
Obec Vlastibořice OBECNÍ  
ZPR AVODAJ  
LEDEN– BŘEZEN 
2017

masopust
01  *INFORM ACE KE Z VEŘEJNĚNÍ, 02  *V ÝROČNÍ VALNÁ HROM ADA SDH 

 03  *PODĚKOVÁNÍ, 04  *POZ VÁNK Y, 05  *OBCHOD S POTR AVINA MI 
 06  *MÍSTNÍ KNIHOVNA , 07  *KRONIK A , 08  *FOTOSOUTĚŽ 2017  

Z ADNÍ OBÁLK A  *K ALENDÁŘ AKCÍ 2017



strana 3

VOLNÉ
BYTY
V DPS

Bioodpad 
Kontejnery budou v našich obcích rozmístěny na konci měsíce března. Budou 
opět po dvou – jeden na trávu, listí a podobně a druhý kontejner bude určen 
na dřevní hmotu. Každý kontejner bude označen cedulí, na co je určen.

Velkoobjemový kontejner
Kontejner se aktuálně nachází ve Vlastibořících. Od měsíce dubna 
bude opět otevírán každou sobotu od 11 do 12 hodin. Od měsíce 
května bude přistaven na Jivině. V jiné dny bude otevírán pouze po 
telefonické domluvě s p. Bittnerem – tel. 604 746 955. Do kontejneru 
nepatří pneumatiky, železo, stavební suť, komunální odpad a složky 
nebezpečného odpadu (barvy, oleje, elektrospotřebiče, baterie, atd.).

Poplatky za komunální odpad a psy
Poplatky za komunální odpad a za psy je nutné uhradit do konce měsíce 
dubna osobně na Obecním úřadě, nebo převodem na účet. Číslo účtu je 
984865399/0800, u platby uveďte prosím jméno, příjmení a účel platby. Výše 
poplatků za komunální odpad zůstává stejná, jako v loňském roce: 500 Kč za 
rok/osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu. Vlastníci nemovitostí, kteří 
nejsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu, zaplatí poplatek ve výši 500 Kč/
nemovitost. Poplatek za psa činí 100 Kč/rodinný dům, 150 Kč/bytový dům.

o d pa dy, p o p l at k y

Slovo 
úvodem

Martin Beksa 
starosta

Vážení spoluobčané,

jaro je již za dveřmi, avšak letošní tuhá zima za sebou 
zanechala kromě velkého množství štěrku a mnoha 
nových výmolů na obecních i krajských komunikacích 
také poškozené okapy a sněhové zábrany na 
obecních střechách, které bude nutné opravit. Jinak 
ale mohu konstatovat, že naše obec bez větších 
potíží zvládla včas odklízet větší množství sněhu 
(tímto chci poděkovat Radkovi), i přes dlouhotrvající 
mrazivé počasí jsme dokázali ve všech obecních 
nemovitostech zajistit tepelnou pohodu, na kluzkých 
komunikacích jsme neevidovali žádné zranění.

Tak jako každý rok nás čeká jarní úklid v podobě 
již tradiční březnové brigády, která proběhne 
v sobotu 25.3. v 8:30. V plánu je dokončení 
revitalizace zeleně podél krajské komunikace 
nad Vlastibořicemi směrem do Sedlíštěk a dále 
podél obecní komunikace na Jivině. Opět budeme 
prořezávat staré stromy, některé již nahradíme 
novými ovocnými. Dále proběhne nová výsadba 
v místech, kde stromy nyní zcela chybí. Dále 
jako každoročně budeme uklízet u autobusových 
čekáren, kolem nádrže ve Vlastibořicích, na návsi na 
Jivině, na hřištích. Věřím, že se nás opět sejde tolik, 
abychom vše zvládli za dopoledne zrealizovat.

V průběhu měsíce března a dubna budou konečně 
zahájeny práce na domovní čistírně odpadních vod 
pro Kampeličku ve Vlastibořicích, dále sanace rybníku 
v Sedlíšťkách, a věřím, že také práce na opravách 
našich obecních komunikací ve Vlastibořicích a na 
Jivině a rozšíření či doplnění veřejného rozhlasu 
a osvětlení v některých částech obce. Doufám, že se 
nám povede zajistit finanční prostředky na všechny 
tyto akce, abychom je letos mohli zrealizovat v co 
největším rozsahu i přesto, že finanční situace není 
zcela příznivá. Zejména nové místní komunikace 
budou velkou finanční zátěží pro obec.

V domě s pečovatelskou službou se nám nyní uvolnily 
dvě bytové jednotky, budeme tedy v nejbližších 
dnech se zastupiteli vybírat vhodné zájemce pro 
jejich obsazení. Pokud tedy uvažujete o možnosti 
využití nebo znáte ve svém okolí někoho, kdo by 
měl zájem o bydlení v DPS, neváhejte s podáním 
žádosti na Obecní úřad. Pozitivní informací také 
je, že je opět v provozu místní obchod, jehož 
služby jsou pro naši obec nepostradatelné. Věřím, 
že se provozovateli povede z dlouhodobého 
hlediska obchod udržet ve funkční podobě. 

Za aktuální informaci také považuji docela zásadní 
téma, které jsme s ostatními starosty ORP (obec 
s rozšířenou působností) Turnov projednávali. 
Jedná se o snahu ministerstva vnitra ČR změnit 
stávající skladebnost územně správní struktury 
státu a dostupnosti služeb státní správy v oblasti 
Turnovska. Naší obci jsou nyní ministerstvem vnitra 
nabízeny následující varianty: 1) Připojení celého 
SO ORP Turnov k okresu Liberec. 2) Rozdělení SO 
ORP Turnov a přičlenění některých obcí z tohoto 
ORP k sousedním ORP dle okresní příslušnosti. 
Obě tyto varianty jsou pro mne i většinu starostů 
sousedních obcí nepředstavitelné, jelikož by vedly 
k návratu stavu z doby, kdy jsme jezdili na většinu 
úřadů do Liberce nebo Semil. Vzhledem k naší 
spádové orientaci na Turnov, dopravní obslužnosti 
pouze orientované na Turnov a nyní velice dobře 
fungujícímu stávajícímu stavu a dosažitelnosti 
většiny státních institucí v Turnově, je velice 
pravděpodobné, že obě tyto navržené varianty 
budou obecním zastupitelstvem zamítnuty.

Varianty, které budu, tak jako v ostatních obcích, 
navrhovat, jsou následující: Podpora vzniku 
nového okresu Turnov, která by ještě více zlepšila 
dostupnost i dalších institucí a státních organizací, 
tedy služeb pro naše občany. Jelikož tato varianta 
není ministerstvem vnitra podporována, pak 
jako druhou variantu ponechání současného 
stavu, tedy místní příslušnost k ORP Turnov. Tato 
varianta také není podporována. O dalším vývoji 
Vás budu informovat. Již nyní však budu rád, 
když nám sdělíte svůj názor na příštím veřejném 
zastupitelstvu obce, kde bychom měli hlasovat 
o usnesení zastupitelstva obce k tomuto tématu.

Mějte hezké dny!

Obecní úřad – 
aktuální informace

Výsledky hospodaření 
k 31. 12. 2016

Daňové příjmy ......................3.332.634‚53 Kč 
Nedaňové příjmy .................1.607.873‚73 Kč 
Kapitálové příjmy ..................  377.460‚00 Kč
Přijaté transfery.....................  291.000‚00 Kč 

Příjmy c e l k e m: ��������������5�608�968‚26 Kč 

Běžné výdaje..........................5.873.034‚51 Kč 
Kapitálové výdaje ................2.071.417‚28 Kč

Výdaje c e l k e m: �������������7�944�451‚79 Kč 

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 31. 12. 2016 .......................3.393.842‚83 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil  
k 31. 12. 2016 .............................55.297‚22 Kč

Celkem ��������������������������������3�449�140‚05 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 31. 12. 2016
Přihlášeni k TP:
Ludvíková Lucie, Sedlíšťka 18 
(28. 11. 2016), Tomsa Petr, Sedlíšťka 
18 (28. 11. 2016), Bachorová Radka, 
Vlastibořice 81 (30. 11. 2016), Bachora 
Oskar, Vlastibořice 81 (30. 11. 2016), 
Bachora Richard, Vlastibořice 81 
(30. 11. 2016), Skoblová Markéta, 
Vlastibořice 57 (30. 11. 2016), Václavík 
Jan, Vlastibořice 57 (30. 11. 2016), 
Václavík Matěj, Vlastibořice 57 
(30. 11. 2016), Václavíková Julie, 
Vlastibořice 57 (30. 11. 2016), Brož Jiří, 
Vlastibořice 80 (29. 12. 2016), Brožová 
Kozderková Štěpánka, Vlastibořice 80 
(29. 12. 2016), Brožová Jozefína Amélie, 
Vlastibořice 80 (29. 12. 2016), Lund 
Balounová Dana, Jivina 52 (29. 12. 2016), 
Kristýna Lund, Jivina 52 (29. 12. 2016), 

Zemřelí: 
Šumberová Božena (31. 12. 2016)
Narození: 
Tomáš Lund, Jivina 52 (14. 12. 2016)

Počet obyvatel po změnách

315

Momentálně má obec k pronájmu dva volné 
byty v Domově s pečovatelskou službou ve 
Vlastibořicích. Jeden z bytů je v přízemí, je 
dvoupokojový, má 41 metrů čtverečních. Druhý 
je v prvním patře, je jednopokojový, s balkónem, 
má 45 metru čtverečních. Bližší informace 
obdržíte na Obecním úřadě ve Vlastibořicích, 
nebo u vedoucí DPS na telefonním čísle 
485 146 025 nebo 485 146 033. 

Životní jubilea

V lednu oslavila paní Jaroslava Linhartová 90 let.  
V únoru oslavila paní Marie Sklenářová 60 let.
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V Praze dne 3. 3. 2017

Vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás informovat o množství vytříděného odpadu včetně obalové složky, který Vaše 
obec/město vytřídila/o v období 01.10. - 31.12.2016 a předala/o k využití. V následujícím přehledu také 
uvádíme výši odměny, kterou Vaše obec/město získala/o od společnosti EKO-KOM, a.s..

Odměna celkem 9 486,29 Kč

Z toho:

Odměna za zajištění zpětného odběru 1 820,00 Kč

(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě)

Odměna za zajištění využití odpadů z obalů

(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, bonus efektivity využití sběrné sítě, bonus omezování 
produkce odpadů z domácností a maximalizace jejich využití, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)

Papír 0,722 t 1 046,55 Kč

Plast 0,873 t 4 801,86 Kč

Sklo 1,230 t 1 285,88 Kč

Kovy 0,000 t 0,00 Kč

Nápojový karton 0,100 t 532,00 Kč

Celkem 2,925 t 7 666,29 Kč

Přesný rozpis odměn naleznete na podkladu k fakturaci, který byl odeslán poštou na adresu vaší 
obce/města, případně svozové firmy, pokud za vás zpracovává výkaz a případně fakturu do systému 
EKO-KOM. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, svého regionálního manažera (kontakty na 
www.ekokom.cz).

Věříme, že Vám tento stručný přehled poskytl základní informace o výsledcích provozu systému tříděného 
sběru obalových odpadů ve Vaší obci ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.

Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem, 

EKO-KOM, a.s.

Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM, se ročně podaří zajistit 
recyklaci a využití pro více než 75% obalů prodaných v České republice. Děkujeme.

01-02-03-30-38-01-1100EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 ID:  345 6633. 3. 2017 str. 1 / 1

Informace ke zveřejnění

Obec Vlastibořice obdržela 
v souvislosti s výskytem ptačí 
chřipky informace spolu 
s pokyny, jak postupovat při 
nálezu volně žijícího uhynulého 
ptactva. V souvislosti s aktuální 
situací v oblasti výskytu 
ptačí chřipky a v návaznosti 
na nařízení ředitele Krajské 
veterinární správy Libereckého 
kraje je nutné se řídit těmito 
pokyny a postupy: při nálezu 
uhynulého volně žijícího ptáka 
občanem je zapotřebí v prvé 
řadě kontaktovat veterinární 
správu na telefonním čísle 
720 995 207, 485 246 691 
nebo 775 869 078. Pracovník 
Krajské správy nález vyhodnotí 
z hlediska rizika ptačí chřipky 
a rozhodne o dalším postupu. 
Z uvedeného vyplývá, že není 
vhodné, aby veřejnost či obecní 
úřady aktivovaly dobrovolné 
hasičské jednotky, případně 
profesionální hasičské jednotky.

Stav údržby krajské komunikace 
v zimním období – zhodnocení 
zimní údržby. Zimní údržbu 
pro naši obec prováděla 
Krajská správa silnic a pan 
Radek Sluka. Vše probíhalo 
k velké spokojenosti všech 
občanů. Nezaregistrovali 
jsme žádnou stížnost. Pan 
starosta byl dotázán, jak je 
to s chemickým ošetřením 
silnic v naší obci a bylo nám 
sděleno, že na Jivině Krajská 
správa silnic s chemickým 
posypem končí. Cesty dál již 
nejsou tolik frekventované.

Autobusové spojení do Vlastibořic ve večerních 
hodinách – komunikováno s KORID, nelze 
pro malý zájem cestujících momentálně 
změnit. Do Vlastibořic byl přidán nový 
autobusový spoj a to v dopoledních hodinách – 
v 10 hodin a dle informací KORID je využíván 
více, nežli byl využíván spoj večerní.

Pan starosta zhodnotil stav obecních komunikací 
a sdělil záměr s opravami obecních komunikací. 
Momentálně nás v obci čeká čištění silnic 
zametacím strojem, aby se zamezilo prašnosti 
z inertního posypu drtí a pískem.

Jarní brigáda v naší obci se bude konat v sobotu dne 
25. března 2017 od 9 do 12 hodin. Bude opět, tak 
jako v loňském roce, prováděna výsadba nových 
stromků a proběhne úklid okolo autobusových 
čekáren. Všichni jste srdečně zváni. Sraz je v 9 
hodin u Obecního úřadu.

Velikonoční teniska, respektive nyní již 
Vlastibořická teniska – proběhne v sobotu 
13. května 2017 od 14 hodin.

Kalendář všech akcí na celý rok 2017 je 
zveřejněn na zadní obálce Zpravodaje.

01
Obec
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Výroční valná hromada  
SDH Vlastibořice 

Akcí, které jsme pořádali, anebo 
kterých jsme se zúčastnili, bylo 
mnoho. První z těchto akcí bylo 
taktické cvičení jednotek požární 
ochrany. Tématem letošního 
cvičení byl výbuch a následný požár 
v prostorách šaten na základní 
škole v Příšovicích. Naše jednotka 
byla povolána přímo ke škole, kde 
jsme poskytovali první pomoc 
a ošetřovali zraněné děti i dospělé, 
kteří se v tuto dobu ve škole nacházeli. 
Zranění byli podle závažnosti svých 
poranění rozdělováni do tří skupin. 
Takto simulovaného cvičení jsme 
se účastnili vůbec poprvé, tentokrát 
nebyla prověřována technika, 
ale členové jednotky a myslím, 
že v oblasti první pomoci máme 
jisté nedostatky, ale situaci jsme 
zvládli velmi dobře. Na přípravě 
cvičení se podílela jednotka 
profesionálních hasičů a záchranná 
jednotka armády ČR z Liberce. 
Tak, jako každý rok, tak i letos, 
nechybělo pálení čarodějnic. Pro děti 
byl připraven lampionový průvod, 
zdobení májky a soutěže o ceny. 
Další akcí, na které jsme se podíleli, 
byla Velikonoční teniska 2016, 
která byla z důvodu nepříznivého 
počasí přesunuta na měsíc květen. 
Tenisky se zúčastnilo 28 dětí. 
První soutěží, které jsme se účastnili, 
byla okrsková soutěž v Havlovicích, 
kde nás zastupovalo družstvo dětí 
a dospělých a kdy jsme se domů vrátili 
s medailí. Je smutné, že dalších soutěží 
jsme se zúčastnili pouze s družstvem 
dětí. Další v pořadí byla soutěž ve 
Čtveříně, odkud si naši malí hasiči 
přivezli medaili za první místo. 
V jarních měsících jsme odvezli 
železo, které se nashromáždilo 
u technického zázemí. 
Již druhým rokem se v červnu 
podílíme spolu s místním Sokolem 
na pořádání běžeckého závodu 
Okolo vlasti, kde zajišťujeme 
občerstvení, na kterém mají 
největší zásluhu naše členky, 
kterým za bramboráky a langoše 

a jiné pochutiny patří velké poděkování. 
První červencový víkend patřil Letním slavnostem, 
které jsme pořádali již podeváté. Pro děti jsme 
připravili soutěže o ceny a pro ostatní bohaté 
občerstvení. Příští rok bude jubilejní desátý, tak 
doufám, že nám počasí bude konečně přát.
V letních měsících jsme pro malé hasiče ve spolupráci 
s profesionálními hasiči z Turnova uspořádali exkurzi 
a ukázku hasičské techniky, děti si mohly vyzkoušet 
některé vybavení hasičů a prozkoumat, jak fungují 
hasicí přístroje, které zapůjčil pan Svačinka. Výlet 
jsme zakončili obědem u Zrcadlové kozy.
V září jsme spolu s hasiči ze Soběslavic a Havlovic 
pro děti připravili hasičský dětský den. Děti soutěžily 
v požárním útoku, poté následovaly soutěže v hasičských 
dovednostech, jako je stříkání na cíl, spojování hadic 
a podobně. Na závěr přijeli předvést svoji techniku 
dobrovolní hasiči z Turnova. Největší úspěch sklidila 
u dětí pěna, kterou pro ně hasiči vyrobili. 
Poslední soutěží, které jsme se zúčastnili, opět 
pouze s družstvem dětí, byl Kobylský trojboj. 
Zde naše družstvo dětí obsadilo první místo. 
Tuto netradiční soutěž si děti velice užily. 
Poslední akcí, kterou jsme v tomto roce 
připravili, byla Mikulášská nadílka. 
Děti, které by měly o naši činnost zájem, se mohou přijít 
podívat na některý z tréninků a mohou si vyzkoušet, jak 
zapojit hadici, jak stříkat na terč. Rádi náš malý tým doplníme. 
Závěrem bych rád poděkoval všem členům 
i ostatním spoluobčanům, kteří se akcí 
pořádaných spolkem SDH účastní.

Plán na rok 2017

• Pálení čarodějnic pro děti 
• Čištění požární nádrže
• Spolupráce na Vlastibořické tenisce 2017
• Okrsková soutěž 
• Spolupráce na Okolo Vlasti 2017
• Spolupořádání dětské hasičské soutěže 

se sbory z Havlovic a Soběslavic 
• Celoroční údržba techniky

02
SDH

Stanislav  
Bittner



Rozsvěcení vánočního 
stromku
Na sklonku loňského roku proběhly 
ve Vlastibořicích již tradiční akce – 
rozsvěcení vánočního stromku, 
mikulášská nadílka pro děti a setkání 
seniorů. Na rozsvěcení stromku 
nechyběl kulturní program, o který 
se letos postarali naši místní 
spoluobčané – Jan Čížek, Karin Černá 
a Blanka Černá. Nechyběly ani vánoční 
koledy, které nám zahrály a zazpívaly 
slečny Pacákovy, Anička Mikulová 
a Sára Hájková. Všem účinkujícím, ale 
i ostatním, kteří se na této akci podíleli, 
patří velké poděkování a těším se 
na další spolupráci s účinkujícími.

Mikulášská 
nadílka pro děti
O program na mikulášské nadílce se 
postaraly děti samy, některé řekly 
Mikulášovi básničku, některé zazpívaly, 
a ty děti, které umí hrát na nějaký 
hudební nástroj, něco čertovi zahrály, 
a myslím, že i Mikuláš s andělem koukali, 
jaké tu máme šikovné děti. A určitě si to 
při nadílce 2017 zopakujeme. Chtěl bych 
poděkovat Mikulášovi, čertovi a andělovi, 
že na nás v roce 2016 nezapomněli.

Čarodějnice
30. 4. 2017 se jako loňský rok uskuteční 
pálení čarodějnic na jivinské návsi. 
Čarodějnici spálíme v 18 hodin. 
Občerstvení v podobě nápojů zajištěno, 
buřty na opékání si každý donese sám.

Program u nádrže ve Vlastibořicích 
je obdobný. Nápoje budou zajištěny, 
buřty pak pro děti zdarma, pro 
dospělé za symbolickou cenu.

Setkání seniorů
Každoroční setkání seniorů se konalo 
v restauraci Kulturního domu ve 
Vlastibořicich. Seniorů se sešlo necelých 
padesát, před večeří je přišel pozdravit 
starosta obce a seznámil je s děním v obci 
v uplynulém roce. K večeři byl řízek 
s bramborovým salátem a nechybělo malé 
občerstvení. Všem, kteří se na přípravě 
této akce podíleli, bych rád poděkoval.

Stanislev Bittner,  
místostarosta

Jivina klub
Během zimního období proběhlo několik 
akcí pořádaných Jivina klubem. Mezi ty 
hlavní patřil Živý betlém a Masopustní 
průvod. Tentokrát nechci psát o akcích 
samotných, ale chtěl bych moc poděkovat 
všem, kteří se zúčastňují a všem, kteří 
se do kulturního chodu obce aktivně 
zapojují. Velmi potěšující je skutečnost, 
že se rychle zapojili sousedé z nové 
výstavby a že pomáhají dle svých 
možností a sil. Zvláštní poděkování 
patří Honzovi za hudební doprovody, 
Jitce a Radkovi za pomoc s dopravou 
a občerstvením, Lukášovi za vánoční 
strom, Jindrovi za svařák, Honzovi 
za zapůjčení přívěsu, Šárce za pomoc 
s občerstvením. Čestné uznání za pomoc 
všeho druhu uděluji Standovi a Renatě. 
Snad jsem na nikoho nezapomněl.

Za Jivina klub 
Pavel Svačinka

Sousedské posezení
V sobotu 27. 5. 2017 Vás srdečně 
zveme na již 8. Sousedské posezení 
a zároveň oslavu Dne dětí na jivinské 
návsi. Účast přislíbila skupina The 
Vintage Band, která hrála na Jivině již 
loni. Těm z Vás, kteří jste si nechali 
vystoupení této liberecké kapely ujít, 
prozradím, že se můžete kromě jiného 
těšit na rock-and-roll 60. a 70. let. 

03
Poděkování 

04
Pozvánky na nejbližší akce  

30�4� 27�5�
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Místní knihovna Vlastibořice
Sepisuji, jako již tradičně, zprávu o činnosti místní knihovny 
za rok 2016. Celkový stav je, dalo by se říci, setrvalý. Aktivních 
uživatelů uvádím do statistiky 45, z toho je 22 dětí. V tak 
malé obci jsou čísla odpovídající. Ponechávám v evidenci další 
čtenáře, kteří letos v knihovně nebyli, ale vědí o nás…

Návštěvníků knihovny jsem v minulém 
roce napočítala 294, děti si vypůjčily 230 
knih, dospělí 142. Do výpůjček nepočítám 
a běžně neeviduji prezenční výpůjčky 
a těch je požehnaně. Děti si v knihovně 
prohlížejí časopisy, knihy a hrají hry. Tak 
trochu mě používají jako družinu, povídá 
se, maluje, někdy se zlobí, někdy zpovídá, 
někdy děláme úkol, ale tak to má být… 

Do naší knihovny bylo z Krajské 
knihovny v Liberci zapůjčeno 
formou výměnného fondu 143 knih, 
nakoupeno bylo 34 knih. Tyto knihy 
jsou zaevidovány do knihovního fondu 
a vše se půjčuje přes automatizovaný 
systém. O výměnný fond je velký zájem, 
příjemně obměňuje stávající fond. 

Letos byl kontinuálně odebírán 
časopis Čtyřlístek a dTest. Po pečlivém 
zvážení jsem na další rok objednala 
pouze dětský časopis, zájem o časopis 
dTest poklesl a nebyl by využit.

Balíček her zakoupený v minulých 
letech byl doplněn o druhou nabídku 
pro knihovny za zvýhodněnou 
cenu. Ve spolupráci s KVKLI tvoříme 
záznamy v REKSU a bude se půjčovat 
domů. Hry jsou dětmi využívány 
také hodně v knihovně, zvláště přes 
zimu. Celkem máme již 15 her. 

Účastnila jsem se v Liberci v KVK Liberec 
dvou tematických školení knihovníků 
a jednoho setkání knihovníků regionu. 
Ve Vlastibořicích dvakrát proběhla 
metodická návštěva, jsem v pravidelném 
kontaktu emailem nebo telefonem.

Pracovala jsem v automatizovaném knihovnickém systému 
REKS. Vyhledávání knih v katalogu probíhá v podstatě bez 
větších problémů. Odladit je ale třeba výpůjční systém, kde 
jsou špatně načítány kódy komplexně ve všech místních 
knihovnách regionu, řeší se v KVKLI. Přináší to problémy ve 
statistice a evidenci výpůjček, některé výpůjčky eviduji ručně. 
Po odladění chyb v systému s technikem KVKLI proběhne 
v roce 2017 revize a odstartuje se tak nové období, díky 
automatizaci by měla být administrativa knihovny jednodušší. 

Společnému setkání dětí při čtení a tvoření říkáme stále 
Literární dílna, proběhla 8x za pomoci paní učitelky Olgy 
Chomoutové. Vždy se snažíme tematicky vyzdobit knihovnu 
a zároveň si přečíst a upozornit na zajímavou knihu pro děti.

Pravidelně doplňuji web knihovny o krátké zprávy, napsala 
jsem několik článků do místního zpravodaje. Rychlé zprávy 
dáváme do okna knihovny, čímž také naplňuji nutnost propagace 
knihovny, je to legrační v době internetu, ale děti chodí kolem… 

Skupina dětí, se kterou jsem začínala v knihovně pracovat, 
pomalu odrůstá, knihovna je automatizována. Knihovnu objevily 
děti nové a také u nás žije spousta mladých lidí s malými 
dětmi, které do „knihovního“ věku dorůstají. Byla bych moc 
ráda, kdyby se mezi rodiči našel můj zástupce, kterého zaučím 
a pomůžu, když bude třeba. Je to koloběh života, vím, že s novým 
člověkem přijdou i nové nápady a na mě zase čekají nové úkoly.

06
Kultura

Jitka Malá 
knihovnice

05
Od 17. 2. 2017 je opět otevřen 
obchod s potravinami COOP 
ve Vlastibořicích.
Pozor na změnu otvírací doby:

Pondělí   7–11:30  12–16:30
Úterý   7–11:30 
Středa   7–11:30  12–16:30
Čtvrtek  7–11:30
Pátek   7–11:30  12–16:30
Sobota  8–10:30
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07
Kronika

V létech 1959–1967 hlášen Šurina Vincent 1929, v létech 1967–1970 
Josef Zlámal 1915, později dojížděli faráři z Hodkovic a Českého 
Dubu – Antonín Hladký, Leopold Paseka, Jiří Sucharda, Jaroslav 
Gajdošík, Josef Faltýnek, … Piroh.
Fara neosazena, trvale hlášen prof. Karel Máj 1911–2000.
Vlastník 2000: Církev římskokatolická, farní úřad ve Vlastiboři-
cích.

Číslo domu 24,  
(nyní evidenční číslo 5 – na Korejtku)
František Odcházel 1795–1865, m. Kateřina 1800–1861, d. Antonín 
1834, Kateřina 1836, Josef 1839, Josefa 1841.
Antonín Odcházel 1834, m. Anna 1827. Knihovní zápis v r. 1860. 
Dalšími vlastníky byli Václav a Marie Horáčkovi od r. 1911.
Josef Odcházel 1839, m. Kateřina Moc z Jiviny 1835, d. Josef 1867, 
Vincenc 1870, Antonín 1872.
Červa Josef krejčí z Liska, m. Kateřina odtud 1836, Alžběta, Kate-
řina 1861, Anna 1864.
Adam Josef z Vitanovic, m. Anna Strnad z č. 14, Marie 1869.
Šemberk Květoslav 1860 chalupník, m. Božena 1898 vlastnila do-
mek od r. 1924, dcera Květoslava.
Spolumajitelka Bartošová Josefa 1893–1971, roz. Šemberková.
V roce 1941 koupili Dobroslav a Květoslava Machovi z Krčoví 
(Červenice č. 6) a ti v r. 1983 darovali synovi Dobroslavu 1946 z Li-
berce.
V r. 2000 vlastník nezměněn.

Číslo domu 25  
(vyčleněno z čp. 10, vystavěno asi 1823)
Jan Kovář 1816 chlp., m. Marie 1827, d. Anna 1845, Václav 1847, 
Marie 1854, Josefa 1863 lapsa dítě Albert 1884.
František Richtr chlp. z Roudnýho, m. Anna Krsek z Vohrazenic 
1842, František 1863, Josef 1864, + Karel 1866, Anna 1867, Karel 
1869, Marie 1871, + Adolf 1873, Josef 1874, Adolf 1876.
Anna Adamová vejměnice 1780.
Janeček Jan ze Sedlíštěk krejčí (asi podruh), m. Helena Volák 
z Havlovic, Marie 1866.
Od r. 1878 Ferdinand Porš chlp. z Chvalčovic, m. Františka Červo-
vá z Dehtár, Marie, František, Jan 1877, Josef 1883.
František Louda truhlář (asi podruh), ze Zásady č. 3–1824, I. mžl. 
Marie Loudová z Vodalnovic č. 45, dc. Anna Laurin 1850 Albrech-
tice č. 23, II. mžl. Kateřina Neumanová Radimovice č. 9, d. Marie 
1853, František 1856, Josefa 1858, Petr 1859 (viz čp. 27 a čp. 5).
Od r. 1902 Josef Porš 1883–1923 (zemřel na souchotiny), m. Marie 
1870.
Od r. 1910 Václav Bobek chalupník a m. Marie vdova Poršová od-
tud, bezdětní.
Od r. 1943 František Vajs a m. Marie, bydleli v Praze.
Marie Vajsová zemřela 1984 – schovanka Irena Bobková Praha.
Irena Bobková zemřela 1985 – Eva Svobodová.
V létech 1958–1993 bydleli v domě Robert Pinkava 1932 s manžel-
kou Jaruškou 1931, děti Robert 1956 a Jaroslava 1960. Odstěhovali 
se do Radimovic čp. 85.
Živnost vznikla vydělením z čp. 10 Matěje Adama v r. 1802, noví 
majitelé – Adamové se rozlišovali přídomkem – Zákostelecký, 
podle polohy živnosti za kostelem. Na chalupě se udržely jen tři 
generace Adamů.
V době Protektorátu a krátce na to byla v budově školní třída.

Vlastník 2000: Isa Jirmanová MUDr. DRSc. 
a Ing. Jana Jirmanová Praha.

Číslo domu 26 
(viz čp. 10, vystavěno asi 1845)
Matěj Adam řezník 1812, m. Kateřina 1820, 
Jan 1837, Kateřina 1841, Josef 1843, Václav 
1845, Vincenc 1847, Anna 1849, Marie 
1852, František 1854, Josefa 1858, Anna dc. 
Kateřiny 1862, Čeněk syn Kateřiny 1865.
Od r. 1865 Jan Adam řezník 1837, I. mžl. 
Anna Jírová ze Sedlíštěk 1844, II. mžl. Jose-
fa Jírová ze Střížovic 1862. Dcery Eva 1883 
a Marie 1885, nezletilé, vlastnily dům od 
r. 1887.
Jan Šulc řezník 1860, m. Josefa vdova 
Adam zde 1862, Jan 1894, Anna 1897 pro-
vd. Melicharová v čp. 10, 4 děti zemřely.
Od r. 1919 Jan Šulc řezník a hostinský 1894–
1967, m. Marie roz. Dušková 1896–1976, d. 
Vlasta Čapková, Venuše 1927–1935.
Taneční sál v budově sloužil jako tělocvič-
na Sokola i jako divadlo. V létech 1922–
1926 úřadovala v jedné místnosti Kampe-
lička, za starostenství Jana Šulce zde byl 
obecní úřad a v r. 1928 zde byl zaveden te-
lefon. V době Protektorátu a krátce na to 
v budově školní třída a školní tělocvična.
V roce 1961 bezúplatné odnětí, z hostince 
se stává kulturní dům, který byl v létech 
1970 1973 přestavěn a zřízen v něm byt 
pro učitele. V roce 1994 v rámci restitucí 
zakoupil budovu od dcer Vlasty Čapkové 
obecní úřad.
V létech 1975–1982 v domě bydlí Kubátovi, 
od r. 1983 Karel a Hana Sudovi.
Vlastník 2000: Obec Vlastibořice.

Číslo domu 27 (asi od čp. 10)
Adam Josef kolář 1818, m. Barbora Ada-
mova vdova 1824, Josef 1844, Anna 1847. 
v domě bydlelo několik nájemníků.
Jan Šulc podruh 1830, m. Anna 1830–1866, 
Kateřina 1851, Josefa 1854, Anna 1856, 
Petr 1859, Jan 1861, Marie 1863.
František Richtr podruh 1804, m. Kateřina 
Odcházelová 1805, Kateřina 1833, Václav 
1838, Josef 1845.
Louda František nájemník 1856, m. Alž-
běta Fantová 1856, Anna 1883, František 
1885, Václav 1887.
Od r. 1867 Václav Hartih a m. Anna.
Jíra Josef 1870 chalupník a řezník, m. Ma-
rie Hartychová 1872, knihovní zápis 1903, 
bezdětní.
R. 1939 zdědil Bulíř Jaroslav 1914 synovec 
Jírův, m. Marie Vondráková roz. Fibrycho-
vá 1918–1990, bezdětní. Po rozvodu domek 

dílo 
Ing. Oldřicha 
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připadnul manželce, která jej v r. 1984 prodala synovci Jaroslavu 
Vondrákovi 1939 a jeho manželce Haně 1940. Dcera Lenka 1978. 
Trvale hlášena Lenka Vondráková.
Vlastník 2000: Jaroslav a Hana Vondrákovi.

Číslo domu 28
Václav Laurin 1811–1876, m. Kateřina Černá z Lažan 1818–1873, 
Václav 1842, Anna 1848.
Od r. 1869 Václav Laurin 1842, m. Anna Hendrich ze Střížovic 
1844, Josef 1870, Vincenc 1878, Václav 1881, Barbora 1883, 4 děti 
zemřely.
Od r. 1897 Josef Laurin 1870 chalupník, I. mžl. Josefa Janečková 
1866–1903, Marie 1898, Anastázie 1899, Anna 1901, II. mžl. Alž-
běta Černá z Lažan 1880, Josefa 1905, Františka, Božena, Lidmila.
Od r. 1927 Josef Glasr 1902 chalupník, m. Josefa odtud 1905–1992, 
d. Jaroslav bydlí v Liberci, Miroslav bydlí v Paceřicích. Dům zdědil 
syn Jaroslav. Trvale hlášen není nikdo.
V r. 2000 vlastnictví nezměněno.

Číslo domu 29
Jan Šulc 1821, m. Anna Tomáš Sedlovice 1823, Anna 1852.
Od r. 1879 Porš Josef z Trávníčku 1854, m. Anna odtud 1852, Marie 
1878, Josef 1880, František 1881, Anna 1883, Václav 1885.
Od r. 1903 Porš František 1881 chalupník a muzikant, m. Anna 
Fantová z Padařovic č. 13, 1882–1968, syn Kamil 1909.
Od r. 1935 Porš Kamil 1909–1975, m. Marie Melicharová 1910–1985 
z čp. 7, syn Vratislav, dc. Dagmar provdaná Ťukalová, její synové 
Jiří 1960, Václav 1967.
Vlastník 2000: Ťukalová Dagmar 1934, Ťukal Jiří 1960,  
Ťukal Václav 1967.

Číslo domu 30
František Čížek 1815–1876, m. Kateřina Kettnerova vdova Hudec 
1807–1885 (z čp. 5), Josef 1834, Františka 1836, Alžběta 1839, Jan 
1842, Kateřina 1847, Josef syn Františky 1858, Josefa dcera Alž-
běty 1859.
Josef Hudec podruh, m. Anna 1843.
František Hudec 1842 podruh, m. Anna 1843, Kateřina 1864, Josef 
1868.
Jan Čížek 1842–1884 podruh z č. 5, m. Františka Poršova z Hrad-
čan, Anna 1876, Marie 1880.
Od r. 1876 František Čížek 1844 odtud, baráčník, m. Anna Fidlar 
ze Sedlíštěk, Kateřina 1863, Josef 1867, Anna 1880, první dvě děti 
zemřely.
Maruška Václav z Radvanic, m. Kateřina odtud 1847, Marie 1870.
Josef Čížek 1868, m. Marie 1867.
Od r. 1901 Josef Sunek a Anna.
Od r. 1926 Josef Pytloun a Ida (malý syn se utopil v místním ryb-
níku).
Od r. 1930 Lauryn Josef 1870 z čp. 28 chalupník, m. Alžběta 1880. 
V r. 1965 prodala Josefa Glázrová, roz. Laurynová z čp. 28 Štefanu, 
Josefu a Anně Šímovým (čp. 37).
Karel Švec 1908–1973 a Anna Švecová, roz. Zárubová 1912–1995. 
Při koupi domu v r. 1972 tento připsali na syna Karla 1941 a Věru 
Švecovou 1942 z čp. 7. Trvale hlášen Švec Karel.
Vlastník 2000: Jaroslav Švec 1975 Vlastibořice č. 7.

Číslo domu 31 – zbouráno
Dům vystavěl Matěj Adam z čp. 10 na po-
zemku odkoupeném od obce v r. 1824 (viz 
kpt. 27), původně asi jako vejměnek ke 
statku. Dům měl výhodnou polohu, přímo 
proti vchodu do kostela a byl pronajímán 
místním kupcům i jiným nájemníkům.
V r. 1870 majitelem Josef Melichar a Anna, 
v r. 1927 Josef Melichar mladší.
V domě bydleli:
Josef Zahajský z Nové Paky 1824, m. Anna 
Baš z Prahy 1844, Josef 1862, Camill 1864 
(viz čp. 40).
Josef Knebl (č. 13) kupec – obchod se smí-
šeným zbožím (oběsil se r. 1912). Ve dva-
cátých létech bydleli v domě tři nájemníci: 
Beran František 1900 z č. 1 kupec, Fran-
tišek Louda 1885 natěrač z čp. 5 a sedlář 
Bažant, od r. 1934 do r. 1951 Lauryn Josef 
obchodník 1914 ze Zásady, m. Jaroslava 
Jiránková z Jiviny 1922. Dům zbourán v r. 
1961.

Číslo domu 32
Chalupu postavil František Šulc, 
kostelník, na zahradě své cha-
lupy čp. 19.
Jan Šulc vejměník 1796–1875, 
m. Kateřina 1797–1868, Franti-
šek 1827, Jan 1830.
František Šulc 1827, m. Anna 1828, d. 
Františka 1850, Josef 1858–1881.
R. 1878 Františka Koudelková – substituce 
pro nezletilého Josefa Šulce.
1885 František Holman, 1887 Anna Šulco-
vá.
Od r. 1903 Josef Košek 1878 chalupník 
a povozník, m. Marie Koudelková 1877, 
František 1902, Josef 1906.
Košek Josef 1906, m. Božena Košková 
z Kamení, dc. Alena, provd. Bažantová 
v Kamení.
V r. 1962 prodali Alena a Oldřich Bažanto-
vi z Kamení manželům Ludvíku 1910–1970 
a Marii Nagyové, roz. Turkové 1907–1975. 
Domek zdědila dcera Marie Hartychová, 
roz. Nagyová, žijí s manželem v Liberci.
V r. 2000 vlastnictví nezměněno.
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Fotosoutěž 2017

Vážení fotografové, na letošní rok jsme si 
dovolili vyhlásit snad již tradiční fotosoutěž 
v novém formátu. Na konci každého 
ročního období vyhlásíme tři vítězné 
fotografie a ty pak před koncem roku 
vydáme ve formě nástěnného kalendáře, 
který si zájemci budou moci zakoupit. 

Dušan Koutník

Pravidla soutěže

a) Fotografie musí souviset s některou 
z našich obcí (Jivina, Sedlíšťka, 
Slavíkov, Vlastibořice).

b) Fotografie musí být „na šířku“ 
a doporučené rozlišení je 
4000 × 3000 pixelů. Snímky s velmi 
nízkým rozlišením mohou být po 
konzultaci s tiskárnou vyřazeny! 

c) Vítězné fotografie bude za každé 
čtvrtletí hodnotit porota, o jejímž 
složení ještě jednáme.

d) Všechny soutěžní fotografie zveřejníme 
na obecních webových stránkách.

e) Soutěžní fotografie posílejte mailem na 
adresu zpravodaj@vlastiborice.cz. 

f) Své zimní snímky můžete zasílat 
již nyní, uzávěrka zimního 
kola soutěže je 11. 4. 2017.

Mozaika

Rozvěcení stromku, 
živý betlém, Mikuláš, 

masopust 

foto: Zdeněk Mikula



25.03.  
Brigáda Obec 
Vlastibořice

12.04.  
Veřejné zasedání 
obecního 
zastupitelstva 
Obec Vlastibořice

30.04.  
Pálení čarodějnic 
ve Vlastibořicích 
Hasiči Vlastibořice

30.04.  
Čarodějnice na 
jivinské návsi  
Jívina klub

13.05.  
Vlastibořická 
teniska Obec 
Vlastibořice

27.05.  
8. Sousedské 
posezení a oslava 
Dne dětí Jívina klub

10.06.  
5. Okolo Vlasti 
Sokol Vlastibořice

21.06.  
Veřejné zasedání 
obecního 
zastupitelstva 
Obec Vlastibořice

01.07.  
Letní slavnosti 
Hasiči Vlastibořice

13.09.  
Veřejné zasedání 
obecního 
zastupitelstva 
Obec Vlastibořice

07.10.  
Drakiáda Jívina 
klub

20.10.  
Podzimní divadelní 
víkend Sokol 
Vlastibořice

21.10.  
Podzimní divadelní 
víkend Sokol 
Vlastibořice

03.12.  
Rozsvěcení 
stromku Obec 
Vlastibořice

09.12.  
Mikulášská nadílka 
Obec Vlastibořice

13.12.  
Veřejné zasedání 
obecního 
zastupitelstva 
Obec Vlastibořice

26.12.  
Živý betlém  
na Jivině  
Jívina klub

březen

duben

květen

červen

červenec

září

říjen

prosinec

2017 / Kalendář akcí


