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Slovo 
úvodem

Vážení spoluobčané, letošní první číslo Zpravodaje se nejenom 
díky novému složení Redakční rady, ale také zásluhou dalších 
přispěvatelů z řad našich občanů, povedlo naplnit celou řadou 
zajímavých informací a příspěvků. Grafické úpravy vzhledu by 
také měly přispět k dalšímu zatraktivnění celého Zpravodaje. 
Věřím, že tento příznivý trend bude pokračovat a v dalších číslech 
všichni nalezneme celou řadu dalších zajímavých příspěvků.

Rádi bychom také rozšířili obrazovou (fotografickou) část 
Zpravodaje, např. o reprodukce dětských kreseb s tématikou 
zachycující naši obec a dění v ní. Na podobné téma bychom 
opět po více než deseti letech uspořádali fotografickou 
soutěž. Ročník 2004 měl velký úspěch a fotografie, které byly 
na obec zaslány a následně také v tenkrát nově otevřené DPS 
vystaveny, byly velice vydařené a účast na výstavě vysoká.

Rádi bychom využili klenutých sklepních a přilehlých prostor 
Obecního úřadu a výstavu fotografií tentokrát uspořádali zde. 
Máte-li ve svém archivu zajímavé fotografie z naší obce a přilehlého 
okolí, zasílejte je s názvem, krátkým popisem a označením autora 
na info@vlastiborice.cz do 30. 4. 2015. Porota složená ze zástupců 
obce a odborné veřejnosti vybere nejzdařilejší snímky z každé 
kategorie (Vlastibořicko objektivem dětí; Stavby v naší obci; 
Umělecká fotografie; Hádej, odkud je tento snímek a co zachycuje?) 
a ty budou následně vystaveny v soutěži VLASTIBOŘICKO VE 
FOTOGRAFII 2. Soutěžit budeme samozřejmě o hodnotné ceny!
Koncem ledna proběhl prvotní průzkum dopravní infrastruktury 
naší obce za účelem stanovení systematického postupu 
a koordinace navazujících činností v řešení problematiky 
ZLEPŠENÍ DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 
V OBCI VLASTIBOŘICE. Zastupitelstvo obce tak plní jednu ze 
svých programových priorit, a to preventivními, technickými 
i restriktivními opatřeními zlepšit dopravně-bezpečnostní 
situaci v naší obci. Na základě tohoto průzkumu bude po 
odsouhlasení zastupitelstvem obce zpracován odborný audit, 
tzv. Bezpečnostní inspekce problematických úseků v obci. 
Tento audit bude následně sloužit jako podklad pro navazující 
dokumentaci. Závěry z této analýzy budou prezentovány na 
veřejném zastupitelstvu obce. Budeme velice rádi, když svými 
podněty a nápady přispějete k diskuzi nad touto problematikou.

K tématu veřejného osvětlení – jistě jste si všimli, že v prvním 
týdnu nového roku byly postupně vyměněny některé dosluhující 
lampy veřejného osvětlení ve Vlastibořicích za nové LED 
diodové úsporné lampy s vyšší svítivostí. V současné době 
necháváme zpracovat celkové posouzení stavu veřejného 
osvětlení za účelem postupné obnovy a rekonstrukce svítidel. 

Rádi bychom také rozšířili veřejné osvětlení v místech, kde je toto 
nedostatečné, či zcela chybí. Součástí rekonstrukce by také měl být 
obslužný systém pro dálkovou diagnostiku, sledování a ovládání 
veřejného osvětlení, který by umožnil rychleji reagovat na vzniklé 
problémy s funkčností osvětlení. Žádám tímto spoluobčany 
o telefonické či písemné podněty k této problematice 
nejpozději do 28. 2. 2015. Na základě těchto podnětů bude 
zpracováno návrhové řešení, které bude předloženo k odsouhlasení 
zastupitelstvu obce a dalšímu zpracování projektové dokumentace.

Dále připomínám, že je i tento rok 
zastupitelstvo obce Vlastibořice 
připraveno projednat, vybrat a následně 
schválit tři účelové granty na podporu 
práce s dětmi, spolkovou činnost, 
kulturu a sportovní činnost v obci 
Vlastibořice. Max. výše podpory 
činí 20 000 Kč. V písemné žádosti je 
nutno definovat zejména účel žádosti 
s podrobnou specifikací záměru, vyčíslení 
finanční i časové náročnosti a obhájit 
přínos dotace včetně její prospěšnosti. 
Žádosti je možno podávat písemně na 
obecní úřad nejpozději do 31. 5. 2015.

Hezký masopust!

Informace z Redakční rady
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali 
o některých novinkách týkajících se 
Obecního zpravodaje v novém roce. Na 
letošní rok plánujeme 6 čísel, Zpravodaj by 
měl vycházet přibližně každé dva měsíce. 

Novinkou, kterou jste jistě nepřehlédli, 
je barevná první a poslední dvojstrana. 
Tomu jsme museli přizpůsobit i celkovou 
strukturu Zpravodaje, na barevné listy 
jsme přesunuli témata, u kterých má 
barevné zpracování nějaký smysl. Náklady 
spojené s barevným tiskem se rozhodl 
nést starosta Martin Beksa. Děkujeme! 

Také celková grafická podoba došla 
osvěžení, na pozici grafika i do 
Redakční rady se vrací Tomáš Vacek. 

V čísle nově naleznete barevné grafy 
sledující z nejrůznějších pohledů vývoj 
naší obce v čase. V úvodním čísle každého 
roku vyčleníme zadní stranu obálky pro 
velký kalendář akcí, kde budou přehledně 
uvedeny nejen všechny již dopředu známé 
termíny plánovaných událostí, včetně 
veřejných zasedání zastupitelstva obce, ale 
i termíny redakčních uzávěrek Zpravodaje. 

Nakonec děkujeme všem stávajícím i novým 
přispěvatelům, své příspěvky do Zpravodaje 
zasílejte vždy do termínu uzávěrky na 
adresu zpravodaj@vlastiborice.cz. 

Redakční rada

Obecní úřad – 
aktuální informace

výsledky hospodaření 
k 31. 12. 2014

Daňové příjmy .................4.677.394‚57 Kč
Nedaňové příjmy ..............1.078.566‚08 Kč
Přijaté dotace ...................2.555.503‚00 Kč
Přijaté transfery ...............3.960.785‚09 Kč

Příjmy celkem ............. 12 272.248‚74 Kč

Běžné ...............................4.172.662‚97 Kč
Kapitálové výdaje.............4.091.523‚57 Kč

Výdaje celkem ............... 8.264.186‚54 Kč

Zůstatek na běžném účtu  
k 28. 2. 2014 .................. 5.571.113‚87 Kč

Zůstatek na účtu ČNB činil  
k 28. 2. 2014 ........................46.959‚70 Kč

Informace z evidence obyvatel 
k 31. 12. 2014

Přihlášeni k TP: beze změn.
Odhlášení z TP: beze změn.
Zemřelí: beze změn

Počet obyvatel k 31. 12. 2014 činil

279
Životní jubilea
V listopadu oslavili: paní Hana Poršová 
75 let a pan Pavel Polák 60 let.
V prosinci oslavila paní  
Miluše Třešňáková 70 let.

Infokoutek
Martin Beksa 

 starosta

Sběr papíru

Obec Vlastibořice nabízí po úklidu 
archivu v Kulturním domě sběr 
papíru pro děti do školy. Papír 
je k odběru na Jivině v hasičské 
zbrojnici po telefonické domluvě 
s p. Bittnerem – 604 746 955, nebo 
s p. Svačinkou – 737 562 979.

 Poplatky

Poplatky za odpady a psy je nutné 
uhradit do konce měsíce dubna.
A to osobně na Obecním 
úřadě, nebo převodem na účet 
číslo 984 865 399/0800.
U platby uveďte prosím jméno, 
příjmení a účel platby. 

velkoobjemový kontejner

Kontejner je umístěn ve 
Vlastibořicích a bude do 
konce měsíce března otevírán 
po telefonické domluvě s p. 
Bittnerem – 604 746 955. Od 
měsíce dubna bude opět otevírán 
každou sobotu od 11 do 12 hodin.

V této části Zpravodaje bychom vás rádi 
seznamovali se zajímavými čísly a údaji týkající 
se života a správy naší obce. Nechceme vás 
obtěžovat nudnou statistikou, data budou 
jednoduchá, čistá a přehledná.

vývoj počtu obyvatel a domů 
v letech 1869–2011

Jak je patrné z grafu, socialistické 
kolektivizačně-normalizační experimenty 
minulého režimu zrovna životu na 
Vlastibořicku nepřály. Naštěstí se po roce 1989 
pomalu začal život v obci obracet k lepšímu 
a byl obnoven přirozený a zdravý koloběh. 
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01
Výroční 

valná hro- 
mada SDH 

Vlastibořice

02
Místní  

knihovna  
Vlastibořice

zpráva do 
kroniky pro rok 

2014

Za tým SDH Vlas-
tibořice Sabina 

Pudilová

Jitka Klímová,  
knihovnice

A máme tu opravdovou zimu…
v Literární dílně knihovny, která proběhla 28. 1. 2015, jsme 
si navzájem četli z knihy od Ivy Hoňkové Čarodejnická 
kniha – kouzelná zahrádka a při té četbě u teplého čaje 
vznikla kupa sněhuláků.

Zpráva o činnosti Místní knihovny Vlastibořice v roce 2014 bude pro 
změnu bez čísel, ta se tak moc nemění, i když letos přibylo několik 
chalupářů a obyvatel nových domů. Ráda bych zdůraznila fakt, že se 
kolem knihovny vytvořila skupinka čtenářů a hlavně skupinka dětí, 
která s ní žije. Děti chodí pravidelně, setkávají se v knihovně s kamarády, 
naučily se číst si navzájem nahlas, jsou trpělivé, když je někdo pomalejší. 
Děti chodí ukazovat čtenářské deníčky a myslím, že je to tak dobře. 

Po celý rok jsme se setkávali každou poslední středu s paní učitelkou 
Olgou Chomoutovou, tvoříme, čteme si navzájem, pijeme čaj a je nám 
dobře. Říkám tomu Literární dílna. Výrobky vystavujeme v knihovně, 
fotky a zprávy dávám na stránky knihovny a občas do Zpravodaje 
Vlastibořic. Další velká pomocnice je Pája Pacáková. Vymyslely 
jsme spolu rubriku Děti dětem a její příspěvky jsou moc pěkné. 

Do knihovního fondu byly zapsány nové knihy, odebírán byl časopis Sluníčko 
a dTest, několikrát byl dovezen výměnný fond, který nám nabídku knih 
obohacuje. Vybírám ho většinou při osobních návštěvách v metodickém 
oddělení. Účastnila jsem se ve svém volnu několikrát školení v Liberci 
a většinu práce dělám doma, včetně aktualizace webu, při návštěvách dětí 
v knihovně to jinak nejde. Ve spolupráci s panem Svačinkou byl zakoupen 
soubor her, které propagujeme a půjčujeme proti kauci. Byl přijat s nadšením. 

Přihlásili jsme se do projektu, který spojí katalogy obecních knihoven, 
v síti bude ošetřeno zálohování a 24hodinový přístup do katalogu. 
Modul katalogizace bude doplněn o další moduly knihovnického 
automatizovaného systému. Jedná se o moduly, které umožní evidenci 
čtenářů, půjčování knih, prodlužování výpůjček, sledování statistik 
a jiné. Máme zatím rekatalogizováno 800 knih s pomocí brigádnice – 
profesionální knihovnice, a doufám, že v nejbližší době rekatalogizaci 
dokončíme a katalog vystavíme na stránkách knihovny na internetu. 
Děkuju za podporu obce a těším se na vše, co přinese nový rok. 

O mořské panně 
Rozárce, která 
hledala kamarádku
Rozárka si sedla na 
mořské dno. A povzdechla 
si: „Ach, kdybych tak měla 
kamarádku!“ A najednou 
k ní přiletěl mořský kůň 
(do půlky těla kůň a zbytek 
velká ploutev). Rozárka se 
zeptala: „Kdo jsi?“ A kůň 
odpověděl: „Jsem mořský 
kůň a jmenuji se Klárka“. 
(Teda mořská klisna, ha ha 
ha). „A kdo jsi ty?“ zeptala 
se třepotavým hláskem 
Klárka. Mořská panna 
Rozárka odpověděla: „Já 
jsem Rozárka a nemám 
z tebe strach! Ale ty zřejmě 
ano, že ano, viď Klárko? 
Ale mě se bát nemusíš, 
jsem hodná.“ Ale stejně 
se Klárka lekla a tryskem 
odletěla pryč! Ale Rozárce 
to bylo líto a byla z toho 
velmi smutná. Povzdychla 
si: „Tak teď už nemám 
žádnou kamarádku.“ 
A smutně plavala domů. 

Doma se jí sestra Eliška 
zeptala: „Našla sis 
kamarádku?“ A Rozárka 
jí odpověděla: „Ne, ale 
jestli chceš, můžeme 
si spolu hrát my dvě?“ 
Eliška odpověděla: „Tak 
ano!“ A tak si spolu 
hrály každý den i večer. 
A Rozárce to pak konečně 
došlo: kamarádku 
nemusela hledat, když 
ji měla doma! A byly 
to nejlepší kamarádky 
ve vodě i na světě! 

Kačenka Zajíčková 
9 let

V sobotu 6. 12. 2014 se v místní restauraci 
konala výroční valná hromada SDH 
Vlastibořice. Účast byla vcelku hojná. Starosta 
SDH Vlastibořice pan Josef Chlupáč přivítal 
srdečně nejen členy SDH, ale i jejich rodinné 
příslušníky a za obec Ing. Martina Beksu. 

Začalo se bohužel trochu smutněji a to minutou 
ticha a rozloučením se zesnulým členem 
SDH, panem Josefem Bittnerem.
Poté Josef Chlupáč přečetl členy návrhové a revizní komise, 
Ernest Štrbavý nás seznámil s výdaji a příjmy za rok 2014 
a s konečným stavem pokladny, Radek Sluka přečetl výroční 
zprávu o aktivitách za rok 2014 a Stanislav Bittner zprávu 
o činnosti na rok 2015. Přivítali jsme mezi sebou i nové členy: 
Ing. Martina Beksu, slečnu Mari Onderišinovou a pana 
Pavla Šumberu. Za nové členy jsme velmi rádi. Nakonec 
jsme byli potěšeni celkovým zhodnocením našich aktivit 
panem starostou Ing. Martinem Beksou a následně začala 
diskuze, do které se zapojilo několik přítomných hostů. 
Po diskuzi bylo jednání valné hromady ukončeno a začala 
volná zábava s živou hudbou. K pohoštění byl připraven 
výtečný guláš a jednohubky. Myslím, že to byla velmi 
vydařená akce, která končila v časných ranních hodinách.

Ohlédnutí za aktivitami  
SDH vlastibořice v roce 2014

•	 19.4. – Vlastibořická teniska ve spolupráci 
s OÚ Vlastibořice a Jívina klubem

•	 30.4. – pálení čarodějnic – postavení a střežení 
májky, bohatý dětský program, občerstvení, 
opékání buřtíků a lampionový průvod

•	 24.5. – účast SDH Vlastibořice v místní okrskové 
soutěži ve Svijanském Újezdě, která obsahovala 
i vědomostní test. Zde se naše družstvo žen umístilo 
na 4. místě a družstvo mužů na 3. místě 

•	 30.5. – účast SDH Vlastibořice v místní okrskové soutěži 
v Lažanech, která nabídla i tajnou disciplínu. Naše 
družstvo žen se umístilo na 3. místě a muži na 10. místě

•	 21.6.–2. ročník soutěže „O pohár starosty obce“. Počasí 
sice nebylo dle našich představ, ale byli jsme rádi, že 
nám alespoň nepršelo. Kategorie „muži“ se zúčastnilo 
osm družstev a naši muži obsadili krásné 3. místo. 
V kategorii „ženy“ se zúčastnila čtyři družstva a naše ženy 
vybojovaly 3. místo. Kategorii „stará garda“ zastupovalo 
jen naše družstvo, takže tuto kategorii zákonitě vyhrálo:) 
Soutěž také obsahovala tajnou disciplínu, kterou byl 
„útok ve 4“. Účastnilo se jí sedm týmů a naši obsadili 
3. místo (muži) a 5. místo (ženy). Akce byla doprovázena 
hudbou od DJ Doda a bohatým občerstvením

•	 v létě proběhlo důkladné čištění nádrže
•	 v prosinci se SDH organizačně podílel též na každoročním 

rozsvěcení vánočního stromku a na Mikulášské besídce 
•	 SDH dále, jako každý rok, pořádal „Letní slavnosti“, 

kde hrála country kapela a kde byly pro děti připraveny 
soutěže o ceny a pro všechny pak dobré jídlo a pití

výhled na 2015
Takto za rok 2014. Pro rok 2015 jsou 
naplánovány stejné akce jako v roce 
2014, ale určitě bychom rádi zařadili 
i společný jednodenní výlet (návrhy jsou 
vítány) a chtěli bychom se zúčastnit 
více okrskových soutěží, ať se nám 
sbírka pohárů může rozrůstat:) Tímto 
bych také chtěla moc poděkovat 
všem dobrovolníkům za pomoc při 
přípravách těchto akcí, při organizaci 
akcí i všem našim sponzorům.
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03
Pozvánky

Masopustní průvod 2015
Vážení sousedé a přátelé tradic,
Jívina klub Vás srdečně zve na Masopustní průvod, který se 
koná 14. února 2015. Sejdeme se mezi 10–11 hodinou na Jivině 
u Fialů, kde bude možnost občerstvit se teplými i studenými 
nápoji a něco sezobnout. V 11:00 hodin se vydáme na vepřové 
hody do restaurace v Kulturním domě ve Vlastibořicích. Masky 
jsou samozřejmě vítány a různé hudební nástroje také.

Těšíme se na Vaši účast.
Za Jívina klub Pavel Svačinka

Tancem k radosti 
Žena je život – žena je tanec 
Je-li radostná žena, raduje se i její okolí

Přijďte se s námi protančit k radosti.
Poprvé v pátek 13. 2. 2015 (18–20 hodin) v KD 
Vlastibořice. Poté vždy pátek 18–20 h.

•	 Budeme tančit
•	 Zacvičíme si pár cviků jógy
•	 Naučíme se správně dýchat
•	 Uvolníme bolavá záda i duši
•	 Odhodíme starosti, budeme relaxovat a sdílet v kruhu žen

Velmi se těším na každou z vás.

P.S. S sebou:
•	 dobrou náladu, případně ochotu ji získat
•	 pohodlný oděv k tanci a cvičení (nejlépe 

sukně, šátek, příp. kytka do vlasů)
•	 podložku
•	 vodu
•	 20 Kč na provoz 

Blíže na tel: 775 607 493, emailu: herbastyl@gmail.com 
S láskou Soňa Trsková 
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Udržení klidu a harmonie
Udržovat ve svém nitru stále častěji klid 
a harmonii je nedílnou součástí úspěchu 
při jakékoli změně životního stylu. Ale jak 
to zařídit? Jak toho dosáhnout v dnešním 
uspěchaném světě?

Uvědoměním si sebe sama!
Zastavte se a uvědomte si, jak se právě teď cítíte.
a) Máte hlavu plnou starostí? Jste ve stresu, v napětí?
b) Anebo cítíte v duši a u srdce klid a vyrovnanost?

Pokud jste odpověděli za a)  
pojďme to teď hned zkusit změnit.

Cvičení 
Zavřete si oči a zhluboka se nadechněte. Nejprve do břicha. 
Položte si na břicho ruce, ať to lépe cítíte a nafoukněte ho jako 
balón a poté hluboce vydechněte úplně všechen vzduch. Zkuste 
si představit svým vnitřním zrakem, jak ze sebe vydechujete vše 
špatné, vše, co už Vám neslouží, veškeré napětí, stres, starosti 
a strach (představte si to třeba jako takové tmavé čmoudíky, 
které odcházejí z Vašich konečků prstů na rukou a na nohou).

A opět se zhluboka nadechněte, nejprve do břicha a pak 
pusťte nádech i nahoru do plných plic. Při nádechu si 
představte, jak do Vás proudí nová, čerstvá energie, 
klid, mír a harmonie. Třeba v podobě bílého světla.

Několikrát se takto hluboce prodýchejte (veďte 
nádech nejprve do břicha a pak teprve pusťte nádech 
do plných plic) a uvidíte, že se Vám uleví.

Toto cvičení můžete aplikovat kdykoli během 
dne, když ucítíte napětí, strach či nervozitu.
Používají ho zkušení jogíni na udržení klidu a harmonie. Je 
velmi jednoduché, účinné a sama s ním mám velmi dobré 
zkušenosti. Je-li Vám sympatické, uplatňujte ho ve svém 
životě a těžte z něho pro sebe výhody, které přináší.

S láskou Soňa Trsková

05
Život v naší 

obci před 
čtvrt- 

stoletím 

očima  
kronikářky

Před pětadvaceti lety jsem byla pověřena vedením kroniky 
obce Vlastibořice. Vše bylo jinak. Bylo mi 35 let, měla jsem 
malé děti, učila na Nechálově. Dnes, po čtvrtstoletí, zapisuji 
rok 2014 a přemýšlím o tom, co vše se změnilo a jak to bylo 
dříve. A tak se s vámi o některé skutečnosti podělím.

Od roku 1989, kdy ve Vlastibořicích žilo již pouze 196 obyvatel, se v jeho 
stavu udály obrovské změny. Troufnu si říct, že v okolních vesnicích k ničemu 
podobnému nedošlo. Za 25 let se v obci narodilo 57 dětí. To není mnoho, 
nejvíce šest v roce 2007. Zajímavostí je, že se jedna holčička může pyšnit 
tím, že má v rodném listě zapsáno jako místo narození Vlastibořice a jeden 
chlapeček byl prvním miminkem narozeným v ještě existující turnovské 
porodnici, a to 1. 1. 1993. Navždy nás však opustilo 92 spoluobčanů, což 
odpovídá statistikám, že u nás více lidí zemře, než se narodí. Většinou zemřeli 
staří dědečkové a babičky, kteří v obci prožili celý život. Smutné je, že nás 
však opustili i mladí. Těch, kteří měli tradiční pohřeb v kostele, bylo málo.

Největším překvapením je počet lidí, kteří se do Vlastibořic přistěhovali 
a přihlásili k trvalému pobytu. Svůj nový domov u nás za poslední čtvrtstoletí 
nalezlo neuvěřitelných 220 obyvatel. Je pravdou, že se přesná polovina lidí (110) 
z Vlastibořic odstěhovala, ale přesto je přírůstek obrovský. Koncem roku 2014 bylo 
ve Vlastibořicích k trvalému pobytu přihlášeno 284 obyvatel. A to zde ještě žije 
dost těch, kteří přihlášeni nejsou. Můžeme tedy konstatovat, že v našich čtyřech 
osadách obce Vlastibořice je vhodný prostor k hezkému a spokojenému životu.

V souvislosti s touto obrovskou změnou si také uvědomuji, že mnozí 
vůbec netuší, jak se u nás žilo v 90. letech již minulého století. 
Ještě nebyli na světě nebo žili jinde. A tak trochu historie.

Do konce roku 1990 jsme byli součástí obce Pěnčín, ve vedení obce jsme měli 
pouze zástupce. Většina lidí pracovala v ZD Pěnčín. Již neexistovala výuka ve 
škole (dnešní DPS), ale v MŠ bylo ještě zapsáno 15 dětí, převážně z okolních 
vesnic. Do Sedlíštěk zajížděla pojízdná prodejna, telefonní budka byla pouze v KD 
a ZD (dnešní areál TopDesign). Jinde telefon nebyl (natož mobilní). Brigádnicky 
se staví požární nádrž ve Vlastibořicích, opravuje kaplička na Jivině, dokončuje 
požární zbrojnice v Sedlíšťkách. Muži ze Sedlíštěk si sami pokládají telefonní 
kabel do vesnice. A ten je 30. 11. 1989 u Marešových zapojen a může se konečně 
přivolat třeba lékař. V roce 1991 byl zaveden telefon také na Jivinu, k Polákovým. 
Hasiči sečou příkopy, sbírají železo a za utržené peníze podnikají i pro ostatní 
zájezdy na Trosky, do Prahy. Aktivní je divadelní spolek Alois Jirásek pod vedením 
„kulturní duše“, paní učitelky Kvačkové. Divadlo hraje až 20 místních herců a v sále 
představení sleduje 75–85 diváků. Hasiči slaví 100 let SDH. Často jsou problémy 
s vodou – neteče. Silnice jsou rozbité. Občas se lidé nedostanou do práce, protože 
nejede autobus. U Kozderkových a nad Rakoušovými je obrovské množství sněhu. 
Chodíme si pro mléko přímo „ke krávě“. Ve vesnici je někteří starousedlíci ještě 
chovají a pro mléko si přijíždí cisterna do „bankáče“. Mladí hrají volejbal. 

V 90. roce se stáváme samostatnou obcí s vlastním zastupitelstvem. Starostou 
je postupně ve volbách na dlouhých 20 let volen pan Jan Mareš. Po celou dobu 
pracuje jako starosta neuvolněný, ale s velkým zaujetím a s dobrými výsledky. 
V roce 1993 si pronajímají obchod Fialovi a konečně provozují, po mnoha letech 
od uzavření hospody U Šulců, hospůdku (místnost za obchodem). V provozu je 
ještě vepřín, jinak zde už družstvo nemá dílny ani kravín. Pan Jelínek iniciuje 
sbírku na opravu a záchranu zvonice. Lidé věnují nemalé finanční obnosy 
a zvonice je opravena. Obec odkupuje od restituentů KD. Uskutečňuje se 
velký sraz rodáků i školáků. Pravidelně se začínají scházet seniorky. Ani naše 
památky nebyly ochráněny před zloději. Kradlo se v kostele i v kapli na Jivině.

Líbilo by se vám zde žít? A někdy příště budeme pokračovat. 

Mgr. Stanislava 
Beksová,  

kronikářka  
obce

19
90
–

20
15
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Sport &  

Sokol

Sokolský rok 2014
Rok 2014 je minulostí a to je čas, kdy se ohlížíme 
zpět, bilancujeme, a hlavně vymýšlíme, co 
v roce novém udělat lépe. 

Atletická přípravka
S dětmi jsme se zúčastnili celkem pěti závodů se střídavými 
úspěchy. Všechny děti se snaží a poctivě trénují, „profesionálním“ 
atletickým oddílům se ale rovnat nemůžeme. Naše hodina 
týdně se s konkurenčními tréninkovými praktikami nedá 
srovnávat, o zázemí nemluvě. Na druhou stranu, spíše než 
sbírání vavřínů je cílem vybudovat v dětech dobrý vztah 
k pohybu v přírodě a naučit je se ze sportování radovat, na 
což máme podmínky ideální. Přesto se letos určitě budu více 
snažit děti motivovat k častějším tréninkům v jejich volném 
čase a naše běžecké tréninky osvěžit trochou dobrodružství, 
aby byly pro všechny zábavnější a zajímavější.

I přes výše zmíněné nedokonalosti se ale několik úspěchů 
dostavilo. Vyzdvihl bych především vítězství Aničky Mikulové 
a Kuby Svačinky v jejich věkových kategoriích (Okolo Vlasti, 
400 m) a úspěšné absolvování „dospěláckých“ vytrvaleckých 
tratí čtveřicí Ivanka Pacáková (Okolo Vlasti – 4‚2 km), Pavlínka 
Pacáková (Okolo Vlasti – 10‚5 km, Horolezecký Krosmaraton – 
4 km – 3. místo!!!), Lukáš Bittner (Okolo Vlasti – 4‚2 km) a Matyáš 
Koutník (Okolo Vlasti – 4‚2 km). K tomu je třeba dodat, že naši 
mladí běžci na takto dlouhých distancích se staršími závodníky 
nejen drželi krok, ale dokonce jich pokaždé několik porazili.

 Dospělí běžci
Snažili jsme se i my dospělí, aktivních je nás aktuálně pět 
a rádi uvítáme další začínající či pokročilé běžce z Vlastibořic 
i odjinud. Minulý rok ozdobilo dokonce i několik výsledků „na 
bedně“, i když je třeba si sebekriticky přiznat, že to mnohdy bylo 
způsobeno nevalnou konkurencí ve veteránských kategoriích. 
Radujeme se tedy především z osobních rekordů, kterých bylo 
letos na oficiálních distancích jako hub po dešti, posuďte sami:

•	 10 km – Honza Kačer 41:52, Dušan Koutník 40:11, 
Lucie Koutníková 55:10, Tom Tomčo 40:48

•	 půlmaraton (21‚1 km) – Honza Kačer 1:31:57, 
Dušan Koutník 1:29:29, Tom Tomčo 1:31:47

•	 maraton (42‚2 km) – Dušan Koutník 3:25:22

 Hospodaření
Stav účtu
1. 1. 2014 ........................................................................ 5.666‚16 Kč
31. 12. 2014 ...................................................................  8.200‚87 Kč

Příjmy ...........................................................................32.562‚71 Kč
Výdaje ......................................................................... 30.028‚00 Kč

Roční bilance .........................................................+ 2.534‚71 Kč

všem sponzorům děkujeme za jejich příspěvky!!!

Dušan Koutník

Závody v roce 2015
Sokol Vlastibořice ve spolupráci 
se SDH Vlastibořice a OÚ 
Vlastibořice na letošek chystá 
nejen mnoho novinek pro třetí 
ročník půlmaratonu Okolo 
Vlasti, ale do podzimní části 
sezony i závod zcela nový.

Příznivci Okolo Vlasti se mohou těšit 
na mírně pozměněnou trať s menším 
podílem asfaltu. Kopců naopak přibude, 
oblíbený půlmaratonek tak bude o trochu 
náročnější, ale i pestřejší. Zvlášť bych 
rád upozornil na doplňkové závody, 
oba letošní budou něčím jedinečné. 

Prvním je nový trail s pracovním názvem 
VlastiKros. Na sedmi kilometrech 
přírodní trati na závodníky čeká nejedno 
milé překvapení. Kromě tradičních 
„přeskoč – přelez – podlez“ překážek to 
bude i několik romantických brodů. 

Druhým je již tradiční závod pro 
děti. Letos bude prodloužen na 800 
metrů a bude otevřen i dospělým. 
Startovné v tomto závodě bude použito 
na podporu chodu DSP TEREZA 
z Benešova u Semil. Všichni přítomní 
si kromě toho budou moci zakoupit 
výrobky klientů tohoto stacionáře pro 
osoby s kombinovaným postižením.

Avizovanou podzimní novinkou pak bude 
první ročník Strom Ultra Maratonu, 
padesát kilometrů strávených s nejstaršími 
a nejzajímavějšími stromy v okolí a s jejich 
příběhy. Na více než dvou třetinách trasy 
si běžci užijí nezpevněný povrch a cestou 
nastoupají přes tisíc výškových metrů. 

Okolo Vlasti se uskuteční v sobotu 
13. června, Strom Ultra Maraton 17. října.

Výsledky v číslech
Výsledky našich dětí (kompletní výsledky včetně výkonů dospělých 
najdete na http://sokol.vlastiborice.cz/?p=8890).

Kdy? Název závodu Kde? Kolik 
km? Kdo Čas Umístění  

v kategorii
Umístění 
celkem

Celk. 
počet 
účast.

4/12/2014 Žákovský běh Bakovem Bakov n.J. 1 Matěj Čižmár 0:04:55 30 30

4/12/2014 Žákovský běh Bakovem Bakov n.J. 0‚8 Matyáš Koutník 0:03:42 12 24

4/12/2014 Žákovský běh Bakovem Bakov n.J. 0‚6 Anička Mikulová 0:02:57 22 28

6/14/2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 0‚42 Matěj Čižmár 0:01:31 3 5 29

6/14/2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 0‚42 Anička Hozdecká 0:01:53 4 13 29

6/14/2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 0‚42 Anička Mikulová 0:01:33 1 6 29

6/14/2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 0‚42 Kuba Svačinka 0:01:47 1 10 29

6/14/2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 4‚2 Lukáš Bittner 0:26:52 9 13 22

6/14/2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 4‚2 Matyáš Koutník 0:26:37 8 12 22

6/14/2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 4‚2 Ivanka Pacáková 0:29:04 7 19 22

6/14/2014 Okolo Vlasti Vlastibořice 10‚5 Pavlínka Pacáková 1:13:14 8 23 24

9/13/2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0‚6 Lukáš Bittner 0:02:41 10 17 22

9/13/2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0‚3 Filip Horal 0:01:09 7 11 23

9/13/2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0‚6 Kryštof Horal 0:02:26 8 12 22

9/13/2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0‚3 Anička Hozdecká 0:01:16 6 18 23

9/13/2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0‚3 Matyáš Koutník 0:01:10 8 13 23

9/13/2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0‚3 Anička Mikulová 0:01:06 4 7 23

9/13/2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0‚9 Pavlínka Pacáková 0:03:46 5 8 9

9/13/2014 Babický Trail 1/4Maraton Babice 0‚3 Kuba Svačinka 0:01:13 10 17 23

11/1/2014 Horolezecký Krosmaraton Sosnová 0‚4 Matyáš Koutník 0:02:30 9 14 27

11/1/2014 Horolezecký Krosmaraton Sosnová 0‚4 Anička Mikulová 0:02:36 6 15 27

11/1/2014 Horolezecký Krosmaraton Sosnová 0‚4 Ivanka Pacáková 0:02:42 9 18 27

11/1/2014 Horolezecký Krosmaraton Sosnová 4 Pavlínka Pacáková 0:23:17 3 8 9

12/31/2014 Silvestrovský běh 
na Kristýně

Hrádek n. 
Nisou 0‚4 Matyáš Koutník 0:02:30 11 24

Ping-pong

Na sále Kulturního domu ve Vlastibořicích opět funguje stolní tenis. 
Všichni příznivci tohoto sportu si mohou zapůjčit klíče v restauraci 
KD. Podmínky a provozní řád jsou vylepeny na sále v Kulturním domě. 
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Tisková 

zpráva SVS

Zahájíme rekonstrukci  
vodovodu ve vlastibořicích
Severočeská vodárenská společnost (SVS) 
zahájí na Liberecku plánovanou investiční akci 
roku 2015 – rekonstrukci často poruchového 
vodovodu v obci Vlastibořice.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: 
„Z celkové letošní částky na investice 1‚25 
miliardy korun dáváme 80 %, tj. celou miliardu 
korun, právě na obnovu vodohospodářského 
majetku společnosti. Obnova majetku je 
v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků 
určených na obnovu rok od roku roste. V rámci 
této naší investiční akce bude zrekonstruován 
43 let starý rozváděcí i přiváděcí vodovod, na 
které je v obci Vlastibořice a místní části Jivina 
připojeno přibližně 400 obyvatel.“

více o stavbě
Stávající rozváděcí litinový vodovod v obci Vlastibořice o vnitřním 
průměru 80 a 100 mm pochází z roku 1972. Řad je zkorodovaný, 
inkrustovaný a opakovaně poruchový, proto bude vyměněn. 
Zároveň dojde k výměně přívodního řadu do místní části Jivina. 
Ten je z polyetylénu o vnitřním průměru 63 mm, je poruchový 
a s nedostatečnou kapacitou, což je důvodem řady stížností. 
Vodovody jsou vedeny v komunikacích, zahradách i loukách.

V rámci investiční akce SVS dojde jak k rekonstrukci 
přívodního řadu do Jiviny, tak k rekonstrukci rozvodných 
řadů ve Vlastibořicích a k osazení dvou nových čerpadel 
(provozní + rezervní) do čerpací stanice vodojemu 
Vlastibořice. Pro rekonstrukci uvedených vodovodů se použije 
potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm 
v celkové délce 1802‚3 metrů. Součástí stavby je přepojení 
všech 59 stávajících vodovodních přípojek na trase. 

Stavba bude realizována v původní trase a v převážné části 
bezvýkopovou metodou „Burstlining“, což je metoda sanace 
potrubí, kdy je pomocí trhací nebo řezací hlavy původní 
potrubí rozrušeno a současně je zataženo nové potrubí 
o stejné nebo větší dimenzi. V místech napojení stávajících 
přípojek budou vykopány přípojkové jámy o rozměrech 
2‚0 × 2‚0 m. Část potrubí (řad „G“) bude rekonstruována 
v otevřeném paženém výkopu a ukládána do pískového lože 
s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem. Závěrem bude 
provedena úprava povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem se na základě 
výběrového řízení stala společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s. s nabídkovou cenou 8.349.645‚35 Kč bez DPH.

Předpoklad zahájení stavby je v jarních 
měsících, avšak konkrétní termín 
zahájení vlastních prací bude záležet 
na klimatických podmínkách. Zhotovitel 
si musí zajistit vytyčení inženýrských 
sítí, stavební a výkopové povolení 
vč. podmínek ke zvláštnímu užívání 
komunikace pro provádění stavebních 
prací. Stavební práce mají být dokončeny 
na podzim 2015. Harmonogram prací 
bude upřesněn při předání staveniště. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy 
majetku pro okres Liberec, kde je pro 
rok 2015 v této kategorii naplánováno 
celkem 18 staveb za 126‚3 milionů 
korun bez DPH. Celkový plánovaný 
objem investic vč. strategických pro 
tento okres je 146‚2 milionů korun. 

více o SvS:
Severočeská vodárenská společnost 
a. s. je moderní, výkonná, efektivní 
a transparentní vlastnická vodárenská 
společnost. Převzala za své akcionáře – 
458 severočeských měst a obcí – 
odpovědnost za zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou a za odvádění a likvidaci 
komunálních odpadních vod. Všechny 
aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 
1993 základním principům: uplatňuje 
jednotnou solidární cenu vody pro celé 
území, udržuje sociálně přijatelnou cenu 
vody, aplikuje racionální podnikatelské 
metody v hospodaření a vkládá celý 
zisk do obnovy a rozšiřování majetku. 
Její prioritou je urychlená obnova 
stávajícího infrastrukturního majetku, 
při současném naplnění požadavků nové 
legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz
Zdroj informací o důležitých uzavírkách: 
http://mapa.dopravniinfo.cz

Katastrální situace, vodovodní řady F a G (část otevřeným výkopem)

Orientační schéma
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a zahrádky při staveních usedlosti, někdy ohrazené ploty, aby se 
uchránily škod, které způsobovala divoká i domácí zvířata. Kono-
pí, len, luštěniny (čočka, hrách, bob), řepa, zelí, mák se pěstovaly 
na zahradách, další zelenina a koření (cibule, česnek, mrkev, řed-
kev, dýně, tykev) na zahrádkách.

Na rozdíl od individuální držby polí se u pastvin až do 18. století 
udrželo společné vlastnictví celých vesnických obcí i starý název 
„občina“. K pastvišti vedl z návsi široký obecní průhon. Venkov-
skou chudinu značně poškodilo obecní nařízení z r. 1849, které ji 
zbavilo práva užívat obecních pozemků. 

Každá obec měla svého pastýře – slouhu, pasoucího namnoze ve 
společném stádě nejen dobytek hovězí a ovce, nýbrž i vepře. Hově-
zí dobytek se většinu roku pásl na úhorech a na obecních pastvi-
nách, vepřový dobytek hlavně v lese. Pokud se týče chovu skotu, 
pěstovány ušlechtilé jeho druhy pouze ve dvorech; skot selský byl 
malého vzrůstu a drobných kostí, hospodáři chovali ho poměrně 
málo, ježto pěstování pícnin (jetele, vojtěšky) nebylo valně roz-
šířeno a dobytek odkázán v  létě pouze na nedostatečnou pastvu 
a na trávu natrhanou v obilí. V zimě ho krmili navlhčenou řezan-
kou s příměskem plev, úhrabků a syrových bramborových slupek 
horkou vodou spařených; na noc přidávali ovesnou nebo ječnou 
slámu. Při nedostatku jadrné píce se zkrmovaly i slaměné došky se 
střech, dobytek často přes zimu zeslábl a nemoha sám vstát, býval 
zdvihán.

Jako tažné síly se užívalo v hospodářství volských potahů, z čás-
ti i krav, od konce 14. století převládli ve větších hospodářstvích 
koně, jízdní koně se většinou nechovali.

K závažnějším proměnám dochází v zemědělství až od 18. století 
intenzivnějším využíváním půdy, snižováním úhoru a zaváděním 
zlepšených osevních postupů, přechod od úhorového hospodářství 
k tzv. střídavé soustavě (např. čtyřletý cyklus – pícnina – ozim – 
okopanina – jař). Začalo se s pěstováním jetele, vojtěšky, kukuřice, 
řepy, lnu, hlavně však brambor.

Koncem 19. století se zrychlil proces mechanizace zemědělských 
prací, rostlo používání přirozených i  umělých hnojiv, do výroby 
pronikaly u větších sedláků moderní šlechtitelské a plemenářské 
metody. Rozšíření zemědělské produkce bylo spojeno s  rozvojem 
zemědělského družstevnictví, jehož úkolem bylo zajistit rolníkům 
příznivější výrobní, odbytové a úvěrové podmínky.

Zásadní změnu v  hospodaření na půdě přinesla padesátá léta 
20. století po nástupu diktatury proletariátu, kdy došlo k likvidaci 
soukromého vlastnictví půdy a bylo vytvořeno Jednotné zeměděl-
ské družstvo, a  tak z vesnice mizí kategorie sedláků, chalupníků 
a  čeledi, existující od doby založení vsi ve středověku. Zároveň 
s tím končí i středověký způsob užívání krav k tahu (zákaz taha-
ti s kravami) a nedlouho na to se přestává v zemědělství používat 
i koní. K revolučním změnám dochází i v hospodářském inventáři.

Svržení diktatury proletariátu v r. 1989 již na způsobu hospoda-
ření na půdě mnoho nezměnilo, samostatně na půdě ve vsi dnes již 
téměř nikdo nehospodaří.

19. Odívání
Hlavním smyslem odívání bylo ochránit tělo člověka před zimou. 
Péče o oděv patřila od nepaměti v rodině ženě a proto jistě vždy, 
tak jako dnes, dalším smyslem zejména ženského odívání bylo 
zkrášlit tělo. V průběhu věků dochází v odívání k mnohým změ-
nám, kromě původního pracovního oblečení vzniká mnoho jiných 
druhů. V následujícím pojednání si budu všímat většinou pouze 
vesnického pracovního oblečení. 

Charakter práce na poli vyžadoval hrubé a  trvanlivé materiály 

18. Potrava a její zdroj, zemědělský inventář, 
hospodaření na půdě 

O stravě lidové kuchyně až do 16. století nevíme téměř nic, kromě 
některých zachovaných názvů. Ve stravě převažovala vedle chle-
ba pečeného v  peci vařená jídla „vaření“, která se připravovala 
na otevřených ohništích nebo v černých kuchyních. „Vaření“ zna-
menalo kašovité pokrmy (kaše z mouky, krupice, prosa, pohanky, 
ovsa, konopného semene). V časech neúrody a hladomoru, v době 
mléčného dozrávání zrn trhají lidé klasy a praží je v ohni. Získává 
se tak „pražma“, jež se suší nebo se z  ní vaří kaše. Maso bývalo 
jídlem sezonním, v zimních měsících kdy se nekazilo a církevní rok 
dopřával hojnost jídla i zábavy, kdy se redukovala stáda, protože 
hospodáři neměli dostatek píce. Posty stanovenými církví, kterých 
bylo 186 až 192 v jednom roce, bylo zakázáno požívat maso, a až 
do r. 1491 i vejce, sýry, mléko a máslo. Z různých druhů zeleniny 
se nejvíce používalo zelí, protože se dalo nejsnáze konzervovat ky-
sáním, běžná byla i  cibule. Nejrozšířenějším nápojem bylo pivo, 
„tekutý chléb“. Ve starším období se vařilo podomácku, od počát-
ku 14. století převažovalo městské, klášterní, pak vrchnostenské. 
Pivo bývalo hutnější, používalo se i při přípravě polévek a omáček. 
Vedle sirupů hlavním sladidlem býval med. Brambory se objevily 
na jídelníčku až v druhé polovině 18. století a podstatně přispěly 
k zajištění výživy nejširších vrstev. Výnos brambor byl proti obilí 
čtyřnásobný, éra hladomorů tím skončila.

Strava až do 50. let 20. století byla skromná, na statcích se maso 
jedlo ve čtvrtek a v neděli, jinak moučná a bramborová jídla, dol-
ky, lívance, kynuté knedlíky, chlupaté knedlíky, nudle, fleky, rý-
žovník, bramborové placky; omáčky – cibulová, koprová, rajská. 
K  snídani býval drobený chleba, k  večeři kyselo a  brambory. Na 
menších hospodářstvích bývala strava chudší, na přípravu oběda 
v poledne po návratu z pole zbývalo málo času. Revoluční změnou 
ve stravování bylo zřízení závodní kuchyně v jednotném zeměděl-
ském družstvu.

Svým životem byli osadníci odkázáni na půdu  – zdroj obživy. 
Způsob hospodaření prvních osadníků se příliš nelišil od středově-
kého i novověkého způsobu života na venkově, neboť se jen poma-
lu rozvíjel, byl konzervativní.

Sedlák měl skromný zemědělský inventář. K  nářadí patřil pri-
mitivní hák, mnohdy se samorostlými klečemi, nazývaný podle 
své podoby; jím se půda neobracela, nýbrž jen kypřila – hakova-
la. Jindy se mluví o pluhu s železem, o pluhu s krajidlem, s dvo-
jím železem ap. Je míněn staročeský pluh, jehož podstatné části, 
úzký silný plaz, kolmo na tento upevněná slupice, kleče i hřídel 
a  šikmo od slupice ke klečím směřující odhrnovačka (odháňka), 
byly vesměs dřevěné; tolilo radlice (zvaná železo) v podobě polo-
vičního rýče (u pluhů klopících na jednu stranu) nebo rýče celého 
(u pluhů na obě strany klopících) vpředu nasazená, byla železná. 
Oráč nosil za pasem sekyrku, kterou potřeboval k zarážení klínů 
v hřídeli u krajidla a slupice, jímž mohl řídit hloubku orby. Želez-
ným hrotem otky musel často seškrabovat zem, jež se lepila mezi 
plaz a odvalovou desku a ztěžovala pohyb oradla. Otka bývala na-
sazena na dřevěné násadě, kterou držel oráč v ruce. Jako tažná síla 
převažují v 16. století koně. Soudobé obrázky orby představují nám 
vedle oráče i pacholka se dvěma i třemi koňmi. Ruchadlo, vynález 
bratranců Veverků, se objevuje až před r. 1827. Orba s vyhnutou či 
vyklenutou radlicí byla kvalitnější, vyžadovala méně tažné síly. 
Ruchadlo ornici obracelo opravdu dokonale, kypřilo ji, zaorávalo 
hnůj a zaklápělo plevel.

Jsou jmenována i  plužní kolečka, dřevěné brány nabité dře-
věnými nebo železnými hřeby, kterými se rozmělňovaly hroudy 

vlastní nebo místní výroby plátno, kůži. 
Získaný materiál se na tělo ovinoval, pře-
hazoval, podhrnoval, svazoval a  později 
se sešíval. Střih byl jednoduchý, zbytečně 
se z  látky nevystřihovalo, většinou se jen 
trhala a pokud možno se sešívaly různě se-
stavené rovné pruhy tkanin. O vzhledu odě-
vů si můžeme udělat představu z  ilustrací 
starých knih.

Tradičním neměnným pracovním odě-
vem venkovanů byla prostá tuniková 
sukně ke krku s  dlouhými rukávy, v  pase 
přepásaná, dosahující ke kolenům (Veli-
slavova bible kol r. 1340). Zhotovovala se 
z  hrubého sukna  – šerka nebo z  hrubého 
plátna – kytle, kytlice. V mrazech se oblé-
kal hrubý ovčí kožich, na hlavu se kladl sla-
mák, plstěný klobouk nebo zakulace-
ná čepice. V nepohodě navlékl muž 
přes hlavu kuklu. Nejběžnější 
součástí obleku byla plachetka 
pokládaná ženami přes hlavu 
a ramena, muži ji zavazovali na 
pravém rameni, aby pravá ruka 
zůstala volná.

Od 13.  století muži oblékají při 
práci kromě sukně ještě nohavice, při-
pevněné k pasu řemínky, u kotníků se zu-
žující a zastrkávané do bot. Mnohem častěji 
mívali muži nohy i chodidla obtočeny kusy 
kůže nebo tkaniny. Kalhoty nahoře spojené 
se u nás objevují teprve v 16. století.

V  15.  století se mužské sukně začínají 
vpředu, od shora až dolů zapínat. Je to způ-
sobeno tím, že sukně se stává, stejně jako 
u  žen svrchní součástí oděvu a  pod ní se 
začíná nosit dosavadní sukně jako košile. 
Nově zavedená košile si však často pone-
chává – a to hlavně při práci starou funkci 
dosavadní sukně a  je často stále jen jedi-
nou součástkou oděvu. Košile i sukně byly 
volné a oblékaly se přes hlavu.

V  létě chodili venkované bosi, z  obuvi 
byly běžné lýčené střevíce, jednoduché 
krpce z kusu kůže a dřeváky.

Ke změnám dochází jen zvolna, mnohé 
formy oblečení přetrvaly staletí. Vlasy sa-
hají mužům pod uši, za něž jsou sčesány, 
temeno hlavy kryje polokulovitá čepice.

Oblečení žen v dlouhé sukni a plachetce 
je u vdaných doplněno zavitím hlavy zakrý-
vající celou hlavu i s čelem až nad oči a krk, 
svobodné ženy chodí prostovlasé (symbol 
nevinnosti). 

Od poloviny 16. století zdomácněla v pra-
covním oblečení zástěra, od pasu dolů, 
stejná pro muže i ženy.

a  odstraňoval podoraný plevel. Pole přes 
několikeré vláčení bývala značně zapleve-
lena. Až do 15.  století se obilí žalo srpem 
(menší ztráta zrna), požaté obilí svázané ve 
snopech se na poli dosušovalo stavěním do 
panáků.

K nejcennějšímu příslušenství hospodář-
ství náležel vůz. Ještě v 16. století to býval 
většinou jeden a  mnohdy ještě bez rejdu. 
Konstrukční základ vozu tvořily náprava, 
rozvory, líšně, voj a nejdražší kola, z nichž 
byl sestaven valník, který se dal ustrojit 
přidáním dalších částí: žebřin, košin, kor-
by, prken (zástav), pro různé účely. Rozvo-
ra  – dřevěná tyč spojující přední nápravu 
se zadní umožňovala měnit délku vozu. 
Nástavné části se k  nápravě upevňova-
ly oporami  – líšněmi. Rozeznáváme vozy 
„pod železem“, t.j. okované na rozdíl od 
neokovaných, zcela dřevěných, které měly 
i  dřevěné nápravy a  sluly „dřevěňáky“. 
V hospodářském inventáři se objevuje i tra-
kař. Mazadla na vozy vyráběli po domácku 
kočvarové (kolomazníci).

K  obvyklému hospodářskému inventáři 
náležela i stoupa, ve které si hospodáři při-
pravovali kroupy z ječmene. Předchůdkyní 
řezačky na píci byla „řezací stolice s kosí-
řem“ – dřevěný truhlík na podstavci, na je-
hož konci se sláma smačkla šlápnutím na 
páku a uřízla kosou opatřenou rukojetí.

Veškerou obilní sklizeň mlátili tehdá ruč-
ně (cepy), proto trval výmlat mnohem déle 
než nyní  – zpravidla do jara a  nebyly říd-
ké případy, že zbytek nevymláceného obilí 
zarovnán novou sklizní. Ve dvorech mlátí-
vali zpravidla na dvou mlatech o desíti až 
dvanácti mlatcích po šest až osm měsíců 
(od září nebo října do konce března nebo 
dubna). Mlatci dostávali jistý díl vymláce-
ného obilí, podle toho jak sklizeň sypala. 
Při „zdviži“ (po vyčistění obilí) náležela jim 
třináctá, někdy desátá nebo osmá měřice, 
kterýž fakt označoval „vrubař“ (poklasný) 
zářezem (vrubem) na prkénku; po čase, 
když obilí in natura rozdělil, vruby seřízl. 
Vrubaři byli přísežní vrchnostenští zřízen-
ci, kteří hlídajíce v létě panská pole a luka, 
dozírali na podzim a  v  zimě na správné 
mlácení a řádné odvádění omlatu na sýpky.

Nepřekvapuje, že při primitivním způso-
bu hospodaření na půdě obdělávali sedláci 
sotva dvě třetiny orné půdy patřící ke stat-
ku, ponechávajíce zbývající třetinu střída-
vě ladem (úhorem), spásali ji dobytkem. 
K tomu je nutil i nedostatek hnojiva; přiro-
zená výrobnost půdy zvyšována výhradně 
mrvou chlévskou.

Nejbližší záhumenicové části půdních 
parcel byly vyhrazeny pěstování zahrad-
ních rostlin a  sadům; tvořily zahrady 
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Rozsvěcení vánočního stromu
I letos jsme se 30. listopadu u příležitosti první adventní neděle sešli, abychom 
před Obecním úřadem ve Vlastibořicích tradičně rozsvítili slavnostně 
vyzdobený vánoční strom. Tato akce se konala již popáté a myslím, že 
se stala již krásnou tradicí, což dokazuje velká účast spoluobčanů. 
O hudební vystoupení se nám již druhým rokem postarala děvčata z pražské 
konzervatoře – Anežka Krouská, která hrála na violoncello a Adéla Čuříková, 
která hrála na housle. Chtěl bych poděkovat Aničce Mikulové a Pavlínce 
a Ivance Pacákovým za jejich krásné hudební vystoupení s doprovodem 
na kytaru a flétnu. A také chci poděkovat Denise Koreňové za vánoční 
výzdobu na studnu a poděkování patří i ing. Martinu Beksovi, který 
věnoval vánoční strom. Hasiči se i letos postarali o teplé nápoje a naše 
místní ženy přinesly něco malého k zakousnutí. Rád bych poděkoval 
všem, kdo se na přípravě i na zdobení vánočního stromku podílel. 
Stanislav Bittner

 Mikulášská nadílka
I letos k nám zavítal Mikuláš se svým věrným doprovodem, čertem 
a andělem. Letošní nadílku připravili hasiči z Vlastibořic za finanční 
podpory obce. V sobotu 6. prosince se sešli malí i velcí na sále v Kulturním 
domě ve Vlastibořicích, kde bylo pro děti připraveno malé občerstvení 
a představení loutkového divadla Štěpána Tučka s pohádkou Čert ví proč. 
Po pohádce a malé přestávce děti zavolaly Mikuláše a představte si, přišel 
i anděl s čertem! Mikuláš si poslechl básničky a písničky od dětí, které se 
čerta nebály a které se nestyděly, ale balíček s dobrotami dostali úplně 
všichni, a že jich letos bylo! Čert i anděl měli opravdu plné ruce práce.
Závěrem chci poděkovat všem, kdo se na přípravě nadílky podílel. 
A Václavu Urbanovi za to, že na sále bylo příjemně teplo.
Stanislav Bittner

Fotosoutěž
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Živý Betlém na Jivině
Poslední akcí roku 2014 pořádanou Jívina klubem byl 26. 12. 2014 
„Živý Betlém“ v jivinské kapli. Počasí bylo tentokrát příznivé. Čerstvě 
napadaný poprašek sněhu a teploty kolem nuly nám dokreslily 
vánoční atmosféru. Bohužel se letos naše zpívání muselo obejít bez 
hudebního doprovodu. Ale stejně jako v minulých letech navštívila 
i letos náš betlém paní Veronika, která svým zpěvem, a to nejen 
sólovým, přispěla k pěknému svátečnímu zážitku. Děkujeme.
Poděkování patří i paní I. Zemanové z Jiviny, která nám letos věnovala vánoční 
stromek před kapli. Jívina klub koupil nové ozdoby, které na stromek pověsili 
Josef Muller a Pavel Svačinka. Spodní větve svými ozdobami ozdobily děti. 
A na závěr ti nejdůležitější: svatá rodina. Tentokrát se role Josefa a Marie ujali 
sourozenci Madison a Oliver Jonesovi z Jiviny. Poklonit se přišli tři králové: 
Lukáš Bittner, Matyáš Koutník a Jakub Svačinka. Všem přítomným děkujeme za 
účast a budeme se těšit za necelých 11 měsíců u živého betléma na shledanou.
Za Jívina klub, Svačinka Pavel

Doba dušiček večer na hřbitově 
ve Vlastibořicích.

Zapadající slunce mezi hrušněmi v sadu 
u vodárny nad Vlastibořicema

Temné mraky nad Vlastibořicemi – 
chalupy mezi „prasečákem“ a hřbitovem

Ukázka soutěžních fotografií z prvního ročníku fotosoutěže v roce 2004

 Autor Karel Krpata 

Dušan Koutník
Zdeněk Mikula



01.02.2015 neděle Uzávěrka Zpravodaje 1+2/2015 příspěvky zasílejte na email zpravodaj@vlastiborice.cz

14.02.2015 sobota Masopustní průvod Jivina - Vlastibořice sraz na návsi na Jivině, vepř. hody v KD Vlastibořice

25.02.2015 středa Zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice salonek restaurace v Kulturním domě ve Vlastibořicích

21.03.2015 sobota Jarní brigáda v 8.30 u OÚ

29.03.2015 neděle Uzávěrka Zpravodaje 3+4/2015 příspěvky zasílejte na email zpravodaj@vlastiborice.cz

01.04.2015 středa Zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice salonek restaurace v Kulturním domě ve Vlastibořicích

04.04.2015 sobota Velikonoční teniska 2015 ve 14.00 před Kulturním domem

30.04.2015 čtvrtek Pálení čarodějnic Vlastibořice, Jivina, Sedlíšťka

30.05.2015 sobota Sousedské posezení + Dětský den náves Jivina

31.05.2015 neděle Uzávěrka Zpravodaje 5+6/2015 příspěvky zasílejte na email zpravodaj@vlastiborice.cz

10.06.2015 středa Zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice salonek restaurace v Kulturním domě ve Vlastibořicích

13.06.2015 sobota Okolo Vlasti sportovní areál u požární nádrže

20.–27.6.2015 sobota O pohár starosty sportovní areál u požární nádrže

28.06.2015 neděle Uzávěrka Zpravodaje 7+8/2015 příspěvky zasílejte na email zpravodaj@vlastiborice.cz

04.07.2015 sobota Letní slavnosti sportovní areál u požární nádrže

02.09.2015 středa Zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice salonek restaurace v Kulturním domě ve Vlastibořicích

13.09.2015 neděle Vítání občánků v 10.00 u OÚ

27.09.2015 neděle Uzávěrka Zpravodaje 9+10/2015 příspěvky zasílejte na email zpravodaj@vlastiborice.cz

10.10.2015 sobota Drakiáda 2015 Hrobka, Jivina

17.10.2015 sobota Strom Ultra Maraton Kulturní dům

11.11.2015 středa Zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice salonek restaurace v Kulturním domě ve Vlastibořicích

22.11.2015 neděle Uzávěrka Zpravodaje 11+12/2015 příspěvky zasílejte na email zpravodaj@vlastiborice.cz

29.11.2015 neděle Rozsvěcení vánočního stromku u OÚ ve Vlastibořicích

05.12.2015 sobota Mikulášská nadílka Kulturní dům

09.12.2015 středa Zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice salonek restaurace v Kulturním domě ve Vlastibořicích

26.12.2015 sobota Živý betlém kaplička na Jivině

Kalendář 2015


