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Lépe, než loni! Obecní úřad – 
aktuální informace

Výsledky hospodaření  
k 31. 12. 2015.

Daňové příjmy �������������� 5�025�472‚40 Kč
Nedaňové příjmy ��������� 1�086�624‚34 Kč
Kapitálové příjmy ��������������������������0‚00 Kč
Přijaté transfery����������� 3�911�671‚92 Kč

Příjmy celkem ����������10�023�768‚66 Kč

Běžné výdaje������������������ 6�221�417‚02 Kč
Kapitálové výdaje �������� 3�635�801‚63 Kč

Výdaje celkem ������������9�857�218‚65 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil  
k 16� 2� 2016 ������������������ 5�555�955‚62 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil  
k 16� 2� 2016 �����������������������  29�604‚62 Kč

Celkem �������������������������5�585�560‚24 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 31. 12. 2015

Přihlášeni k TP:
Slunečko Martin, Jivina 7  
(4� 12� 2015)
Perglerová Elena, Jivina 47 
(28� 12� 2015)

Odhlášení z TP:
Beze změn

Zemřelí: 
Hujer Kamil (9� 12� 2015)
Beksová Marie (26� 12� 2015)
Šitnerová Alena (4� 2� 2016)

Narození:
Perglerová Elena, Jivina 47 
(21� 11� 2015)

Počet obyvatel k 31. 10. 2015

284

Poplatky
Poplatky za odpady 
a za psy je nutné 
uhradit do konce 
měsíce března na 
Obecním úřadě 
osobně, nebo 
převodem na 
účet� Číslo účtu je 
984865399/0800� 
U platby uveďte 
prosím jméno, 
příjmení a účel 
platby� Cena 
poplatků zůstává 
stejná�

Kontejnery  
na bioodpad 
Kontejnery na 
bioodpad budou 
rozmístěny 
v našich obcích 
v jarních měsících 
vždy po dvou 
kusech – jeden bude 
určen na dřevní 
hmotu a druhý na 
trávu, listí, plevel 
a podobně� Přesný 
termín i místo 
budou oznámeny 
místním rozhlasem� 

Velkoobjemový 
kontejner
Kontejner se 
aktuálně nachází 
ve Vlastibořicích 
a bude do konce 
měsíce března 
otevírán po 
telefonické domluvě 
s p� Bittnerem – 
604746955� Od 
měsíce dubna 
bude opět otevírán 
každou sobotu 
od 11 do 12 hodin� 
Od měsíce května 
bude kontejner 
přistaven na Jivině�

odpady

Jarní  
brigáda

19� března  
od 8:30 do 12 hodin 
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Slovo 
úvodem

Vážení spoluobčané, 
právě držíte v rukou první číslo Obecního zpravodaje 
v roce 2016� Věřím, že tento rok, ostatně jako i rok 
2015, bude pro naši obec rokem úspěšným� 

Úspěšnost obce můžeme hodnotit hned z několika úhlů 
pohledu� Zřejmě nejdůležitějším pohledem na to, jak funguje 
obec, je provozní hledisko obce a zabezpečení základního 
chodu, včetně včasného a bezproblémového vyřízení agendy 
obce a potřeb občanů� Obecní úřad, CheckPoint, ověřování 
dokumentů, knihovna, DPS, spolky, atd� fungují velmi 
dobře, chod obce je plně funkční a bez zjevných či zásadních 
problémů� Na veřejná zastupitelstva obce docházejí občané 
s hodnotnými náměty, ale v zásadě neprojevují nespokojenost 
se stávajícím stavem, atmosféra je vždy velmi příjemná� 

Další hledisko je ekonomické� Míra zadluženosti obce je 
dlouhodobě nulová� Za posledních šest let měla obec pouze 
krátkodobý provozní úvěr, který byl ještě v tomtéž roce 
splacen� Od té doby hospodaří obec s kladným zůstatkem na 
svém bankovním účtu, nyní již skoro šestimilionovým! Na obec 
s méně než třemi sty obyvateli velice dobrý výsledek� To samé 
platí o výši ročního rozpočtu obce, který se v roce 2015 ustálil na 
konečných deseti milionech korun! Jde tedy o rekordní výsledek� 

Samozřejmostí je také to, že veškeré závazky obce (a také 
i pohledávky) jsou hrazeny včas� Velice pozitivně také 
hodnotím výši získaných (to znamená podaných, realizovaných, 
ukončených, uhrazených a zadministrovaných) dotací v roce 
2015� Například získaná dotace na zateplení Kulturního domu 
a svozové vozidlo na bioodpad činí skoro čtyři miliony Kč� 
Pakliže budu ještě počítat osmimilionovou výši „dotace“ na 
rekonstrukci vodovodu v obci s obnovou komunikací (nepatří 
do účetnictví obce, majetek SVS, a� s�), která však výrazně 
zhodnotila technický a uživatelský komfort v obci, je celkové 
číslo „cizích zdrojů“ 12 milionů Kč! Přičtu-li podíl obce na těchto 
a dalších investicích, je toto číslo ještě o dva a půl milionu 
vyšší� Daňová výtěžnost obce je také nyní více než dobrá�

Dalším hlediskem může být celkový vzhled obce, její 
udržovanost� Dalším např� spolková činnost, kultura, sport… 
Každý z vás jistě najde ještě další možnosti, jak posuzovat 
úspěšnost obce� Jistě bychom také mohli jmenovat, co je 
potřeba v naší obci zlepšit, na co nyní v roce 2016 klást důraz� 

Pokusím se zde naznačit několik projektů, kterými se, kromě 
těch již zmíněných v minulém úvodníku, právě zabýváme� 
Aktuálně bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace 
na úplnou obnovu a rozšíření veřejného osvětlení v obci 
a také byla podána žádost o financování této celé akce� Pokud 
budeme v získání dotace úspěšní, bude ještě tento rok vybrán 
zhotovitel a celá akce uskutečněna, ideálně s 90% výší dotace� 

Druhým počinem je projekt na realizaci rozšíření chodníků ve 
Vlastibořicích, včetně dopravně-bezpečnostních opatření, za 
účelem zvýšení bezpečného silničního provozu v obci� I zde nyní 
pracujeme na podání žádosti o dotaci (možnost získat až 90%)� 
I zde platí, že pokud budeme úspěšní, bude celá akce realizována 
ještě letos� Dalším bodem, kterým se nyní zabýváme, je návrh 

revitalizace rybníku v Sedlíšťkách, 
který, jak už jsem několikrát psal, je 
v žalostném stavu� Součástí posouzení 
a návrhu by také mělo být řešení 
napájení vodou a úprava jeho okolí�

Z právě probíhajících či dokončených 
akcí mohu zmínit demolici kolny u čp� 
15, kde vznikne prostor pro parkování, 
rekonstrukci společných prostor 
a schodiště v kampeličce, rekonstrukci 
téhož v čp� 15 včetně bytu, výměnu 
střešního pláště a oken na přístavku�

Rád bych vás také pozval na již 
tradiční jarní brigádu, která se letos 
uskuteční v sobotu 19� března od 8:30 
do 12 hodin� Budeme velice rádi, když 
s námi přiložíte ruku k dílu za účelem 
dalšího zvelebení obce� Letos bude 
předmětem činnosti zejména výsadba 
nových ovocných stromů na několika 
úsecích obce, a to konkrétně úsek 
pod Vlastibořicemi k panence Marii, 
úsek mezi Křížkem a Sedlíšťky, úsek 
mezi Vlastibořicemi a Jivinou a úsek 
z Jiviny směrem ke hřbitovu� Pokud 
nás bude více, pokračovali bychom 
také prořezáváním stromů podél cest� 
Práci, nejen na obecním majetku, zdar! 

Martin Beksa 
starosta
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Spokojený domov
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov se sídlem v Mnichově 
Hradišti vznikla jako nástupnická organizace Občanského sdružení 
Spokojený domov, jehož historie sahá až do roku 2004. Na Turnovsku 
působí od roku 2009. V současné době poskytuje péči zhruba sto 
lidem ve více než třech desítkách měst a obcí na území tří krajů.

Hlavní činností Spokojeného domova 
je péče o seniory a handicapované ve 
vlastních domácnostech� Oproti jiným 
organizacím jsou služby Spokojeného 
domova dostupné i o večerech, víkendech 
a státních svátcích� Péče je zaměřena na 
malé obce� Spektrum klientů zahrnuje lidi 
různého věku a různého typu postižení� 
Staráme se o vozíčkáře (po úrazech 
i vážných onemocněních), pečujeme 
o seniory se ztrátou soběstačnosti, ale 
i o lidi s onkologickými diagnózami 
v posledním stádiu nemoci, kteří si 
přejí zemřít doma� Mnoho našich 
klientů je upoutaných na lůžko� 

Lidem pomáháme s úkony osobní hygieny (na lůžku 
či v koupelně), přesuny z lůžka na vozík, pomoc 
s oblékáním, ohřátím a podáním stravy, doprovody 
k lékaři a kontaktem se společenským prostředím�

Bližší informace o sociálních službách Spokojeného domova 
na Turnovsku vám poskytne koordinátorka pro tento region 
Marie Kočová na telefonním čísle 773 565 341� Informace 
lze nalézt rovněž na webu www�spokojeny-domov�cz� 

01
Pro  

seniory 
a handica-

pované
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Chcete i přes své zdravotní 
omezení zůstat v domácím 
prostředí? Týká se 
tento problém někoho 
z vašich blízkých?
Na území Libereckého kraje pečujeme o handicapované všech 
věkových kategorií ve vlastních domácnostech v obcích:

Turnov, Holenice, Hrubá Skála, Kacanovy, 
Karlovice, Koberovy, Modřišice, 
Ohrazenice, Příšovice, Rakousy, Rovensko 
pod Troskami, Svijany, Troskovice, 
Vlastibořice

… a všech ostatních obcích ve vzdálenosti  
zhruba do 15 km od Turnova.

• Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č� 108/2006 Sb�
• Osobní asistence je dostupná 24 hodin denně, včetně víkendů a státních svátků�
• Péče je dostupná v regionu naší působnosti i v těch nejmenších 

vesničkách, bez ohledu na administrativní hranice obcí a krajů�
• Jezdíme i k lidem upoutaným na lůžko�
• Pomáháme například s hygienou (na lůžku i v koupelně), přesuny z lůžka na vozík, ohřátím či 

podáním stravy, doprovody k lékaři, na úřady, za kulturou, obstaráváním osobních záležitostí…
• Péči o seniory a handicapované v domácnostech v regionu Mladoboleslavska 

poskytujeme již od roku 2005, na Turnovsku působíme od roku 2009�
• Kromě osobní asistence v domácnostech poskytujeme asistenci autistickým a jinak vážně 

zdravotně handicapovaným dětem při výuce v základní škole ve Zborovské ulici�

Více informací na telefonu 773 565 341  
nebo na webu www.spokojeny-domov.cz
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Už cestou je vidět, že letos i zde nebude 
tolik sněhu, jak je zde obvyklé. Čtvrteční 
příjezd na hotýlek, ubytování a hurá do 
stopy – po necelých 9 hodinách v autě je to 
hezké protažení. Další den testování lyží 
a trénink. Večerní sněžení vůbec nebylo 
v předpovědi počasí a trošku nám to 
nasadilo brouka do hlavy, jakže nám bude 
fungovat máza, zvláště když ani po nočním 
sněžení znovu neupravovali tratě… 

Z 18 lidí od nás se jen sedm rozhodlo 
pro mazání stoupacími vosky� Trať 
byla totiž zkrácena na 32 km, což zase 
není taková délka, kterou by člověk 
nemohl ujet na hladkých lyžích�
Ráno na startu jsme si stoupli hned 
vedle burácející reprobedny, což nebyla 
úplně nejšťastnější volba� Start byl 
skoro o 15 km jinde, než cíl a trať vedla 
částečně i po závodní trati, kde pár 
úseků trošku připomínalo Mísečky� 
Cíl byl (pro mne) časově vzdálen 2 
hodiny, což sice není žádná sláva, ale 
(vzhledem k tomu, že to nebyl ani 
nejrychlejší sníh) ani úplná turistika� 
V cíli občerstvení a jdeme se vyjet na 
25 km do kopců směrem ke Cortině, kde 
vede původní trať� Okolí je tu nádherné, 
v průhledu jsou vidět třítisícovky Tre 
Cime a další� Cesta je upravená rolbou 
a vede přes sedlo po bývalé železniční 
trati skrz tunely a přes mosty nad 
strmou soutěskou� Teď už jsem si jistý, 
že alespoň pro mne, co se týče exteriérů, 
je toto nejhezčí trať závodu, kterou 
jsem kdy jel� To už jsem trochu ostatně 
tušil už v létě, když jsme v tom 22% 
kopci na Tre Cime funěli s koloběžkama 
a plícema na řídítkách� Je to tu parádní 
a není divu, že tu člověk potká tolik 
Čechů, kteří sem jezdí na dovolenou�

Milan Jelínek
alias Jelen

Toblach – Cortina (Itálie) 50 km 

02
Sport
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Koloběžkáři na  
BOBOLOPPETU 2016
Dne 5. 2. 2016 se jel z Bedřichova již 5. ročník nejdelšího 
českého závodu v běhu na lyžích. Původní trasa 90 km 
byla zkrácena jen o 6 km a jelo se za velmi dobrých 
sněhových podmínek na bezvadně upravených trasách. 
Start je volný od 8–10 hodin, avšak cíl je limitován 
18 hodinou a trasa závodu není dle tradice značena. 

Vzhledem k tomu, že ranní teplota byla kolem nuly a přes den bylo avizováno oteplení, 
bylo tentokrát výhodnější vyjet co nejdříve� Nechtěl jsem ale mít všechny vlčáky za 
zády, a co chvíli se nechat předjíždět, takže jsem vyrazil až chvíli před devátou� 

Vlhkost ve sněhu způsobila, že to moc nejelo, takže to bylo letos náročnější nejen 
na ruce, ale i na čas� Hlavou mi bleskne, ještě že nejel Karel K�, který neměl letos nic 
najeto… Kolegové koloběžkáři Miloš D� a Michal K� vyrazili půl hodiny přede mnou, 
a protože na trase byla místa, kde jsme se v protisměru míjeli, tak jsem viděl, že je 
neustále nepatrně sjíždím� Před Václavíkovou Studánkou Miloš Michalovi „cuknul“ 
s jedním „silviňákem“ (a takhle společně dojeli až do cíle)� Tady jsem také potkal 
mohutně zdravícího Lojzu Onderku, který se za mě pověsil (to jsem nevěděl) a za 
chvíli jsem za sebou zaslechl něco o „brutálním tempu“, kterému se nedá stačit� 
Na Jizerce čajík a už se pádí po viditelně dlouhých rovinách ke Smědavě a dále táhlými úseky 
ke Smrku a zpět� Táhlý kopec na Knajpu je v pohodě, ale zato z Rozmezí na Kristiánov to nejede, 
i když tomu pomáhám silně holemi� Turisté celkem v pohodě tolerantně uhýbají, akorát občas 
se najde „strakáč“, který má za sebou 5 km od auta a má potřebu dokazovat, že je rychlejší 
než my, závodníci� Já si jedu celou cestu svoje pohodové tempo, což mě nakonec stačí na třetí 
veteránské místo� V cíli tradičně dobroty a čajík a večer hurá na vyhlášení do restaurace Dolina� 
3� veterán JELEN 6:17, Miloš Dvořák 6:27, Michal Kulka 6:41, Roman Krchňák 6:57, Míla Bárta DNF�
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Kampelička
Dostala se mi do rukou Jubilejní ročenka Kampeličky, spořitelního 
a záložního spolku pro Vlastibořice a okolí, z roku 1938. Ta byla založena 
o 40 let dříve a původně, než byla postavena nová, sídlila v domku proti 
obchodu, který je již zbourán. Byl to ústav velmi úspěšný a známý. 
Místní i lidé z blízkého okolí si zde mohli peníze ukládat (v roce 1937 
s 3–3‚5% úrokem). Kampelička fungovala také jako ústav, kde jste si 
mohli vzít úvěr, obstarávala výplaty výher losů i životních pojistek.

V roce 1929 byl roční obrat 12‚5 mil� 
korun� Zde se prováděly společné 

objednávky uhlí (za prvních 20 let 81 
vagonů), krmivo pro dobytek, hnojivo… 
Dále Kampelička zakoupila pro členy osm 
jetelových secích strojků, třídič na čištění 
seťového obilí, pomohla zřídit společnou 
vozovou váhu na nádraží v Sychrově� 
V roce 1928 postavila telefonní stanici� 
Ta byla v hostinci pana Šulce (dnešní KD) 
a v telefonním seznamu byla vedena jako 
stanice „Sychrov 1“� Podporovala lidovou 
školu v Soběslavicích, různé vzdělávací 
odborné kurzy, výstavy a humanitární 
akce� Levnými úvěry podporovala 
skladištní družstvo v Turnově, 
mlékárenské družstvo ve Vlastibořicích, 
mlýny� Rovněž umožnila stavbu 
skupinového vodovodu v Sedlíšťkách, 
stavbu silnic z Pěnčína do Kamení a další� 
Věnovala peníze na výstavbu nové školy 
(dnešní DPS) a jejího vybavení, na stavbu 
turnovské nemocnice, ročními příspěvky 
podporovala činnost okolních muzeí 
v Turnově a Českém Dubu� Otevřeno bylo 
každou neděli a středu od 8 do 11 hodin�

Co bylo také zajímavé, že po příkladu 
cizozemských ústavů rozdávala 
Kampelička dětem, které nastupovaly do 
první třídy, vkladní knížky s vkladem 5 Kč� 

Z článku, který napsal místní pan učitel Josef Jarý, také pokladník 
v Kampeličce, jsem přepsala úryvek, jak bychom dnes řekli – 
krátký „kurz finanční gramotnosti“ (poznámka – v té době ještě 
nikdo netušil, že ve stejném roce vypukne druhá světová válka)�

„Po vzoru ústavů cizozemských rozdává již několik roků 
zdejší Kampelička dítkám do školy vstupujícím vkladní 
knížky s peněžitým darem 5 Kč. Že dar tento Kampeličce se 
vrátí, že tím spořivost se podporuje hned v mládí, svědčí, že 
v knize školních vkladů bylo k 1. lednu 1938–219 262‚30 Kč. 

Vezměme tužku a počítejme. Mladý muž počne ve věku 
dvaceti let kouřiti a do hostince docházeti. Za kouření vydá 
průměrně 5 Kč týdně, v hostinci utratí 3 Kč týdně. Jaké jmění 
by tento mladý muž nastřádal, kdyby po třicet let za pití 
a kouření týdně místo 8 Kč utratil jenom 3 Kč a 5 Kč si ušetřil?

Ročně … 52 týdnů x 5 Kč je 260 Kč, za 30 let… 30 × 260 je 
7 800 Kč, s 3% úrokem dostaneme částku 12 740 Kč. V té 
době byla hodnota Kampeličky (domu) 162 000 Kč. Menší, 
starší domek se dal koupit za 35 000 Kč. Z kapek moře – 
z haléřů miliony. Nekupuj, čeho nepotřebuješ, jinak 
budeš nucen prodati to, co nutně potřebuješ. Šetři!“

Jak je to dnes? Údiv! Čísla bychom museli několikanásobně 
vynásobit, žádný úrok v bance nedostaneme, v Kampeličce se 
bydlí a není to žádný peněžní ústav� A co na to šetření hospodští? 

Ale poslední věty jsou platné stále�  
Stanislava  

Beksová

03
Historie
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Staňte se spolutvůrci kroniky
Ráda bych vás v novém roce pozdravila a poprosila o vaše příspěvky 
do kroniky obce Vlastibořice, kterou již více než 20 let píši. Nyní 
dopisuji loňský rok 2015. Snažím se co nejpoctivěji postihnout všechny 
novinky, změny, zapsat různé akce, upozornit na výjimečné lidi v naší 
obci. Ze svých průběžných celoročních poznámek a deníku dávám 
dohromady, co nejobjektivněji mohu, zprávu pro budoucí generace. 

V elmi mi pomáhá současný úžasný 
Zpravodaj, www stránky obce, 

ale také pravidelné příspěvky paní 
Anny Holubové o DPS, paní knihovnice 
Mgr� Jitky Malé, paní Stáni Marešové 
o setkáních seniorek� Letos mi také 
pomohla paní Soňa Trsková, která 
organizuje čtvrteční setkávání žen „pro 
zlepšení pohody“� Součástí kroniky 
je i příloha� Velký dík patří panu 
Mikulovi, který mi dodává materiál pro 
zhotovení fotografií� Rovněž děkuji paní 
Zuzce Petráčkové� Zakládám plakáty 
k akcím, kopie dostupných důležitých 
materiálů, novinové výstřižky, atd� 

V loňském roce přihlásila obec naši 
kroniku do celokrajské soutěže o nejlepší 
kroniky� Komise hodnotila dva roky – 
2012 a 2013� K vyhlášení došlo v Krajském 
muzeu v Liberci panem hejtmanem Půtou� 

Nevedli jsme si napoprvé špatně� Naše kronika obsadila 4� místo� 
Nikdy nezapomenu na vítěze� Stala se jím městská kronika 
z Dubé u České Lípy, ale hlavně její tvůrce, osmdesátiletý 
pan učitel� Svoji kroniku psal několik desítek let ozdobným 
písmem tuší a ještě ji maloval temperami� Bohužel, druhý 
den po převzetí ceny, zemřel� Štěstím za ocenění práce? 

Prosím ještě jednou – pošlete mi vše, co můžete a co si myslíte, 
že by si zasloužilo uložit nebo do kroniky zapsat� Děkuji�

Moje adresa: s�beksova@seznam�cz nebo 
osobně na adresu Sedlíšťka 27 

Stanislava Beksová

04
Kronika
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29�11�

23�2�

Rozsvícení 
vánočního stromku 
(2015)

Již tradičně jsme se sešli první 
adventní neděli při rozsvícení 
vánočního stromku� Letos jsme 
poprvé ozdobili stromek živý, který 
byl na jaře zasazen u Obecního 
úřadu� Počasí nám letos nepřálo, 
pršelo už od odpoledne, takže 
jsme si museli zapůjčit velký 
deštník, aby našim hudebníkům 
nezmokly nástroje� Ale i přes 
nepřízeň počasí byla účast velká� 

Letos si pro nás své hudební 
vystoupení připravily dvě 
dívky – Anežka Krouská z Pražské 
konzervatoře a Věra Kolasová ze 
ZUŠ z Liberce, obě nám zahrály na 
violoncella� Krátký program, za 
který jim patří velké poděkování, si 
pro nás připravily i tři naše místní 
slečny – Pavlínka a Ivanka Pacákovy 
a Anička Mikulová� Myslím, že při 
delším čase na přípravu by děvčata 
už zvládla secvičit celý program 
na rozsvícení stromku sama, 
necháme se tedy za rok překvapit� 

Na zahřátí byl připraven čaj 
a svařené víno i pár dobrot 
k zakousnutí� Závěrem 
bych rád poděkoval Denise 
Koreňové za vánoční výzdobu 
na studnu� A poděkování patří 
také všem, kdo při akci a při 
zdobení stromku pomáhali – 
V� Urbanovi, M� Bukovanové, 
Z� Mikulovi a za SDH Vlastibořice 
P� Šumberovi a M� Čižmárovi�

Výroční valná hromada SDH 
Vlastibořice 2016
V sobotu 23� ledna se hasiči sešli na sále Kulturního 
domu� Po devatenácté hodině starosta hasičů Josef 
Chlupáč přivítal členy, kterých se sešlo dvacet šest� 
Přivítal i několik hostů a za OSH Liberec starostu 
Vladimíra Maxu a hospodáře pana František Malého� 
Poděkoval všem sponzorům, kteří nám přispěli 
na akce pořádané SDH� Přítomní se rozloučili 
symbolickou minutou ticha s dlouholetým členem 
Kamilem Hujerem� Zahájení ukončil poděkováním 
všem aktivním členům za jejich celoroční práci�

Následovalo seznámení s činností za rok 2015, 
s hospodařením a plánem na rok 2016� Se zprávou 
o činnosti nás seznámil Stanislav Bittner, zprávu za 
hospodáře přednesl Josef Chlupáč a s plánem na rok 
2016 nás seznámil Zdeněk Sluka� Oficiální část uzavírala 
diskuse, vystoupili v ní hosté a starosta OSH pan Maxa 
poděkoval za pozvání i za činnost sboru za loňský 
rok� Hosté ze Soběslavic nás pozvali na akce pořádané 
v roce 2016� Poté následoval výborný guláš a po večeři 
již čekala volná zábava s živou hudbou� K občerstvení 
nechyběly ani jednohubky a dobré pití� Poděkování 
patří všem členům, kteří se na občerstvení podíleli�

Ohlédnutí za rokem 2015

• Spolupráce při pořádání Velikonoční tenisky
• Pálení čarodějnic
• Čistění požární nádrže
• Taktické cvičení okrsku 
• Zajištění občerstvení na Okolo Vlasti 2015
• Okrsková soutěž v Soběslavicích
• Soutěž O pohár starosty obce
• Letní slavnosti
• Občerstvení při rozsvícení vánočního stromku
• Celoroční údržba hasičské techniky
• Sběr železného šrotu

Plán činnosti na rok 2016

Plán činnosti je velmi podobný loňskému roku, ale 
při čím dál menší účasti aktivních členů by mohlo 
dojít ke zrušení některých akcí, a to si myslím, že by 
byla veliká škoda, protože například Letní slavnosti 
se v loňském roce konaly již poosmé� Ale i přes tyto 
problémy se nám daří akce pořádat, a to i díky pomoci 
lidí, kteří nejsou našimi členy a těm patří poděkování�

Za SDH Stanislav Bittner

05
Co bylo?
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13�2� Masopust 2016
V sobotu 13� 2� 2016 se konal tradiční 
masopustní průvod maškar z jivinské 
návsi do Vlastibořic na vepřové hody 
do restaurace v Kulturním domě� Od 
jedenácti hodin hrála z reproduktorů 
dechovka a bylo nabízeno občerstvení, 
včetně ráno upečených masopustních 
koblih� Nechyběla osvětová 
pětiminutovka s informacemi o tradicích 
masopustu� Potom již společné 
foto před kaplí sv� Václava na Jivině 
a maškary vyrazily na Vlastibořic� 

V čele průvodu si vykračoval Střapatej 
s myslivcem, následovali šmoulové, 
potápěč, Karkulka, prvorepubliková 
dáma z chudších poměrů, cikánka, 
jeptiška a kněz, tulák, chasník, 
mimozemšťan, párek v rohlíku, klaun, 
Křemílek a Vochomůrka, Batmani 
a mnoho dalších� Omlouvám se, 
koho jsem nevyjmenoval, ale jistě 
se najdete na krásných fotkách, 
kterých je opět mnoho, díky Dušanovi 
Koutníkovi a Zdeňkovi Mikulovi� 

Po cestě nám zcela dobrovolně přispělo 
několik řidičů a řidiček na muziku, 
která nám hrála od 12 do 17 hodin 
v prostorách restaurace� Pan hospodský 
s celým personálem nám připravili 
krásné odpoledne� Výborné bylo nejen 
jídlo, ale i obsluha� Děkujeme� No, 
a abychom se mohli pobavit a zatančit 
si, tak jsme dětem v dílně promítli 
díky zapůjčenému projektoru film� 
Poděkování patří Tomášovi Vackovi 
za zajištění projektoru a Standovi 
Bittnerovi za pomoc a podporu�

Velice mile nás letos překvapila 
velká účast, za což všem maškarám 
i nemaškarám moc děkujeme a těšíme se 
na masopust s vámi všemi v roce 2017�

Za Jívina klub 
Pavel Svačinka

11�–12�3� Jarní divadelní víkend

Pro všechny přátele kultury a divadla 
zvlášť máme dobrou zprávu� Po 
úspěšném divadelním víkendu, který se 
konal v říjnu, pro vás Sokol Vlastibořice 
ve spolupráci s obcí připravil Jarní 
divadelní víkend, který se bude konat 
11�–12� 3� 2016� Tentokrát nás budou 
čekat tři představení během dvou dnů�

V pátek 11� 3� 2016 od 19 hodin přivítáme 
divadelní spolek z Rakous s jejich 
úspěšnou inscenací hry „Světáci“� 
V sobotu ve 14 hodin se můžou děti 
i rodiče těšit na hranou pohádku 
„Šípková Růženka“ v podání DS Vojan 
z Českého Dubu a od 18 hodin nás pobaví 
komedie „O dva míň“, kterou nám 
zahraje všem dobře známý divadelní 
soubor Vojan z Hrádku nad Nisou�

Vstupné na večerní představení bude 
jednotné a to 50 Kč� Na pohádku 
30 Kč děti od 6 let, 50 Kč dospělý�

Těšíme se na Vaši účast�

Za Sokol Vlastibořice 
Pavel Svačinka

06
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07
Kraftírna a kouzlo  
jednoduchosti
Tak konečně jsme našli název pro naši dílnu. Vlastně si ji 
děcka našla sama. Název je odvozen od počítačové hry 
Minecraft – fenoménu dnešního dětského (virtuálního) světa. 
V Kraftírně se od září pokoušíme pomocí kartonu, lepidla 
a barev přivést Minecraft do našeho reálného světa. 

P okud hru Minecraft 
neznáte a uvidíte jej 

poprvé, asi se neubráníte 
jistému překvapení z podoby 
grafiky� Celý její svět je 
složen výhradně z kostek, 
které jsou poměrně velké 
(představují jeden krychlový 
metr herního světa), a navíc 
otexturované velmi hrubě, 
takže na první pohled vidíte jen 
samé nevzhledné čtverečky� 
A v tom (z mého pohledu) 
spočívá kouzlo této hry� Ovšem 
jednoduchost je jen zdánlivá, 
při interakci s prostředím se 
dějou věci, kterým my dospělí 
ani pořádně nerozumíme�

Ale nebudu zabíhat do 
podrobností� Princip této 
skvělé hry by určitě dokázali 
lépe vysvětlit mí synové�

My se v dílně snažíme jednou 
za 14 dní v pátek alespoň na 
chvíli odprostit od virtuálního 
světa a vyřezáváme pixely 
do kartónů� Průvodcem je 
nám výborná kniha od Choly 
Knightové „Kraftíme“ ke které 
přináším výňatek z recenze� 
Knihu vřele doporučuji�

Tomáš Vacek

O knize (převzato z recenze): 
Tato praktická kniha je určena 
nejen milovníkům Minecraftu, 
kteří díky ní oživí prvky své 
oblíbené hry a přenesou je do 
skutečného světa, ale také 
pro všechny, kteří někoho 
takového znají a chtějí ho potěšit 
stylovým dárkem. Můžete 
podle ní vytvořit šperky, hračky, 
oblečení, výzdobu do pokojíčku 
a jiné doplňky, které vás odliší od 
obyčejných smrtelníků a udělají 
z vás nepřehlédnutelného člena 
minecraftové komunity. Rodiče 
ocení, že jejich děti nemusí 
sedět u počítače, aby se bavili 
Minecraftem. Při výtvarném 
tvoření rozvinou své dovednosti, 
zručnost i fantazii a budou 
svůj čas trávit smysluplně, 
například výrobou dárku pro 
sourozence či kamaráda.

Ahoj, 
já jsem 
Creeper.

Postava 
z Minecraftu

Přál bych si, 
aby vše ve 
Vlastibořicích 
bylo z kostek.
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Tajemství menstruace
Dnes na trochu intimnější téma, zdánlivě spíše pro ženy.
Dozvíte se o pradávném tajemství, které bylo před námi ženami, 
snad i záměrně, skrýváno. Toto tajemství, které, jak věřím, 
začíná odhalovat stále více žen i mladých dívek, vysvětluje 
skryté poselství a sílu ženské cykličnosti a menstruace.

Mé první větší povědomí 
o tom, že menstruační 

cyklus v sobě ukrývá kromě možnosti 
tvoření nového života i velikou sílu 
v mnoha jiných rovinách, přišlo po 
prožití dvou dnů v blízkosti italské 
lektorky jménem Cinzia Donnoli�
S ní jsem prošla úžasným prožitkovým 
seminářem nazvaným Tanec Luny� Byl to 
pro mne velmi silný a příjemný zážitek� 
Díky tomuto setkání jsem přestala vnímat 
svou menstruaci jako něco, co je na obtíž 
a začala jsem si svůj cyklus užívat�
Zjistila jsem totiž, že každá z jeho 
čtyř fází mi přináší neuvěřitelné 
dary, schopnosti a možnosti�

Měsíc ženy je rozdělen  
do čtyř cyklů

Dynamická fáze – přichází po ukončení 
menstruace a končí několik dní před 
ovulací� Tato fáze je spojována s novým 
začátkem, s obdobím jara, s obdobím 
ženy – panny� Pociťujeme opět fyzickou 
sílu a energii� Je velmi zapotřebí si v týdnu 
před tím dovolit zvolnit a odpočinout, 
abychom tuto sílu měly kde nabrat� 

V tomto období je nám přirozené vydávat 
energii směrem ven� Práce nám jde nejlépe 
od ruky, nejvíc toho zvládáme� Máme 
nejvíce sil a jsme nejproduktivnější� Chce 
se nám dělat tolik věcí a máme do všeho 
chuť� Pociťujeme sebedůvěru, sebevědomí, 
fyzickou sílu a jasnou mysl� Uvažujeme 
jasně a logicky� Můžeme být netrpělivé� 
Máme potřebu myslet více samy na sebe� 
Je to období před uvolněním vajíčka, kdy 
je pravděpodobnost otěhotnění menší 
a proto nám příroda poskytuje tento 
jedinečný čas, schopnosti a energii, 
abychom mohly realizovat také své osobní 
sny a posílily svou vlastní jedinečnost� 
Je to vhodný čas pro realizaci změn 

v našem životě� Toto se může dít za předpokladu, že jsme 
RESPEKTOVALY!!! útlum v předchozí fázi (v období menstruace)�

Expresivní fáze – doba několika dní před ovulací a několika 
dní po ní� Období léta, ženy – matky� Přináší nám schopnost 
empatie a porozumění druhým a dovednost přesvědčivé 
komunikace� Naše energie je stále směrována ven� Rádi pečujeme 
o druhé a vytváříme nové vztahy� Býváme více vnímavé 
a trpělivé, výkonné a spokojené samy se sebou� Zažíváme 
pocity hlubokého vnitřního štěstí a duševní pohody� Cítíme 
se milující a schopné dávat druhým� Tato fáze se nese také 
v duchu oslavování života a užívání si radosti a zábavy� Máme 
příležitost vyjádřit všechny tyto své pocity dáváním a hrou�

Kreativní fáze, čili fáze předmenstruační a nejméně oblíbená, je 
ve skutečnosti darem kreativity a intuitivních nápadů� Je to období 
podzimu, ženy – čarodějnice� Naše energie již směruje dovnitř� 
Je to doba pro tvořivost, inspiraci, originální myšlení� V těchto 
dnech můžeme velmi snadno identifikovat problémy a nalézat 
pro ně řešení� Klesá naše energie a výdrž a mnohem intenzivněji 
projevujeme své emoce a vášně� Můžeme vnímat pocity úzkosti 
a strachu, nedostatku, často jsme kritické a vidíme vše negativně� 
Můžeme zde velmi dobře identifikovat, co nám již neslouží a co 
již nejsme ochotné tolerovat, což může být výbornou motivací 
pro očistu od mentálních, emočních i fyzických nánosů� Spousta 
žen má před menstruací potřebu hodně uklízet a vyhazovat 
staré věci – vytvořit si hnízdečko� Je dobré vysvětlit partnerovi 
i dětem, proč existují tyto dny, kdy jsme ostré a emocionální� 

A fáze reflektivní – fáze menstruace – období zimy – ženy 
šamanky� Tato fáze je symbolem, že může odejít něco starého a je 
zároveň velkou příležitostí pro náš růst� Je důležité pečovat o tuto 
posvátnou chvíli� Abychom mohly menses prožít správně, je třeba 
mít prostor k odpočinku� Naučit se respektovat nás samé a naučit 
i okolí, aby nás respektovalo� V tuto dobu je důležité, zpomalit 
náš rytmus – třeba i chodit pomalu� Naučit se přijmout pomoc 
nebo si o ni požádat� Nemáme totiž energii, jsme přecitlivělé, 
můžeme prožívat frustraci a úzkost� Při menses bychom neměly 
dělat zásadní rozhodnutí� Naše vnímání je totiž velmi ovlivněné� 
Chybí nám schopnost myslet analyticky a jsme více intuitivní� 
Máme schopnost dávat dobré rady pocházející z intuice�

S láskou  
Soňa

08
Zdánlivě 
spíše pro 

ženy
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Je důležité nechat projít a zdravě prožít své emoce� 
Třeba si zalézt pod peřinu, pustit si nějaký sentimentální 
film a pobrečet si u něj� Dovolit si to� Tato fáze je vlastně 
prožitá smrt – tma� Vlastně prožíváme podvědomě 
smrt vajíčka, i když vědomě nechceme otěhotnět� Ale 
už začíná svítit světýlko, začíná dozrávat další vajíčko�

Předmenstruační fáze je totální smrt, 
úplná tma� Samotná menstruace už může 
být úleva – je tam to světýlko�
Jak nechat odejít to staré? Je důležité vědět, co mi 
vadí, brzdí mě a brání mé skutečné přirozenosti� Je 
důležité vyčistit zábrany a potíže� V předmenstruační 
fázi můžeme vnímat, jaký chaos prožíváme, 
jsme jako ostří a vše se zesiluje – je to předehra 
k tomu, abychom z toho chaosu vytáhly to, co 
necháme odejít spolu s menstruační krví (když 
se sprchujete, můžete poděkovat, že krev odvádí 
to špatné, nebo to, co už nám neslouží�)
Pokud se my, ženy, neznáme, můžeme nechtěně nadělat 
hodně škod� Můžeme nechtěně zranit své muže� Je 
lepší připravit muže na tyto naše fáze� Muž, který nás 
má rád, tak naše nálady změkčuje a vyvažuje� A i když 
nás vidí poblázněnou či rozlítostněnou, tak nám to 
dovolí a dá nám prostor, abychom toto zažívaly�
Muž má vlastně čtyři ženy v jedné� 
V každé fázi má ženu úplně jinou�

Je dobře, když se my ženy naučíme respektovat samy 
sebe a své neustálé proměny� A také když okolí bude 
v těchto proměnách respektovat nás� Jsme řízené 
přírodou a nikoli bezdůvodně� Je třeba naučit se 
plynout v souladu s těmito změnami a nechtít po sobě 
za každou cenu v předmenstruační a menstruační 
fázi, abychom sršely energií, vtipem a tolerancí 
k druhým, když to ve skutečnosti jde jen velmi 
ztěžka a pak si vyčítat, že toho nejsme schopné�
A když si naopak v „podzimu a zimě“ dovolíme zmírnit 
či odpočívat a tolerujeme své nálady, můžeme se pak 
těšit a čerpat ze znovuobnovené síly, která k nám 
přirozeně může přijít s novým obdobím „jara a léta“�
Ptáte se, proč se tím mám vůbec 
zabývat? Co mi to přinese?

Z mé vlastní zkušenosti mohu říct, že když teď více rozumím 
přirozeným a přírodou řízeným pochodům mého těla 
a psychiky, které se jen těžko ovlivňují vůlí, necítím tolik 
potřebu se obviňovat za to, že ne vždy jde vše tak, jak bych si 
to představovala� Pocit viny je jeden z nejhorších pocitů, který 
nám ubírá hodně energie� A pokud tyto pocity viny vnímáte, 
stojí za to vzdělat se o tom, jak je s láskou co nejdříve odložit�

Čerpáno z knihy Cyklická žena a ze slov 
italské lektorky Cinzia Donnoli�
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Jak rychle strana rostla, tak také upadala� V r� 1896 bylo založe-
no „Sdružení českých zemědělců“ s předsedou Stanislavem Kub-
rem z Kněževse, jako strana stavovská, v rámci politické strany 
svobodomyslné� Toto sdružení splynulo později s českou stranou 
agrární, když naši zástupci seznali, že v klubu poslanců svobodo-
myslných jim nemožno setrvati; utvořili vlastní stranu politicko-
-agrární a usnesli se za tuto v r� 1907 samostatně kandidovati�

V dalším je líčeno založení místní organizace české strany ag-
rární v Soběslavicích� Tím líčení Jana Hobelanta končí�

Ve čtyřech volebních obdobích meziválečného dvacetiletí bylo 
v parlamentu ČSR zastoupeno celkem 23 politických stran� Tra-
dičně nejsilnější z nich byla Republikánská strana zemědělského 
a malorolnického lidu (agrární)� Ovládnutím Pozemkového úřadu 
získali agrárníci kontrolu nad prováděním pozemkové reformy 
a nebylo proto obtížné získat sympatie značné části venkovského 
obyvatelstva� Důsledkem pozemkové reformy byla však značná 
zadluženost rolnictva� Ovládnutím a rozvíjením zemědělského 
výrobního i nákupního družstevnictví dostali venkov prakticky 
do svého područí� Při první pozemkové reformě bylo vytvořeno 
přes 2000 tzv� zbytkových statků zhruba po 100 hektarech� Býva-
lým šlechticům zůstalo z půdy podléhající záboru celé dvě třetiny, 
katolické církvi však skoro 85%�

Po mnichovském diktátu se dosavadní strany rozpustily 
a sloučily v pouhé dvě – Strana národní jednoty, jejíž tón udávali 
agrárníci a Národní strana práce, většinou sociální demokraté; 
krajní pravice byla organizována ve „Vlajce“� Volby se nikdy ne-
konaly� Po zřízení Protektorátu bylo ustaveno tzv� Národní sou-
ručenství, členství v něm bylo prakticky pro všechny povinné� 
V r� 1943 bylo změněno v organizaci s úkoly převážně kulturní-
mi a výchovnými�

Po skončení 2� světové války přešla moc v celé zemi do rukou 
revolučních národních výborů a vlády Národní fronty, kterou 
tvořily tyto strany: Komunistická strana Československa, Čs� soc� 
demokracie, Čs� strana nár� socialistická a Čs� strana lidová� Sou-
částí Národní fronty byly i celonárodní organizace, jejichž vznik 
KSČ prosadila: Revoluční odborové hnutí (ROH), Jednotný svaz 
českých zemědělců (JSČZ), Svaz přátel SSSR, Svaz bojovníků za 
svobodu, Svaz české mládeže aj� Všechny tyto organizace byly do 
značné míry vedeny nebo ovlivňovány komunisty�

Po únoru 1948 byla vytvořena vláda obrozené Národní fron-
ty, v červnu téhož roku došlo ke sloučení Čs� soc� demokracie 
s KSČ� Ve volbách do Národního shromáždění v květnu 1948 již 
byla pouze jedna jednotná kandidátka Národní fronty� Všechny 
změny, ke kterým v důsledku Února došlo ve státním a společen-
ském zřízení, ve svém souhrnu znamenaly, že lidově demokratic-
ká moc přerostla v diktaturu proletariátu�

Za konec diktatury proletariátu možno považovat 17� listopad 
1989, den výročí popravy devíti českých studentů a uzavření vy-
sokých škol, kdy byla brutálně rozehnána demonstrace studen-
tů� Následující stávka studentů a divadel zahájila tzv� něžnou, též 
sametovou revoluci� Pod tlakem opozice byl nucen prezident 
Gustav Husák odstoupit a ve vládě, kterou jmenoval, získali pře-
vahu nekomunisté a prezidentem byl v prosinci r� 1989 zvolen 
Václav Havel�

24. Obec po roce 1918 a 1945,  
vlastnictví obce v r. 2000

Den Národního osvobození dne 28� října 1918 zastihl obec v do-
sti značném napětí vnitřním� V prvé řadě přicházely na řadu otáz-

ky sociální, ale byly pozvolna zatlačovány 
do pozadí záležitostmi hospodářskými� 
Vládu v obci převzal obecní výbor, jehož 
členy byli: Jiří Mráz jako předseda, Karel 
Prajzler jako jednatel, Josef Beran, Václav 
Zajíček, Zdeněk Hanzl, Václav Jíra, Josef 
Fanta a starosta František Šámal, jenž byl 
místopředsedou� Po osadách byly z počát-
ku vykonávány přísně hlídky a sbory dob-
rovolných hasičů konaly hlídky na sych-
rovském nádraží� V dalších schůzích byly 
projednávány hlavně otázky zásobovací� 
Obyvatelstvo se při nich rozdělovalo na 
samozásobitele a nesamozásobitele, jímž 
věnována byla v prvních dobách vytvoře-
nou hospodářskou radou obzvláštní péče�

Jednání v hospodářské radě bývalo do-
sti vzrušené a jest asi obrazem rozrušení 
v celé obci a vzájemné nedůvěry, jež byla 
výsledkem tzv� keťasování vyskytujícího 
se v mnohých případech i ve zdejší obci, 
neboť každý prodej byl kontrolován� I se-
mílání mouky bylo pod kontrolou� Snaha 
předsedy Mráze, aby staří členové zůstali 
v hospodářské radě, byla zamítnuta a sám 
předseda Mráz nebyl právě oblíbeným je-
jím členem, zejména u zástupců dělnické 
třídy, neboť jako statkář nebyl přívržen-
cem jejich názorů� Sám pak stál v příkré 
opozici proti starostovi Šámalovi, pro jeho 
jednání při upisování válečných půjček�

Další značný osten třídních rozporů byl 
v tom, že někteří selští synkové byli osvo-
bozeni od vojenské služby za války, kdežto 
druzí – chudší, byli v poli až do konce vál-
ky, zatím co doma zůstavší „keťasovali“, 
za vysoké ceny prodávali „pod rukou“ na 
černém trhu, své potravinové výrobky, 
a bohatli�

1919 – usneseno, aby maximální ceny 
byly vyvěšeny ve všech obchodech, tři 
členy obecní rady vyslat do mlýna ve Sla-
víkově, aby byla mleta lepší aprovisační 
mouka� Starosta p� Šámal uvítal ty, kteří se 
šťastně vrátili z války� Schválen rozpočet 
za léta 1916–1918 a chudinská pokladna za 
ta léta� Žádost obce Jivinské o propuštění 
ze svazku obce Vlastibořic doporučena� 
Podána žádost o připojení katastrální obce 
Vlastibořic ze soudního okresu Český Dub 
do okresu Turnov (špatné spojení)�

Protokol o předání  
obecního úřadu

I� Účetnictví: a) školní, b) obecní, c) chu-
dinské, d) obecní jmění v papírech�

II� Předání knih a tiskopisů: kniha účtů 
obecních, tiskopisy, pokladniční kniha 
chudinská, parcelní protokol a katastrální 
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mapy, kniha příslušníků a kniha cizinců, místopis Království čes-
kého (2 knihy), matriky (2 knihy), kniha účtů obce Vlastibořic od r� 
1824, kontribučenské knihy (4 exempl�), zákoníky od r� 1849 do r� 
1918, kniha zemřelých a kniha o vydávání domovských listů, jed-
nací protokol, psí značky, starožitnosti: právo rychtářské, okovy, 
svítilna�

Zastupitelstvo odstupující: František Šámal starosta, Václav 
Beran, Josef Jiránek, Jiří Mráz, Josef Lauryn� Zastupitelstvo nové: 
Josef Lauryn starosta, Jiří Mráz, Josef Šifta, Josef Helebrant, Jo-
sef Jiránek, Josef Bernard, Josef Mizera, František Enge, František 
Porš, František Hanzl a Alois Kaše�

1920 – v létech 1920–1922 projednávána i ve zdejší obci parcela-
ce půdy, aby ukojen byl „hlad po půdě“ jevící se po celé republice� 
Přihlásilo se celkem 34 zájemců o louky ve Slavíkově� Podle zpráv 
pamětníků panovala ve zdejší obci i v obcích v okolí tichá nevra-
živost� Větší rolníci sledovali cíl skoupiti malá drobná zemědělská 
hospodářství, pole jejich připojiti ku svým, tím své statky zvětšo-
vat� Tím činili závislými sociálně slabé občany na sobě hospodář-
sky, čímž získávali laciné pracovní síly�

1921 – Jiří Mráz upouští od odtržení Jiviny od katastrální obce 
Vlastibořic� Hlavní příčinou odtržení bylo jednání starosty Fran-
tiška Šámala, který byl příčinou upsání velkých obnosů válečných 
půjček Rakousku, a jeho loajální chování k monarchii�

1922 – Usneseno provést prohlídku lesa, zda obec má zájem 
o příděl lesa od svijanského panství a zvolen zástupce poradního 
sboru pro příděl půdy od velkostatku Svijany�

1923 – Výzva okresní politické správy v Turnově, aby obec vě-
novala nějakou dobrovolnou částku na opravu kostela, se zamítá 
z důvodu:

1� kostel je spravován patronátním úřadem na Sychrově, který 
k jeho udržování užívá lesy ke kostelu patřící� Užitek jejich za stá-
lého kácení jest jistě větší, než vyžadují opravy kostela�

2� polovina občanů zdejších vystoupila z církve římskokatolic-
ké, buď jsou bez vyznání, nebo přestoupili k církvi českosloven-
ské� Těmto se spoluužívání kostela nedovolilo, mají dveře kostela 
při každé příležitosti, při pohřbech, atd� uzavřeny, tudíž když ne-
mají na kostel právo ho spoluužívat, nemají též povinnost na něj 
přispívati�

Obecní zastupitelstvo odmítá opravit cestu ve Slavíkově� 
Odůvodnění: Náklad na správy cest od nepamětných dob si ne-
sou osady samy, není-li úhrada peněžitá, provede se oprava cest 
tzv� láskováním, by občanstvo bylo ušetřeno výloh peněžitých�

V tomto roce byla též pořízena obecní kronika, do níž se měly 
všechny důležité události zaznamenávati� Kronikářem obce byl 
zvolen řídící učitel Alois Kaše� Dříve však, než zapíše kterýkoli zá-
pis do kroniky, musí být text prozkoumán a schválen�

1924 – Ku konci roku započalo první jednání o elektrisaci obce, 
obec přistupuje za člena zdejší Kampeličky� Spor s patronátem 
kostela se zostřil, okresní politické správě sděleno, že patronát-
ního majetku je dosti a Sychrov může výdaje spojené s kostelem 
a hřbitovem hraditi sám� ROHAN sám nemohl se dlouho odloučiti 
od svých feudálních zvyků a těžko se vpravoval do nových pomě-
rů� Služebnictvem svým dával se titulovati stále slovy „Jasnosti“ 
a „Kníže“, na zámku Sychrově mluvilo se a úřadovalo německy� 
Jeho odpor proti novému zřízení projevoval se v opozici všude 
tam, kde mu bylo možno� Tím obyvatelstvu zdejšímu zůstal cizím� 

Stavební ruch v obci stagnoval, zejména pro nedostatek sta-
vebních míst a z důvodů konkurenčních, čímž obec ztrácela na 
významu�

1925 – Pro elektrisaci obce bylo ustanoveno družstvo, podíl 

družstva byl stanoven 100 Kč pro domek 
do 0‚5 hektaru půdy, na každý hektar polí 
bez lesa též jeden podíl po 100 Kč�

1926 – Úmrtí bývalého starosty Františ-
ka Šámala, který 32 let vedl osudy obce, 
uctěno bylo zastupitelstvem obce vzpo-
mínkou� Ježto v tomto roce bylo katastro-
fální mokro, žádá obec berní správu v Tur-
nově o odpis daní�

1927 – v tomto roce byly ze sbírek pro-
vedených v celé farnosti zakoupeny dva 
nové zvony za náhradu těch, které staré 
Rakousko zrekvirovalo pro své válečné 
účely� Při této příležitosti napsal básník 
a spisovatel Bohdan KAMINSKÝ rodák 
z Husy – pravým jménem BUŠEK (Husa pa-
tří do kolatury kostelíka vlastibořického) 
báseň, jež byla uveřejněna v denních lis-
tech� Z prostředků osady Sedlíštěk zakou-
pen byl i nový zvonek pro zvoničku osady 
před statkem Josefa Brože čp� 18�

Některé stavby v obci jsou zachyceny na 
zachovaných pohlednicích v příloze č� 22�

Informace z dalších let nebyly k dispo-
zici, za léta 1928–50 je doplnil v r� 2002 ze 
zápisů schůzí obecní rady, sociální komi-
se a schůzí MNV v archivu obce Oldřich 
Anděl� 

Zápisy ze schůzí  
obecní rady 

Členové: Jan Šulc starosta obce, Franti-
šek Porš Vlastibořice; Jaroslav Jiránek, Jos� 
Fiedler Jivina; Josef Brož, Václav Roubíček 
Sedlíštky�

5� 10� 1928 – projednán rozpočet na 
rok 1929, schodek činí 11 049 Kč� Na kry-
tí schodku usneseno: přirážka 86% k dani 
činžovní a 200% k ostatním daním�

5� 10� 29 – schodek rozpočtu za osady cca 
10 000 Kč�

19� 1� 31 – proveden soupis hospodář-
ských zvířat v obci�

30� 3� 33 – ve škole vypukla spála, přijata 
opatření, dezinfekce školy�

7� 3� 34 – při odvodech branců bude vě-
nován určitý obnos Masarykově lize proti 
tuberkulóze�

23� 12� 34 – schodek rozpočtu cca 10 
000 Kč, bude hrazen obecními přirážkami�

22� 1� 35 – Kampelička nabídla obecné 
škole půjčku na přestavbu školy ve výši 42 
762 Kč na 2% úrok a 27 let�

20� 10� 35 – rozpočet obce opět vykazuje 
schodek cca 10 000 Kč�

30� 4� 36 – zubní technik Adam z Turno-
va žádá o povolení vykonávat zubařskou 
praxi v čp� 26�

6� 1� 38 – okresní úřad zasílá přípis k tá-

dílo 
Ing. Oldřicha 

Loudy

na pokračování
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boření cikánů – místo táboření určuje starosta obce�
23� 6� 38 – z příkazu notářství v Příšovicích proveden odhad čp� 

47 ve Vlastibořicích (31 080), provedli Jos� Brož a Jos� Fiedler�
20� 8� 38 – první schůze po volbách� Noví členové: Jar� Kobrle, 

Jos� Adam, Jar� Jiránek; ze starých zůstává Jos� Brož, starosta Jan 
Šulc� Rozpočet opět se schodkem 10 000 Kč� Na osady připadá po-
dle poměru daní: Vlastibořice 5 395, na Sedlíštka 1960, na Jivinu 
2 200 Kč� Bere se na vědomí přítomnost vojáků triangulačního 
oddělení – ubytováni ve škole�

27� 9� 38 – stanoveny úřední hodiny na obci, každý den od 19‚00 
hodin, pravidelné schůze obecní rady každou neděli od 10‚00 ho-
din� Bere se na vědomí slintavka a kulhavka v čp� 2, bude nahláše-
no okresnímu úřadu�

2� 10� 38 – bere se na vědomí přípis okr� úřadu ohledně vyži-
vovacího příspěvku v době branné pohotovosti státu� Třináct 
uprchlíků z pohraničí ubytovaných po domech a u p� faráře Vo-
borníka bude stravováno po číslech, v Sedlíštkách a na Jivině po 
dvou, ve Vlastibořicích po třech�

16� 10� 38 – jednáno o měšťanské škole� Místní školní rada 
(MŠR) vyzvána k zaujetí stanoviska� Plk� Karnold odkazuje obci 
8500 Kč, z výnosu bude obec udržovati hroby rodiny Karnoldovy 
na zdejším hřbitově�

29� 12� 38 – v záležitosti náhrady za vojsko v mobilizaci povolá-
vají se poškození k projednání na obecní úřad� Projednává se udr-
žení měšťanské školy ve Vlastibořicích, nedoporučuje se stavba 
školy�

8� 3� 39 – projednán oběžník okresního úřadu o obecních ta-
jemnících� Konstatuje se, že obec nemá vlastních zaměstnanců 
a veškerou agendu vyřizuje starosta – hostinský Jan Šulc, je stále 
doma� Je občanům i úřadům kdykoliv k dispozici� Obec má v sou-
časnosti celkem 509 obyvatel a 116 domů� Je většinou zemědělská 
ve výměře 550 hektarů, v pozemkové třídě 7 až 8� Dále jednáno 
o měšťanské škole, předseda MŠR vyzván, aby do schůze MŠR 
svolal i zástupce z jiných obcí�

13� 4� 39 – za přítomnosti členů obecní rady, ředitele měšťanské 
školy Jos� Kvačka a řídícího učitele Josefa Jarého projednáno po-
dání žádosti okresnímu výboru v záležitosti výstavby měšťanské 
školy� Pro urychlení vyslat Jos� Brože osobně, který pak požádá 
o rychlé předání žádosti zemské školní radě v Praze� 

16� 5� 39 – obec Kamení žádá svolání všech zastupitelů okolních 
obcí ve věci zřízení měšťanské školy a jednání o společném ná-
kladu a úhradě�

10� 1� 40 – projednáno přezkoušení hranic katastru�
4� 2� 41 – okresním úřadem přidělen obci tajemník Otakar Pírko 

k zapracování v zásobovací agendě�
20� 9� 41 – projednán rozpočet, poprvé schodek nad 10 000–15 

000 Kč�
16� 1� 42 – čten přípis okresního úřadu – „Pokyny pro odevzdání 

zvonů“�
10� 1� 43 a 27� 1� 44 – schodek rozpočtu opět přes 10 000, bude 

uhrazen obecní přirážkou, částka není uvedena�
Dále zápisy nejsou, až 27� 6� 47 předloženy účty předsedou fi-

nanční komise J� Šulcem za rok 45–46, včetně uzávěrek� Komise 
MNV doporučuje ke schválení�

Zápisy sociální  
komise 1933–1938

Komise se zabývala hlavně rozdělováním poukázek po deseti 
korunách nezaměstnaným, kterých bývalo v době hospodářské 

krize v obci až patnáct� Byly pořádány 
i sbírky potravin� Podle zápisu z 20� 11� 33 
bylo komisí rozděleno 60 kg žita, 90 kg 
žitné mouky, 25 kg pšeničné mouky, 2 kg 
másla a 4 kg tvarohu� Na měsíc prosinec 
33 okresní úřad přidělil obci 47 poukázek 
po deseti korunách, v dalších měsících 
čtyřicet až padesát poukázek� Komise se 
znovu zasazuje o podporu pro Marii Ada-
movou a Marii Thořovou�

V roce 1935 proti požadavku 53 pouká-
zek zaslal okresní úřad jen 23, podáno od-
volání� Opakovala se též sbírka potravin 
pro nezaměstnané� Sebráno bylo 50 kg 
sádla, 20 kg brambor a 95 kg mouky�

V roce 1936 bylo registrováno 11 neza-
městnaných� Rozděleno bylo celkem 64 
poukázek a získáno 80 poukázek na chléb, 
cukr a 12 půllitrů mléka pro děti (jen jed-
norázově)� Sbírku pro nezaměstnané pro-
vedli učitelé Jarý a Kaše� Proti požadavkům 
obce byla okresním úřadem přidělována 
jen polovina poukázek� 

V roce 1937 získáno 40 poukázek měsíč-
ně�

V roce 1938 klesl počet nezaměstna-
ných na polovinu, tj� pět osob�

Komise pracovala podle směrnic Minis-
terstva sociální péče a zasedala ve složení: 
Jan Šulc starosta obce, Alois Kaše – člen 
finanční komise, František Porš, Václav 
Honzejk, všichni z Vlastibořic; Josef Rou-
bíček ze Sedlíštěk; Josef Fiedler, Jaroslav 
Kobrle a Václav Preisler, všichni z Jiviny� 
Zápisy jsou dobře vedené řídícím učitelem 
Kašem a končí 27� 3� 1938�

Obec po roce 1945 

Zápisy ze schůzí  
MNV 1946–1950

13� 1� 46 – projednáno združstevnění 
všech lesů po Němcích a kolaborantech� 
Obci předepsán kontingent přemístění 
hovězího dobytka na Slovensko – jedna 
kráva a jedna jalovice a zástavní tři kusy – 
býci a voli� Návrh, aby se to zajistilo ve 
statku Josefa Vyhlasa, který se stěhuje do 
pohraničí a dobytek rozprodává� Na obec 
připadá dodávka 68 000 kusů vajec� Pře-
kontrolováno hospodaření, podle poklad-
ního deníku přebytek 11 114 Kč�

27� 1� 46 – Pamětní kniha zabavená 
Němci předána A� Kašemu� Od ONV došly 
směrnice o odsunu Němců� Od minister-
stva vnitra došlo anonymní udání na Jose-
fa Kvačka a projednáno� Zamítnuto všemi 
hlasy� Podepsáni členové zastupitelstva 
obce: Picek Jaroslav, Bulíř Jaroslav, Ho-
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belant Jan ze Sedlíštěk, Melichar Josef, Šifta Jan Jivina, Mareš Jan 
Sedlíštky, Porš Kamil, Melichar Stanislav, Anděl František Vlasti-
bořice, Jiránek Jaroslav starosta Jivina�

22� 2� 46 – přečteny směrnice jak čelit sabotáži Němců� 
Nově ustavená soc� demokracie v obci žádá paritní zastoupení 
v MNV� Navrženi čtyři členové: Kvaček, Glázr Vlastibořice, Porš 
Jivina, Jíra Václav Sedlíštky, schváleno�

8� 3� 46 – na schůzi koordinačního výboru jednotlivé politické 
strany zastupovali: KSČ – Picek Jaroslav, Adam Václav Vlastiboři-
ce; nár� soc� – Melichar Josef, Porš Kamil Vlastibořice; soc� dem� – 
Kvaček Josef, Kaše Alois Vlastibořice; lidovou – Půlpán František 
farář, Rakouš Václav kostelník Vlastibořice�

15� 3� 46 – ustavující schůze nového vedení MNV� Ustanovena 
volební komise�

24� 3� 46 – jednání o udržení zdejší měšťanské školy, referuje 
M� Thoř, učitel�

16� 6� 46 – výsledek voleb do ÚNS 26� 5� 46, v obci: KSČ – 127, nár� 
soc� 107, lidová strana 49, soc� dem� 22 hlasů� 

9� 11� 46 – ONV oznamuje vytvoření nového katastru Velký 
Sychrov z přilehlých obcí a připojení obce Kamení a osady Zásady 
k našemu katastru�

2� 12� 46 – projednána povinnost obce dodat 15 vagonů chlebo-
vého obilí�

21� 5� 47 – projednán návrh rozpočtu� Za odstěhovavšího se Ja-
roslava Picka povolává KSČ do obecního zastupitelstva Jaroslava 
Loudu�

11� 7� 47 – podána ONV stížnost na stav silnice Jivina – Radimovi-
ce a žádost o zřízení sněhových zábran u silnice�

1� 9� 47 – opět se ujal řízení měšťanské školy Josef Kvaček� Udá-
ní na něho podepsali členové MŠR V� Louda z Kamení a Jos� Jarý 
řídící učitel� Za J� Kvačka se postavili občané z obce i z okolí a jeho 
chování za Protektorátu dosvědčili svými podpisy i ve svědeckých 
výpovědích� Konečné posouzení celého jeho případu se projevilo 
jako následek osobního nepřátelství� 

Z odbojové činnosti J� Kvačka ve skupině plk� Vernera z Liberce: 
Zapojeni byli Jaroslav Picek, Jos� Hnízdil, Jos� Tomášek a St� Meli-
char z Vlastibořic, dále Jar� Jiránek z Jiviny, Jos� Brož ze Sedlíštěk, 
Rud� Hrdina mlynář z Trávníčku, Jos� Dlask ze Slavíkova a Václav 
Červa z Bílé� Spojení se udrželo až do r� 1943, kdy byla zatčena uči-
telka Louthanová z Turnova, umučená v koncentračním táboře� 
Jan Šulc starosta ve Vlastibořicích jí vydal falešnou policejní při-
hlášku k pobytu v obci� Skupina organizovala úkryt vojenského 
materiálu – pušky a vojenské stejnokroje u Bradáčů ve Střížovi-
cích, odtud přemístěny do Kamení k legionáři Šaralovi a nakonec 
ukryty v podkroví kapličky v Kamení� Těsně před revolucí byly 
zbraně rozebrány zdejším obyvatelstvem a použity k odzbrojová-
ní Němců�

7� 12� 47 – projednána úprava rybníka u školy, rozpočet nákladů 
zajistí M� Thoř�

21� 1� 48 – volba nové knihovní rady, předáno A� Kašovi�

23� 2� 48 – na požádání zástupců KSČ svolána zvláštní schůze, 
předseda MNV žádá o vysvětlení� St� Hanzl (KSČ) vysvětluje sou-
časnou situaci a žádá jinostraníky o vyjádření, zda budou spolu-
pracovat s MNV, jestliže jim jejich strany dají příkaz ke složení 
funkce� Příslušníci nár� soc� a lidovců se rozhodli vykonávat funkci 
dále, dokud nedojde úřední nařízení z ONV� Předseda MNV pak 
vybízí k další společné práci� Návrh na zaslání rezoluce vládě pod-
pořilo jen pět členů KSČ, ostatní nehlasovali s tím, že demise mini-
strů nebyla schválena prezidentem�

2� 3� 48 – na zasedání MNV se dostavilo 
z 15 členů obec� zastupitelstva 13, nepří-
tomni Jos� Voborník a Jos� Glázr� Předse-
da předal dopis ONV o spolupráci MNV 
s místním akčním výborem NF a odvolání 
členů MNV� Stanislav Hanzl přečetl složení 
MAVNF�

24� 3� 48 – Přikročeno k novým volbám 
do MNV� Předsedou znovu Jaroslav Jirá-
nek� Podána žádost o konfiskát patronátní-
ho lesa a jeho převedení na obec�

26� 4� 48 – jednáno o dodávkách země-
dělců a splnění dodávek masa, vajec, mléka 
a drůbeže�

5� 8� 48 – schválena výstavba nové hasič-
ské zbrojnice za čp� 20, podána zpráva 
o opravě rybníka, vytvořena proti-
požární a žňová komise�

Dnem 1� 10� 1948 ředitel Kva-
ček opět odvolán akčním výbo-
rem NF a správou školy pově-
řen Josef Knop�

17� 8� 49 – přemístěn žňový 
útulek ze školy do Kampeličky�

4� 11� 49 – ve věci zesměšňování čle-
nů MNV postupovat co nejpřísněji a brát 
k odpovědnosti�

21� 11� 49 – projednáno nahlášení zájemce 
o majetek osídlence čp� 8 Fr� Vyhlase Po-
zemkovému fondu�

18� 12� 49 – oznámeno ONV zřízení no-
vého matričního úřadu pro vyjmenované 
obce ve Vlastibořicích� Matrikářem schvá-
len Mir� Třešňák� Komisařem pro sčítání 
lidu v r� 1950 určen Stanislav Melichar� 
MNV vyzývá k třídnímu postupu při určo-
vání dodávek na rok 1950� 

24� 2� 50 – projednán přípis KNV k uzaví-
rání závazků na počest 8� výročí 25� února� 
Konstatováno, že všichni zemědělci splnili 
dodávky na 100%�

25� 3� 50 – Podle provedeného sčítání 
lidu v obci, je zde 99 zemědělských závodů, 
5021 ovocných stromů, 148 vepřů, 25 koní, 
391 ks skotu� Činných osob v zemědělství 
je 140�

14� 5� 50 – slavnostní schůze MNV a NF, 
podpisování mírových archů, dvojice chodí 
po domech a zdůrazňují povinnost archy 
podepsat�

17� 6� 50 – Stanislav Hanzl vysvětluje, 
proč jsou MNV reorganizovány, přečte-
no nové složení MNV� Tímto datem končí 
zápisy v knize označené červenou tužkou 
46/50� Podepsán Rudolf Hrdina� Další po-
kračování v kapitole 33�

dílo 
Ing. Oldřicha 
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10
Místní knihovna  
Vlastibořice
Knihovna má 45 čtenářů, překvapivě toto číslo tvoří 
téměř přesná polovina dětí a dospělých, z čehož mám 
radost. Pro informaci – měli jsme 110 návštěv dospělých 
a dvakrát tolik dětských návštěv. Výpůjček bylo zhruba 500, 
přičemž do nich zahrnuji dětské knihy, knihy pro dospělé, 
ale také hry, Harlequiny a jednotlivá čísla časopisů. 

To, že je více dětí, se mi 
zdálo z toho důvodu, protože 
jsou se mnou v knihovně 
neustále, v podstatě každou 
středu po celou výpůjční 
dobu� Mnoho knih bylo 
vypůjčeno pouze prezenčně 
při našich pravidelných 
setkáních, což se neeviduje� 

Poslední středu v měsíci si 
navzájem čteme a tvoříme, 
vždy podle tématu knihy nebo 
ročního období� Většinou pak 
naše dílka vystavíme, aby bylo 
v knihovně hezky� Účastnili 
jsme se jako knihovna setkání 
rodáků, kde děvčata recitovala 
ze sbírky Črty ze Sychrova 
básníka Kaminského a nelze 
přitom nezmínit báseň 
Vlastibořické zvony, smutnou, 
ale krásnou� Na Prvním 
setkání v knihovně jsme 
přivítali nové malé čtenáře, 
kterým čtou ještě rodiče� 
Zazpívali jsme jim a zahráli 
a také se četlo� Kdoví, třeba 
k nám později zavítají sami� 

V letošním roce jsem 
se věnovala hodně 
administrativě nutné při 
přechodu na automatizovaný 
knihovnický systém� Byla 
dokončena rekatalogizace, 
knihy budou přístupné 
k vyhledání v online katalogu, 
který je na stránkách 
knihovny a na začátku 
roku také plánuji spuštění 
automatizované výpůjčky� Vše 
bude přehlednější� V rámci 
věcné revize byl fond očištěn 
od zastaralých, poškozených 
a duplicitních knih a nyní 
nám budou pomalu přibývat 
nové knihy� Do fondu jich bylo 
dokoupeno zhruba dvacet, 
máme zaplaceno předplatné 
časopisu dTest a Čtyřlístek� 
Velkým obohacením je nám 
Výměnný fond, což jsou 
knihy poskytnuté na dobu 
půl roku z Krajské knihovny 
v Liberci� Díky tomu zde 
máme možnost číst nové 
knihy pro děti i dospělé 
a nemusíme se bát, že nám na 

ně nestačí místo� Letos jsme tu 
měli zhruba 120 knih v rámci 
výměnného fondu a zajistila 
jsem asi 20 knih meziknihovní 
výpůjční službou� 

Děkuji za spolupráci při 
akcích paní Olze Chomoutové 
a za pozvání na rodáky 
a výběr básní paní Stanislavě 
Beksové a také vedení obce 
za super přístup ke knihovně 
a k jejím potřebám� 

Těším se, že spolu prožijeme 
další pěkný rok, do kterého 
přeji všem hodně štěstí! 

Zprávu zapsala knihovnice
Jitka Malá





13.02. 
Masopustní 
průvod masek 
Jivina klub

17.02. 
Veřejné zasedání  
zastupitelstva 
obce Obec 
Vlastibořice

11.03. 
Jarní divadelní 
víkend 
Sokol Vlastibořice

12.03. 
Jarní divadelní 
víkend 
Sokol Vlastibořice

19.03. 
Jarní brigáda 
Obec Vlastibořice

26.03. 
Velikonoční 
teniska 
Obec Vlastibořice

13.04. 
Veřejné zasedání  
zastupitelstva 
obce Obec 
Vlastibořice

30.04. 
Čarodějnice na 
Jivině 
Jivina klub

30.04. 
Pálení Čarodějnic 
SDH Vlastibořice

28.05. 
Sousedské 
posezení na Jivině 
Jivina klub

08.06. 
Veřejné zasedání  
zastupitelstva 
obce Obec 
Vlastibořice

11.06. 
4. Okolo Vlasti 
Sokol Vlastibořice

25.06. 
O pohár starosty 
SDH Vlastibořice

02.07. 
Letní slavnosti 
SDH Vlastibořice

10.09. 
Vítání občánků 
Obec Vlastibořice

14.09. 
Veřejné zasedání  
zastupitelstva 
obce Obec 
Vlastibořice

15.09. 
2. Strom Ultra 
Maraton 
Sokol Vlastibořice

08.10. 
Drakiáda 
Jivina klub

09.11. 
Veřejné zasedání  
zastupitelstva 
obce Obec 
Vlastibořice

27.11. 
Rozsvěcení 
vánočního 
stromku 
Obec Vlastibořice

03.12. 
Mikulášská 
nadílka 
SDH Vlastibořice

07.12.  
Veřejné zasedání  
zastupitelstva 
obce Obec 
Vlastibořice

26.12. 
Živý Betlém 
v jivinské kapli 
Jivina klub

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

září

říjen

listopad

prosinec
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