014)
Brzáková Kateřina, Vlastibořice 65 (30. 7. 2014)
Hanzlová Adéla, Vlastibořice 53 (20. 8. 2014)
Samek Ladislav, Sedlíšťka 11 (27. 8. 2014)
Samková Martina, Sedlíšťka 11 (27. 8. 2014)

Narození a přihlášeni k TP:
Ťukal Václav, Vlastibořice 29 (20. 5. 2014)
Sluková Viktorie, Vlastibořice 71 (22. 7. 2014)

Zemřelí:
Bittner Josef, Vlastibořice (9. 9. 2014)

Počet obyvatel k 31. 8. 2014 činil

274
Životní jubilea

V červenci oslavil:
pan Jaroslav Resl 55 let

03
Omluva příznivcům autobusového zájezdu
Vážení přátelé,
tři roky se nám dařilo uspořádat autobusový zájezd pro všechny věkové 
kategorie v pevném termínu a to poslední sobotu v měsíci srpnu. Bohužel se 
nám letos nepodařilo na daný termín najít zajímavé místo jak pro děti, tak 
dospělé a k tomu v blízkosti výbornou kuchyň za rozumné peníze. Zájezd 

jsme se ještě snažili zajistit 
na konec září, ale ani to 
se bohužel nepodařilo.
Tímto se všem zájemcům 
o zájezd pořádaný Jívina 
klubem omlouváme 
a doufáme, že se brzy 
společně podíváme 
na hezká místa v okolí. 
Budeme rádi i za vaše tipy.

Svačinka Pavel
Jívina klub

04
vyúčtování 2. Okolo vlasti 2014
Níže zveřejňuji rozpočet druhého ročníku závodu Okolo Vlasti. 
Vše vyšlo přibližně tak, jak jsme si přáli. Ideální by byl u akce 
založené na sponzorských darech a pomoci dobrovolníků 
rozpočet zcela vyrovnaný, zisk se ale myslím pohybuje 
v přijatelných mezích. Bude použit pro provoz dětského 
běžeckého oddílu, například na dopravu na závody a podobně.
Ještě jednou děkuji všem, kteří nám se zajištěním závodu 
pomohli!!!

PŘÍJMY
sponzoři a granty 15 406,00 Kč
startovné předem 20 900,00 Kč
startovné na místě a prodej triček 6 860,00 Kč
dodatečný prodej triček 500,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM 43 666,00 Kč

VÝDAJE
čipová časomíra 11 429,00 Kč
špendlíky 866,00 Kč
výroba triček 15 784,00 Kč
mobilní wc 3 388,00 Kč
ceny pro závodníky – sklo 7 018,00 Kč
ceny pro závodníky – míčky 156,00 Kč
ceny pro závodníky – sladkosti 466,00 Kč
stuhy na medaile 55,00 Kč
kelímky 181,00 Kč
voda 702,00 Kč
tašky 465,00 Kč
značkovací spreje 271,00 Kč
VÝDAJE CELKEM 40 781,00 Kč

ZISK Z AKCE 2 885,00 Kč

Dušan Koutník
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06
Sokolové se rozletěli do Babic

Druhou zářijovou sobotu, 13. 9. 2014, vyrazil náš mladý tým 
Sokola Vlastibořice do Babic u Prahy, aby zde při již tradičním bě-
žeckém trailovém závodě poměřil svou rychlost se závodníky z Ba-
bic, Prahy a širokého okolí. Naši závodníci tak týmu SK Babice 
oplatili jejich účast na našem domácím letním běžeckém závodu 
Okolo Vlasti 2014, který se ve Vlastibořicích uskutečnil 14. 6. 2014.

Závod dětí v Babicích startoval již po 10 hodině ráno, 
a proto museli naši mladí závodníci oželet sobotní příjem-
né poležení ve svých postýlkách a odhodlaně z nich brzy 
ráno vyskočit, abychom zhruba jednu hodinu trvající cestu 
z Vlastibořic do Babic a závod samotný stihli. Počasí v tento 
den běžcům přálo, předchozí den totiž vydatně pršelo a tep-
loty se v průběhu závodu pohybovaly mezi 15–20 °C, což je 
klima pro běh ideální – není horko a dobře se dýchá.

Po příjezdu do Babic se náš tým úspěšně zaregistroval, 
vyzvednul si běžecká čísla a čipy a pak už zbývalo vydat se na 
obhlídku závodní trasy, která vedla po lesní cestě po okruhu 
měřícím 300 m. V závislosti na věku se běžel jeden, dva, nebo tři 
okruhy. Vydatný déšť předchozího dne sice některé úseky trasy 
rozbahnil, ale naši závodníci se tím nenechali zmást a ihned 
počali zkoumat charakter povrchu a přilnavost za mokra a na 
zvláště exponovaných místech také vliv typu vzorku podrážky 
běžecké obuvi na délku brzdné dráhy. Pak se již ale čas do startu 
počal krátit a my se museli soustředit na nadcházející výkon.

Naši mladí sokolové byli zastoupeni 
ve třech věkových kategoriích:

V kategorii od 6–8 let se v závodě na 300 m umístili: 
na krásném 7. místě Anička Mikulová s časem 1:06, Filip Horal 
doběhl v čase 1:09 na 11. místě, na 13. místě doběhl Matyáš 
Koutník s časem 1:10, na 17. místě skončil Jakub Svačinka 
s časem 1:13 a na 19. místě se umístila Anička Hozdecká 
s časem 1:16. Celkem v této kategorii startovalo 23 závodníků.

V kategorii do 11 let se v závodě na 600 m umístili: 
na pěkném 12. místě Kryštof Horal s časem 2:26, na 17. místě 
Lukáš Bittner s časem 2:41 a na 20. místě Matěj Čižmár 
s časem 2:44. Celkem v této kategorii startovalo 22 závodníků.

V kategorii do 15 let v závodě na 900 m, kde byla 
konkurence již velmi silná, startovala v této kategorii nejmladší 
Pavlínka Pacáková a umístila se na pěkném 8. místě s časem 
3:46. Celkem v této kategorii startovalo 9 závodníků.

Závod na 10,55 km si nenechali ujít ani tři dospělí členové 

Sokola Vlastibořice. V kategorii žen do 49 let se na 15. místě 
umístila Lucie Koutníková s časem 1:03:08, v kategorii 
mužů do 39 let doběhl na 45. místě Jan Kačer s časem 50:00 
a v kategorii mužů do 49 let doběhl na 9. místě Dušan Koutník 
s časem 45:53. Celkem v závodě dospělých startovalo 188 běžců 
a jako první proběhl cílem Jan Havlíček z ASK Slavia Praha, 
který jako loni zvítězil stylem start cíl v čase 36:28.

Děkujeme všem malým i velkým členům týmu Sokol 
Vlastibořice za vzornou reprezentaci, doufáme, že se jim závod 
líbil, a že se nám brzy opět podaří v tak hojném počtu některý 
další závod absolvovat. Dále děkujeme starostovi Sokola, Pavlovi 
Svačinkovi, za vedení výpravy, Mirce Svačinkové, Petře a Petrovi 
Horalovým, Aleši Hozdeckému a Standovi Bittnerovi za fandění, 
fyzickou i psychickou podporu všech závodníků a v neposlední 
řadě i za pomoc s přepravou závodníků na místo závodu.

Lucie Koutníková
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sedláků a čeledi, chalupníků - kravičkářů, likvidována 
byla téměř všechna řemesla. Vzniká nová skupina osob 
– členové JZD, lidově zvaní jézéďáci. Revolučních změn 
doznává též zemědělský inventář, práci lidí nahrazují 
stroje, potřeba lidské práce ubývá. Lidé se stěhují za 
prací do měst, vesnice se začíná vylidňovat, objevuje 
se nový termín – chalupáři, vlastnící ve vsi obytný dům 
– chalupu k rekreačnímu obývání. Jejich zásluhou byly 
mnohé neobývané domy zachráněny před zchátráním 
a  zbouráním. Dalším novým termínem jsou chataři, 
kteří si ve vsi vystavěli rekreační chaty. Rekreační ob-
jekty jsou využívány většinou pouze o víkendech a ze-
jména o školních prázdninách.
Po převratném roce 1989 a zániku sloučeného zeměděl-
ského družstva v roce 1993 již nikdo v obci nezačal sa-
mostatně hospodařit, zemědělská půda byla většinou 
pronajata nově vzniklé akciové společnosti RUBÍN se 
sídlem ve Svijanském Újezdě. Tím ztratila obec charak-
ter obce zemědělské, který měla po více než tisíc let. Je 
schopna přežít další tisíciletí?

17. Nezbytné podmínky života, smrt člověka, po-
slední vůle, mešní nadace, celoroční modlení, 
úmrtní diagnózy zemřelých

Ke svému životu člověk v  podstatě potřebuje: 
1. vzduch, 2. vodu, 3. potravu, 4. oděv, 5. střechu 

nad hlavou.
Nejdůležitějším z  tohoto výčtu je vzduch. Život člově-
ka začíná prvním vdechnutím a  končí posledním vy-
dechnutím, je tedy vymezen počtem dechů. Bez vzdu-
chu není schopen člověk přežít ani krátkou dobu. Se 
slovem vzduch úzce souvisí slovo duše. Člověk svým 
působením ničí vzduch již od doby, kdy počal využí-
vat oheň, dnes i na vesnici se znečisťování atmosféry 
zvyšuje, což má za následek řadu nepříznivých jevů, 
od zvýšené koroze, přes vlivy na vegetaci, živočichy 
i lidské zdraví, až po vážné důsledky možných klima-
tických změn. Na rozdíl od ostatních věcí potřebných 
k životu je vzduch prozatím zdarma a není mu věnová-
na patřičná pozornost.
Stejně jako vzduch je pro život člověka nezbytná voda. 
Život vzešel z vody a voda tvoří podstatnou část lidské-
ho těla (65–70% hmotnosti rostlinných i  živočišných 
tkání) a  po odumření organismů je uvolňována do 
prostředí. Stává se součástí hydrologického koloběhu, 
postupně dospěje do řek, odteče do moře, z něhož se 
opět vypaří a ve formě srážek spadne. Průměrná doba 
setrvání vody v  ovzduší je okolo devíti dní. Hydrolo-
gický koloběh je nejmohutnější ze všech přirozených 
cyklů planety. Motorem, který tento koloběh pohání 
je sluneční záření. Na zemi existuje voda ve třech sku-
penstvích – plynném, kapalném a  tuhém. Bez vody 
nedokáže člověk též dlouho přežít. Všimněme si jedné 
zvláštnosti vody - každá kapka vody, pokud jí v tom ne-
zabráníme, si bezpečně najde nejkratší cestu k  moři, 
které se přesto nikdy nepřeplní.
Důležitou podmínkou pro založení vsi byl zdroj zdravé 
pitné vody a tekoucí voda pro zřízení mlýna. Obě tyto 
podmínky byly pro Vlastibořice splněny. Nevysychající 
pramen vody vyvěral zde jistě již ve třetihorách, kdy se 
vytvořil nynější reliéf terénu. Voda z  pramene a  níže 

položeného rybníka napájela později příkop zbudova-
ný na ochranu tvrze a zanikala v močálu pod tvrzí.
O rybníku máme zprávu z r. 1786 – Gemeinfischteich – 
obecný rybný 435 kroků po obvodu 3 a půl vídeňských 
střevíců hloubky, který má 4 vídeňské střevíce vysokou 
hráz a stejně i širokou. Rozkládal se asi v místech, kde 
stojí přístavba školní budovy, zabíral větší část par-
cely čp. 13 a  hráz jeho byla těsně za nynější farskou 
stodolou. I na protější straně zůstal zbytek této hráze, 
a ostatní bylo zastavěno čp. 42 a čp. 20. Cesta ze vsi zá-
padním směrem vedla tehdy nad čp. 13 a byla současně 
severní hrází, později se užívala cesta pod rybníkem, 
V rybníku byl vodní pramen, takže nevysychal, ale za-
nášel se bahnem, a  musel být často čištěn. Jako děti 
jsme se v něm v létě koupaly a v zimě na něm bruslily. 
V době velkých veder v roce 1921 vozili vodu z rybníka 
obyvatelé Sedlíštěk a  Střížovic. Postupně byl rybník 
zmenšován ze všech stran, a  v  r. 1953 zavezen. Další 
dva rybníky byly v  18. století za vsí při cestě směrem 
do Kamení, hráz jednoho z nich je ještě dnes patrna. 
Až do poloviny 20. století se zachovala pod školou 
vodní nádrž, zvaná „haltýř“, původně asi sádky na 
ryby. Kromě návesního rybníka měl každý statek 
vlastní louži na zachycování dešťové vody pro na-
pájení dobytka (příl. 8). Při domech bývaly stud-
ny, ne příliš hluboké, ve školním sklepě, asi dva 
schody pod úrovní dvora byla studánka, ze které 
jsme pili přímo ústy z lehu na břiše.
Obecní studna byla zřízena na již zmíněném prameni 
u čp. 30. Po 1. světové válce byl do některých domků 
zaváděn samospádový vodovod, po 2. světové válce se 
v r. 1971 obec napojila na vodovod skupinový.
Obec má i  tekoucí vodu – při severní hranici potok 
Mohelku, na kterém bývala řada mlýnů. Sedlíšťka vy-
užívala mlýn v  Trávníku dolením, Vlastibořice mlýn 
v Trávníčku hořením, který byl po 1. světové válce pře-
měněn na brusírnu skla, Jivina měla mlýn ve Slavíko-
vě, který kdysi patřil ke statku albrechtickému, tak jako 
mlýn v Sedlejovicích. Blízkost mlýna byla pro osadníky 
velkou výhodou, obilí se do mlýna donášelo.
Smrt člověka
Nezbytnou součástí života je smrt, kdy se nevratně za-
staví důležité životní funkce. Strach ze smrti, myšlenky 
na záhrobí, na život posmrtný asi trvale doprovázel člo-
věka ve všech dobách. Toho využívala církev líčením 
hrůz Posledního soudu s obsáhlým popisem či s obrazy 
pekelných muk a učila „jak dobře umříti“. „Dobré umí-
rání“ nese s sebou klid, trpělivost, přijetí svátosti po-
sledního pomazání se zpovědí – nelze však zapomínat 
i  rozdělení pozůstalosti, zbožné odkazy a  uspořádání 
dělby majetku. Poučení „memento mori“ (pamatuj na 
smrt) je známé již z raného středověku.
V  domě smutku se nad mrtvolou modlí příbuzní, po 
výkropu knězem mrtvola vložena na máry a nesena na 
hřbitov a vložena do hrobu. Rakví se u nás počalo po-
užívat asi od 16. století. Po pohřbu následovala v domě 
zesnulého hostina – snad starobylá předkřesťanská 
zvyklost. Průměrný věk člověka v 15. století byl třicet let.
Hřbitov – krchov obepíná kostel, je obehnán zdí, aby 
se zabránilo vstupu dobytka, hroby nejsou ještě pokry-
ty náhrobky ani kříži. Hroby se postupně ruší a kosti 
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Paměti obce vlastibořice
pokračování z minulého Zpravodaje dílo 

Ing. Oldřicha 
Loudy

na pokračování
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Hry pro dlouhé zimní večery
Léto skončilo a až budete číst tento Zpravodaj, bude již v plném 
proudu kalendářní podzim. Den se zkracuje a večer už se brzy 
stmívá. V každé rodině se večery tráví jiným způsobem, ale asi 
každý si někdy večer s dětmi zahrál nějakou společenskou nebo 
karetní hru.
Dlouho jsme s paní Klímovou, knihovnicí ve Vlastibořicích, 
přemýšleli, jak dostat do knihovny hry, aby si je mohli občané 
půjčovat. Malým problémem se zdály ceny těchto her, jelikož se 
pohybují mezi 500 až 1 000 Kč. A samozřejmě mít k půjčování 
pouze jednu hru, to se nám zdálo málo.
Jednou jsem při svých cestách viděl na obecní knihovně plakát 
o půjčování her od firmy Albi. Podíval jsem se na internet a zjistil 
jsem, že v minulosti proběhly dvě akce, kdy za velice dobrou 
cenu mohla obec balíček her do obecní knihovny koupit. Bohužel 
proběhla 1. akce již v roce 2013 a druhá skončila letos v květnu. 
Ale i přesto jsem firmu ALBI kontaktoval a bylo mi přislíbeno, 
že to nějak zařídí. A touto dobou už je celkem 10 her na cestě 
do Vlastibořic.
Můžete se těšit na hry: Umí prase létat, Ubongo, Dominion CZ, 
Osadníci Obchod v Evropě, Pirátské kostky, V Kostce! Svět, 
Párty Alias Velká sázka, Dřevěné kuželky Molkky, Zlaté Česko, 
Osadníci – rychlá karetní hra. Všechny tyto hry jsme pořídili za 
celkovou cenu 1 698 Kč a věříme, že Vám zpříjemní večery anebo 
deštivá dopoledne.
Hry si budete moci půjčit v obecní knihovně ve Vlastibořicích 
každou středu od 16:30 do 18:30 hodin proti vratné kauci 
200 Kč. Dobu výpůjčky zatím stanovíme na 14 dní, aby se dostalo 
na všechny hráče. A ještě jedna dobrá zpráva na závěr. Firma Albi 
připravuje další podobnou akci, takže počet her se ještě může 
do budoucna zvýšit.
Tak ať vám padá co nejvíce šestek!

Svačinka Pavel

Ještě v roce 1771 při kritické neúrodě panoval v českých zemích 
poslední hladomor, kdy jedna desetina obyvatel země vymře-

la. I když hladomory pominuly, situace na vsi se příliš nezlepši-
la, v chudých rodinách býval hlad častým hostem. Z vyprávění 
pamětníků jsem se dozvěděl, že trpívali hladem, když na jaře 
došel chléb a ani brambory již nebyly. Stálou hrozbou byly i na-
kažlivé dětské nemoci, proti kterým ještě nebylo léků.
Ku zlepšení života venkovských poddaných dochází až ve druhé 
polovině 18. století. Urbariální patent z dubna r. 1774 stanovil, 
aby do půl roku uzavřely vrchnosti se svými poddanými nové 
dohody o výši povinností, zejména roboty a určoval její maxi-
mální hranici na tři dny v  týdnu. Následující patent o zrušení 
nevolnictví z listopadu r. 1781 se zabýval hlavně lidskou strán-
kou postavení poddaných, jeho osobní důstojností. Každoročně 
až do r. 1787 byl znovu vydáván zvláštní Josefův dekret, kterým 
se zakazovalo, aby rolník svému pánovi nebo vrchnostenským 
úředníkům líbal ruku nebo se před nimi hluboce skláněl.
Až do zrušení nevolnictví v r. 1781 byli poddaní do značné míry 
závislí na libovůli svých pánů a podléhali též jejich pravomoci 
soudní (soud 1. instance). Tělesné trestání poddaných holí a ka-
rabáčem bylo vrchnostem zakázáno s  předstihem již v  měsíci 
září téhož roku. Rovněž tak nemajetné vrstvy obyvatel měly 
možnost hledat obživu jinde.
Ke zrušení poddanství a feudálních povinností rolnictva spolu 
se zrušením církevního desátku a panské jurisdikce nad podda-
nými došlo až v památném roce 1848. Na svijanském panství se 
poddaní mohli vykupovat z roboty, i když s určitými výhradami 
již od r. 1822.
Pokud jsou zprávy, jídali naši předkové chléb, hrách, maso, 
sýr, kaše a ovoce, k tomu připíjeli od nepaměti pivo. Z vaření na 
předním místě byl a po věky zůstával hrách, dále jáhly, kroupy, 
semenec. Od konce 15. věku byla česká kuchyně již velmi rozma-
nitá. Pokud jde o oděv našich předků, některé formy oblečení 
přetrvaly staletí. Rovněž některé dřevěné roubené stavby se do-
chovaly až do dnešních dnů.
Typickým rysem držby půdy od 13. až do 18. století byla nedě-
litelnost jednotlivých gruntů. To znamenalo, že počet statků 
a  větších chalup ve vsi byl v  podstatě stálý, zatímco držitelů 
drobných půdních přídělů neustále přibývalo. Možnost samo-
statně hospodařit na půdě se dostalo jen málokomu.
Od nepaměti život lidí ovlivňovaly kromě náboženství i války ve-
dené často v jeho jménu. Nejvíce škod ve vsi je doloženo z války 
třicetileté, kdy mnozí hospodáři své poničené grunty opouštěli.
Společnost od nepaměti byla majetkově silně diferencovaná, 
dělila se na bohaté a chudé. Jsou to pojmy relativní. Poddaný 
sedlák sedící „na zaplaceným“ byl vůči venkovské chudině bo-
hatý, avšak chudý ve srovnání s pánem vlastnícím třeba stovky 
vesnic a tisíce poddaných. Můžeme však též zjistit, že např. zbo-
hatlý poddaný měšťan žil lépe než jeho zchudlá vrchnost. Jisté 
je, že bohatším se žilo lépe než chudším.
Až do poloviny 20. století se na středověkém způsobu hospoda-
ření na půdě a životě venkovské společnosti mnoho nezměnilo. 
Revoluční změny nastaly až po roce 1951, kdy bylo ve Vlastiboři-
cích založeno Jednotné zemědělské družstvo (JZD). Mizí skupina 
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nebožtíků se přechovávají v kostnicích, kde trouchnivějí. V době, 
kdy nebyla fara osazena, pohřbívali se mrtví v Loukově. Po zno-
vuzřízení fary byl hřbitov rozšířen.
Zachovaná listina poslední vůle uvedené Anny Ťukalové (z rodin-
ného archivu):
Ve jménu Boha otce i syna i ducha svatého!
Jsouc já nížepsaná Anna Ťukalová, spoludržitelkyně usedlosti čp. 
29 v  Újezdě Svijanském při úplném požívání všech smyslů a  při 
dobré paměti, vyslovuji svou poslední vůli a nařizuji jak následuje:
1. Pohřeb můj budiž slušný.
2. Za jediného dědice mého veškerého jmění ustanovuji svého 
manžela Jana Ťukala kterýž mne po celé trvání našeho manželství 
vždy upřímně miloval a  se mnou vždy vlídně nakládal, též mně 
vždy věrně sloužil.
3. Můj otec Jan Janku obdrží povinný díl na hotovosti, aniž by měl 
nároky na některé do pozůstalosti náležité věci.
4. Na fundaci na mše svaté, za mne sloužiti se mající, ustanovuji 
k chrámu Páně v Loukově částku per. 100 zl. r. č. /jedno sto zlatých 
rak. čísla/ a buďtež z úroků po všechny věky budoucí ročně slou-
ženy čtyry mše svaté.
Jiného nemám ničehož nařizovati a doufám, že moje poslední vůle 
tato bude úplně šetřena i od dědice, tak slavného soudu. Na důkaz 
toho všeho jsem tuto listinu sama vlastní rukou podepsala a i tři 
nezávadné svědky k spolupodpisu dožádala.
V Újezdě Svijanském dne 1. ledna 1874.
Ve vlastibořické nadační knize z  r. 1839 (Lastibořitzer Stiftungs-
buch verfast im Jahre 1839) jsem objevil mešní nadaci Jana Hele-
branta, držitele rolnického statku čís. 6 v Sebeslavicích, téhož času 
představeného obce Sebeslavic. Jmenovaný umínil sobě mešní na-
daci za své zemřelé rodiče, totiž manžele Jana a Annu Helebrant při 
chrámu Páně Lastibořickém poříditi, ku kterému účelu dle proto-
kolu od 7. ledna 1862 u patronátního úřadu na Svijanech převzaté-
ho státní dluhopisy od 26. června 1854 obětoval a sice 100 zlatých 
konvenční mince. Z  vypadávajících ročních úroků pr. 5 zl. conw. 
mince neb 5 zl. 25 kr. rak. čísla mají počínajíc od r. 1862 v  chrá-
mu Páně Lastibořickém dvě tiché mše svaté za spasení duší rodičů 
Jana a otce Jana Helebranta dne 1. Června a druhá dne 5. Prosince / 
na den úmrtí Anny Helebrantovy/ a kdyby tito určení dni na neděli 
aneb zasvěcený svátek padli, ten druhý den sloužené býti, a za ty 
samé obdrží:
1.  Duchovní pastýř pro 1zl 75d za jednu – tedy za 2 tiché mše svaté 

3zl 50d r. č.
2. chrám páně Lastibořický po 52 a 1/2 d 1zl 5d r. č.
3. kostelník po 31 a 1/2d 63d r. č.
4. ministrant po 3 a 1/2d 7d r. č.
Úhrnem 5zl 25d r. č.
Následuje ještě celá strana textu upřesňující zřízenou nadaci, a do-
datek z r. 1921 redukující nadační závazky na dvě tiché mše během 
pěti let, poněvaž úroky z nadační jistiny nepostačují.
Některé další nadační listiny:
Václav Jisl Sedlíštky č. 18 400 fl – 1846
Franz Jirák Slavíkov (veřejný rušitel mravů ve farnosti, viz kpt. 13) 
100 fl – 1854
Anna Odcházel Jivina č. 1 40 fl – 1858
Václav Jíra mlynář z Trávníčku č. 15 400 zl – 1877
Dorota Maršova, svobodná, Jivina č. 3 50 zl – 1885
František Šámal chalupník Vlastibořice č. 4 100 zl – 1890
Kateřina Andělova Vlastibořice č. 33 200 zl – 1891
Méně zámožní předpláceli modlení za duše zemřelých příbuzných 
jednoroční částkou. Objevil jsem „cedulku“ s  názvem „Celoroč-
ní modlení“ obsahující seznam osob a  datum předplacené mše. 

V roce 1907 to bylo 32 položek, v roce 1908 celkem 46 položek. Pro 
zajímavost uvádím prvních 10 položek:
Celoroční modlení
1. Za živé i zemřelé členy knížecí rodiny z Rohanů
2. Za všechny ++ kněze a učitele, kteří ve zdejší vsi farní působili
3. Za všechny živé i + dobrodince zdejšího chrámu Páně
4. za + Jana Helebranta a manželku (ze Soběslavic) 1/6 08
5. za Josefa Kopala, manželku, bratra, oboje rodiče 2/1 08
6. za Doktora Josefa Kopala a sestru Františku 19/3 08
7. za Františka Šulce a manželku Annu (z Vlastibořic) 1/9 08
8. za Kamila a Anastazii Melicharovy (z Vlastibořic) měsíčně mši 
svatou
9. za Petra Fantu a manželku (z Padeřovic) 19/12 07
10. za Josefa Roubínka a dceru Annu (z Husy) 30/9 07
Někteří věřící si zajišťovali po smrti slušný pohřeb a  mši svatou 
i  zápisem v  knihovní vložce (viz vložka č. 5 Vlastibořice, zápis 
z 8. 4. 1859):
„čl. 1. Podle trhové smlouvy ze 7. dubna 1859 vkládá se zástavní 
právo za pohledávání Kateřiny Čížkové v sumě dvanáct zlatých 60 
krejcarů stříbra na pohřeb.
čl. 2. Vkládá se zástavní právo za pohledání Kateřiny Čížkové 
v sumě čtyry zlatých 20 krejcarů stříbra na mše svaté.
Úmrtní diagnózy zemřelých v obcích farnosti Loukov v létech 
1784–1792 
z Knihy zemřelých v matrice „Loukov 4“ – SOA Praha, Horská 7
„Zapsané nemoci a smrti pád“ 
  … Přibližně odpovídající dnešní název
na bolest hlavy (63 let) … mrtvice mozková
na boule, od boule … skrofulóza, krtice, tuberkulóza krčních uzlin
na božec, od božce … viz psotník
na brandt (51 let) … zánět, oheň, snět
na červenou (56 let) … červenka (onemocnění přenosné z vepřů)
na dušnost … selhání srdce, plicní onemocnění
od fleků … tyf skvrnitý
na hlavnice … tyfus, hlavnička (začíná bolením hlavy)
na horkost, horká nemoc … tyfus
od horký zimnice … tyfus
od kamene (84 let) … selhání ledvin
od kašle … zápal plic
po malým (36 letá žena) … horečka omladnic (infekční onemocnění)
od namožení (56 let, 63 let) … infarkt myokardu
od neštovic … infekční onemocnění
na opuchlinu v krku … záškrt
od osejpky, na vosejpky … spalničky (nemoc provázená vyrážkou)
na otok (63, 81, 72 let) … selhání srdce, selhání ledvin
od ourazu … úraz neidentifikován
od padoucí nemoce, paducina … epilepsie (padoucnice)
na palčivou zimnici (51 let) … tyfus
na píchání, píchání v bocích (48 let) … (zápal plic, zánět pohrudnice)
na podagra (77 let) … dna (sůl v kloubech)
od psotníku (na božec) … křečové onemocnění hlavně u dětí
od raka … rakovina (zhoubné bujení tkáně)
na souchotiny … tuberkulóza
na spuchlinu, od spuchlotiny (98 let) … sešlost věková s otokem
od šlaku (73 let), šlakem poražena (44 let) … mrtvice srdeční
od trapné nemoci … hemeroidy
upadla do vody (71 let), utopený (2 letý) … smrt utopením
na vodnatelnost … chorobné nahromadění vody v tělních dutinách
od zimnice … infekce (obecně)
žloutnice … zánět jater

— pokračování příště >>


