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Obecní úřad – 
aktuální informace

Výsledky hospodaření k 31. 10. 
2017
Daňové příjmy ����������������������3�215�788‚19 Kč
Nedaňové příjmy �������������������� 909�366‚93 Kč
Kapitálové příjmy ������������������  658�560‚00 Kč
Přijaté transfery���������������������  128�386‚00 Kč
Příjmy c e l k e m: ��������������4�912�101‚12 Kč

Běžné výdaje��������������������������3�584�175‚25 Kč
Kapitálové výdaje ������������������� 997�736‚00 Kč
Výdaje c e l k e m: �������������4�581�911‚25 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 22� 9� 2017 ��������������������������2�710�613‚34 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil 
k 22� 9� 2017 ����������������������������� 125�349‚62 Kč
Celkem k 22� 9� 2017 �������2�835�962‚96 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 31. 10. 2017
Přihlášeni k TP:
Richterová Zlata, Jivina 54 (3� 11� 2017)
Richterová Kateřina, Jivina 54 (3� 11� 2017)

Počet obyvatel po změnách

326
Životní jubilea
V říjnu oslavil pan Jindřich Stárek 
70 let� V listopadu oslavila paní 
Jarmila Adensamová 70 let a pan 
Jaroslav Linhart 65 let� V prosinci 
oslaví paní Božena Brožová 95 let� 

Slovo 
úvodem


Martin Beksa

starosta


Martin Beksa

Vážení spoluobčané,

v našem letos již posledním čísle Obecního zpravodaje najdete opět celou řadu nových a jistě 
i zajímavých informací� Nejprve Vám chci poděkovat za Váš aktivní přístup k volbám, tentokrát 
sněmovním� Opět jste, jako již mnohokrát, svou volební účastí předčili celorepublikový průměr, 
který byl tentokrát 60‚84%� V obci Vlastibořice byla opět volební účast vysoká 75‚10%, v minulých 
sněmovních volbách 75‚5%, držíme tedy pomyslnou laťku stále velmi vysoko! V Libereckém 
kraji, ještě pro srovnání, byla volební účast 60‚05%� A jaká byla v okolních obcích? Pěnčín 80‚41%, 
Kobyly 68‚07%, Soběslavice 64‚84%, Radimovice 76‚19%, Bílá 62‚95%, Sychrov 64‚67%�

Z aktuálně realizovaných nebo již skončených investičních akcí mohu zmínit především úpravu 
prostranství před kampeličkou ve Vlastibořicích, kde jsme vyslyšeli již léta trvající požadavky 
v tomto objektu bydlících občanů na vylepšení situace s parkováním před objektem� Doposud 
stály automobily podél vozovky a mnohdy do ní i zasahovaly� Nyní vzniklo příčné šikmé 
stání pro 4 osobní automobily zrušením stávajícího oplocení a zaštěrkováním plochy� 

Další již dlouho plánovanou akcí byla realizace prodloužení 
a zokruhování vodovodního řadu ve Vlastibořicích ve spodní části 
tzv� „Andělské cesty“, která bude kompletně zrekonstruována� 
Nyní probíhá ještě kompletní rekonstrukce stávajícího vedení 
dešťové kanalizace, aby následně mohla být provedena 
kompletní rekonstrukce povrchů komunikace, která bude 
začínat od Kulturního domu� Dále byla dokončena oprava 
povrchu obecní komunikace ve Vlastibořicích – spojovací úsek 
od Tomáškových k Beranům� Komunikace byla po provedení 
pokládky vodovodního řadu, silového kabelu a také veřejného 
osvětlení opravena formou asfaltového prostřiku� Vše na náklady 
prodejce pozemků v jižní části obce, které tímto zasíťoval� Obec 
hradila pouze rozšíření veřejného osvětlení v této lokalitě�

Finálně byla také dokončena a předána revitalizace rybníka 
v Sedlíšťkách, která se velmi povedla a již nyní zaznamenáváme velmi 
kladné ohlasy místních i cizích pozorovatelů� Povedla se natolik, že zde 
vznikla relaxační klidová zóna, rybník je dokola možné obejít po pěšince 

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner bude 
v prosinci přistaven v Sedlíšťkách, 
otevřen bude každou sobotu od 11:00 
do 12:00 hodin� V jiné časy bude 
otevírán po telefonické domluvě 
s p� Bittnerem – 604 746 955�

odpady

i s kočárkem, vznikly tři přístupové body, 
které propojují zpevněnou komunikací 
východní část osady s návsí, což doposud 
nebylo možné� Pozitivní také je, že se nám 
vlivem intenzivního deště v posledních 
měsících rybník rychle plní vodou� 
V zimě bude možno rybník opět používat 
k bruslení, což poslední léta nebylo kvůli 
absenci vody, množství bahna a rákosu 
možné� Žádám pouze všechny občany, 
kteří si půjdou zabruslit, aby do rybníka 
vstupovali v místě zbudovaných schodů, 
nikoliv aby scházeli po zpevněných březích 
z důvodu hrnutí kameniva do rybníku� 
Jistě všichni chceme, aby byl aktuální 
stav zachován trvale� Na jaře dojde ještě 
k osázení zelení a umístění několika laviček 
k odpočinku�

Poslední věcí, která mi leží již delší 
dobu na srdci, je na podzim provedená 
rekonstrukce propustku na Jivině� Řada 
občanů mne kontaktuje s tím, že došlo 
k zúžení průjezdného profilu vozovky 
oproti dřívějšku a co s tím bude obec 
dělat� Mají bohužel pravdu� Jelikož jde 
o komunikaci 3� třídy, kterou vlastní 
a spravuje Liberecký kraj prostřednictvím 
Krajské správy silnic libereckého kraje, 
není toto akce obce Vlastibořice� Naše obec 
je pouze účastníkem v rámci území� Celou 
akci hodnotím jako potřebnou, neboť 
byl stávající propustek v nevyhovujícím 
stavu� Ovšem to, jak byla celá záležitost 
připravena, naprojektována a následně 
zrealizována, včetně řešení dopravního 
omezení, je přinejmenším nešťastné� 

Nejenže je výsledkem zúžení průjezdu 
vozovky na 4‚5 metru, kdy se dvě osobní 
auta nevyhnou, aniž by si dala přednost, 
došlo dále k řadě dalších pochybení� 
Dopravním značením objízdných 
tras a zákazu průjezdu počínaje, přes 
dlouhotrvající uzávěru s překročením doby 
výstavby o tři týdny oproti předloženému 
harmonogramu a znehodnocenou obecní 
komunikací, která vede Jivinou konče� 

Smutné na celé záležitosti, jako dovršení 
zmaru, je to, že je několika občany 
označována za strůjce a aktéra celé této 
záležitosti obec Vlastibořice� Opak je 
ovšem pravdou�

Naše obec se o chystané realizaci 
stavebního díla dozvěděla velice pozdě, 
nebyla zahrnuta do aktivního řešení 
povolování ani jeho návrhu� Na námi 
vyvolaném místním šetření před 
zahájením celé akce jsme zajistili, aby 
původně plánovaná objízdná trasa nevedla 
přes Jivinu i pro nákladní automobily 
a vozidla nad 3‚5 t� Byli jsme ti, kteří si se 
zástupci zhotovitele prošli celou objízdnou 
trasu, nafotili ji a domluvili, pokud 
bude komunikace vlivem nadměrného 
provozu zničena, její opravení a uvedení 
do původního stavu� Byli jsme také ti, 
kteří poukazovali na možné nebezpečí 
při průjezdu osadou a také na nutnost 
dořešení odtoku vody dále přes pozemky 
soukromých osob a potřebu s nimi jednat� 

Výsledek je nyní takový, že na základě 
dalšího místního šetření, které proběhlo 
23�11, i na základě dalších urgencí, bylo 
domluveno následující řešení� Obecní 
komunikace bude nyní před zimou 
opravena „záplatováním“ výmolů, po zimě 
bude provedena rozsáhlejší a komplexní 
oprava komunikace� KSSLK bude 
bezodkladně jednat s vlastníky přilehlých 
pozemků a dořeší aktuální stav� KSSLK 
bude reklamovat projekt, na základě 
kterého celou akci realizovala, neboť ten 
vykazuje celou řadu pochybení, zejména 
projektant nerespektoval minimální 
normovou průjezdnou šíři vozovky 5‚0 m + 
krajnice a dále nenavrhl potřebné dopravní 
značení� Dočasně, než bude stanoveno, 
jaký bude další postup, si obec Vlastibořice 
vyžádala dočasné dopravní značení, které 
upozorní řidiče na zúžení vozovky a sníží 
rychlost�

Věřím, že dojde k nápravě celé nepovedené 
akce, neboť jsem přesvědčen, že nově 
realizovaná stavba má plnit svůj účel bez 
jakýchkoli omezení, pokud k nim není 
pádný důvod, navíc má být bezpečná 
a nesmí ohrožovat bezpečnost silničního 
provozu�

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál 
v nadcházejícím adventu více klidu 
a pohody, hezké prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do roku nového�
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ČT Author Cup 2017
Bedřichov 67 km / 1538 m (3:30 h)

sezonu horských kol tradičně uzavírá ČT Author cup v jizerských 
horách, který se 14. října 2017 jel už po dvaadvacáté.

Na start našeho nejmasovějšího závodu 
na horských kolech se postavilo jako 
každoročně asi 3 400 závodníků a asi 
pět (?) koloběžkářů� Trasa závodu byla 
prodloužena a start byl v Bedřichově 
u vodárny� Do sedmi vln rozdělení účastníci 
startovali v pětiminutových intervalech�

Vyrážíme po široké silnici Bedřichovem 
nahoru, ale jakmile zatočíme do lesa na 
cestu, tak se to začíná ucpávat a jízda 
vyžaduje větší vzájemnou toleranci� Tvrdé 
šotolinové cesty jsou v relativně dobrém 
stavu, nejhorší ale (pro nás koloběžkáře) je 
sjezd od jablonecké chaty k přehradě, kde 
hodně vykukují kameny, takže tady jedu 
hodně opatrně� Přes Josefodolskou přehradu 
už to frčí normálně a před Kristiánovem 
na patnáctém kilometru mě předjíždějí 
o generace mladší kolegové Majkl (mistr 
světa) a Honza� Několikakilometrový kopec 
na Rozmezí se jede pěkně a tady většinou 

01
Sport


Milan Jelínek

spíš předjíždím� Slyším za sebou delší 
dobu sanitku, ale nikoho zraněného zatím 
nevidím, spíš sem tam zahlédnu opravování 
píchlého kola� Sjezd k Mariánskohorským 
boudám po panelové cestě jedu opatrně 
do 60 km/h, nehodlám se zrakvit hned na 
začátku� Od Protržené přehrady následuje 
kratší prudký kopec, kde vedle cesty v lese 
asi dvacet lidí pořádá závody ve sběru 
hub� Kolem mne se motají reportéři z ČT 
(však v pozdějším TV šotu Záruba podotkl, 
že ho předjeli i koloběžkáři), tak musím 
v kopci vždycky nastoupit a pokouším se 
jich zbavit� Dále se jede stále v mírném 
kopci na Kasárenskou, kde je občerstvení� 
Ke Knajpě začínám cítit lehkou bolest 
v lýtkách, asi následek několikaměsíční 
absence jízdy na koloběžce (vyjma lehké 
projížďky před třemi dny), asi to chtělo se 
párkrát projet� Lehký výjezd nad Knajpu je 
vzápětí odměněn dlouhými mírnými sjezdy 
směrem k Hřebínku� Na „Točně“ se odbočuje 
doleva a panelkou zpět na Kristiánov a poté 
až kýčovitě nádherně zbarvenou podzimní 
krajinou na Novou louku, kde doslova „září“ 
mohutné javory v plné barevné palbě� 
Ke Hřebínku to odsejpá a na některých 
bajkerech už je únava znát, přeci jen tady 
jede hodně hobíků� Vylétneme na Olivetskou 
horu, ale dolů přes mnoho odvodňovacích 
rigolů zase jedu docela dost opatrně, protože 
poslední, co si v životě přeju, je skončit 
ve frýdlantské nemocnici jako minule� 

Objíždíme přehradu a do táhlého prudšího kopce už 
nikdo neletí jako na začátku� U Buku mě předjíždí 
bajker s „kolokrámským“ dresem se slovy „Jedu za 
tebou už deset kilometrů a konečně tě můžu předjet“, 
já jen podotknu „Tak to bych s tím měl něco udělat, 
ne?“ Trať vylétne z lesa na silnici a po ní sjíždíme 
do prostoru cíle stadionu Bedřichov, kolem kterého 
jen projedeme a hurá po závodní „pětce“ do kopce 
obkroužit lesem poslední dva kilometry do cíle� 

Nakonec to byl pěkný i rychlý závod, udělat 
průměr těsně pod 20 km/h v terénu a skončit 
lehce za polovinou startovního pole, to se tak 
často nestává� Kolegové bajkeři nešetřili uznáním, 
i když nejčastější věta byla: „Už mě předjíždí 
i koloběžka, to se na to můžu…“ Na tuto trať jsem 
zvolil neodpruženou koloběžku Kickbike 26/26 
s rychlejšími plášti, což byla dobrá volba�
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Podzimní divadelní víkend – 
opět divácký rekord
Víkend ve dnech 20.–22. října 2017 patřil ve Vlastibořicích divadlu. Letošní 
podzimní Divadelní víkend, který organizuje sokol Vlastibořice s podporou 
obce, nás mile překvapil svou návštěvností. 

Myslím, že se stalo již hezkou tradicí zvát na Divadelní víkendy vždy nejméně jeden 
soubor, který ve Vlastibořicích v novodobé historii ještě neúčinkoval� Při minulých 
ročnících jsme proto mohli přivítat divadelníky z Úštěku, Lomnice nad Popelkou, 
Mnichova Hradiště, Rakous a v pátek 20� října přijal naše pozvání DS Tyl z Bakova 
nad Jizerou s komedií „Manželství až za hrob“� Původně se mělo hrát představení 
„Modré z nebe“, ale z důvodu onemocnění představitelky hlavní role došlo ke 
změně programu� Myslím, že to ale vůbec nevadilo, a že jsme se všichni hodně 
nasmáli, a když píšu všichni, myslím tím všech 57 diváků, kteří v pátek přišli�

Sobota patřila divadelníkům, kteří jezdí do Vlastibořic už mnoho let, souboru Vojan 
z Hrádku nad Nisou� Tentokrát přijeli s netradiční hrou „Haprdáns aneb Hamlet 

princ dánský“� Představení se odvíjelo v brechtovském stylu, to znamená, že postavy vystupovaly z děje 
a hovořily k divákům� Nešlo zde jen o pobavení diváka, ale i o zamyšlení, jak by se choval Hamlet a jeho okolí 
v dnešní době� Nevím, zda to bylo způsobeno probíhajícími volbami do parlamentu, ale faktem bylo, že jsme 
v sobotu přivítali rekordní počet návštěvníků, a že jsme museli přidávat židle, aby se všech 86 diváků mohlo 
pohodlně usadit�

V neděli odpoledne jsme diváky 
vyhlíželi trochu s nervozitou, 
jelikož pohádka byla v minulosti 
nejméně navštěvovaným 
představením� Snažil jsem se najít 
pohádku hranou herci, s pěknou 
scénou atd� Nakonec jsem ji našel 
v Čelákovicích u Prahy� Divadelní 
soubor TYL přijel s pohádkou 
„O princezně Majolence“ 
a k naší radosti jsme opět mohli 
zaznamenat rekord, přišlo 
55 diváků� Pohádka se dětem 
i dospělým moc líbila a uzavřela 
tak úspěšně podzimní divadelní 
víkend ve Vlastibořicích 2017�

Během celého víkendu bylo možné 
si na sále v improvizovaném 
stánku, který obsluhovali Jitka 
s Kubou, zakoupit svíčky na 
adventní věnce i jiné svíčky přivezené ze stacionáře Tereza v Benešově u Semil� Jelikož se podařilo vše prodat, 
mohl jsem jménem Vás všech předat v Benešově částku 2 710,- Kč� Děkujeme�

A na závěr ještě pár čísel� Cestu za kulturou 
si během tohoto víkendu našlo celkem 198 
diváků� Na vstupném byla vybrána částka 9 
900,- Kč� Náklady na všechna představení 
činily 13 960,- Kč� Sokol uhradil ze vstupného 
a z úspor dvě představení ve výši 11 460,- Kč 
a obec nám pomohla s jedním představením 
částkou 2 500,- Kč�

Děkuji všem za návštěvu a společně se těšíme 
na jarní divadelní víkend, který se uskuteční 
9�–11� 3� 2018�

Rozsvícení vánočního stromku
Zveme všechny spoluobčany na již tradiční rozsvícení vánoč-
ního stromku, které se koná v neděli 3. prosince 2017 od 16:30 
hodin před obecním úřadem ve Vlastibořicích. nebude chybět 
kulturní program a občerstvení v podobě teplých nápojů pro 
děti i dospělé. 

02 Pozvánky 03
Kultura


Pavel Svačinka


Milan Jelínek

Poděkování Pavlovi Svačinkovi 
Za všechny spokojené diváky bych chtěla touto cestou 
poděkovat Pavlovi Svačinkovi za Divadelní víkendy ve 
Vlastibořicích� Pavle, moc děkujeme za krásné kulturní 
zážitky a už teď se těšíme na ty budoucí�
Jménem všech divadelních nadšenců 

Jana Hartlová

Mikulášská  
nadílka pro děti
Letošní mikulášská nadílka se bude konat v sobotu 9. prosince 
od 14 hodin na sále Kulturního domu ve Vlastibořicích. přijďte 
se podívat na Mikuláše, čerta a anděla. 

Setkání seniorů
setkání seniorů se bude konat 
8. prosince 2017 od 16:00 hodin 
v restauraci Kulturního domu ve 
Vlastibořicích. paní Blanka Menclová, 
která setkání připravuje, bude osobně 
předávat pozvánky. 

Pozvánka na Živý 
betlém
srdečně Vás zveme na již tradiční živý betlém 
v jivinské kapli, který se bude konat na 
2. svátek vánoční 26. prosince 2017. sejdeme 
se u dětského hřiště v 16:30 hodin. naladíme 

a zahřejeme 
hlasivky teplým 
nápojem a poté 
si společně 
zazpíváme koledy 
o svaté rodině. 
Těšíme se na 
příjemně strávený 
večer. 
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Bude dílna pokračovat?
od roku 2011 jsme se s partou děcek od podzimu do jara scházeli jednou týdně 
(později pak 1x za 14 dní) v pátek v dětské klubovně, kterou jsme si přizpůsobili 
na dílnu. neměli jsme ambice, učit děti dokonalému řemeslnému zpracování, 
nepostupovali jsme podle složitých plánků, nedávali jsme si složité cíle… 
jediné, na co jsme dbali, bylo to, aby děcka přišla s nápadem a iniciativou. 
My dospělí jsme pak byli pouze vykonavateli a pomáhali s tím, co děti samy 
s ruční pilkou, rašplí a šmirglem nezvládly. Myslím, že podvědomým záměrem 
bylo i odtažení děcek od všudypřítomné digitalizace ovládající dlouhé zimní 
večery – tedy alespoň na okamžik. 
Z posbíraného a darovaného materiálu, většinou z kusů překližky, tyčí a hranolů, vznikl postupem času celý 
vojenský arsenál – primitivní pistolky, samopaly, pušky, meče, štíty, sekery, později výrobky z kartonu… 
Samozřejmě bylo nadšení a radost z dokončeného díla větší, než z plastové „číny“ za 130 Kč� Taktéž výdrž výrobku 
neporovnatelná� A o to asi především šlo – sám si něco vyrobit a vybočit z té obskurní hračkářské mašinérie�

Leč, rodinná situace se mi změnila a mí synové mají jiný režim kroužků� A co víc – je to 6 let� Ta 
partička dětí, se kterou jsme začínali, se mění na teen-age a pistolky je už moc neberou�

Z těchto důvodů jsem se rozhodl dále s dílnou nepokračovat� Myslím ale, že by byla škoda, kdyby 
se Kraftírna (tak jsme dílnu nazvali) přestala využívat� Jedná se o prostory, které rozhodně v každé 
vesnici nenajdete� Dílna je vybavena víceméně použitelným nářadím a několika stoly se svěráky� 
Obec se rozrostla, dětí je dost, tak věřím, že se nadšenci najdou a dílna pokračovat bude�

Díky všem, kdo se za ta léta na činnosti dílny podílel, díky Standovi Bittnerovi – mistrovi přímočaré pily, 
Dušanovi Koutníkovi – za trpělivost při celoročním vyrábění „jedné“ minecraft lampičky� :) Díky vám děti, že 
jste se nám tam pilami a noži nepořezaly, i že jste se nakonec naučily po sobě ty piliny uklízet� :) A nesmím 
zapomenout na obec Vlastibořice, která prostory poskytla a provoz dílny finančně podporovala� 
�

Drakiáda aneb větru  
neporučíme 
 
i akce, jako je Drakiáda, se bohužel musí plánovat několik týdnů dopředu. 
Musí mít volný víkend pořadatelé, musí se nakoupit občerstvení, nachystat 
dřevo na oheň. A pak samozřejmě hrozí, že přijde den „D“ a není optimál-
ní počasí. V našem případě bylo 14. října nádherně. sluníčko svítilo, teplota 
kolem 15ºc a… nefoukalo. někomu by se mohlo zdát, že bezvětří je důvodem 
pro zrušení akce, ale vaše ohlasy mluví o opaku. 

Letos jsme museli místo konání změnit. na Hrob-
ce, kde se Drakiáda konala od roku 2009, bylo 
zaseto zelené hnojivo a tak jsme se přesunuli ke 
staré vodárně nad Vlastibořice. V minulosti se zde 
konala sáňkyáda a děti sem chodí v zimě bobovat.

od rána se ani lísteček nepohnul, přesto se nám 
sešlo přes 20 draků, 28 dětí a téměř 30 dospěláků. 
několik draků se při chvilkovém zafoukání poda-
řilo dostat nahoru a tak jsme mohli odměnit jak 
nejdéle létajícího draka a jeho majitele Štěpána 
Vacka, tak i všechny majitele doma vyrobených 
draků a nakonec rozdat jako odměnu skleněné 
dráčky od josefa novotného ze sklárny spider-
glass i nějaké sladkosti pro všechny děti, které se Drakiády zúčastnily. V prů-
běhu celého odpoledne jsme se věnovali také opékání buřtů a příjemnému 
sousedskému povídání.

rád bych poděkoval všem, kdo se na přípravě podílel i všem návštěvníkům za 
krásné sobotní odpoledne.

04
Volný čas


Pavel Svačinka


Lucie Koutníková

05
Volný čas


Tomáš Vacek

Možnost nového využití prostor dílny v KD 
První možností je využívat prostory v prvním patře dosavadním způsobem, tedy jako dílnu pro děti� 
Předpokladem samozřejmě je, že se najdou ochotní dospělí, kteří by Kraftírnu nadále vedli a děti, které by 
měly zájem něco tvořit� 
Druhou možností je využití prostor jiným způsobem, například jako klubovny, místo setkávání pro maminky 
s dětmi apod� Místnost je vybavena nábytkem pro děti ve věku 2–6 let a v případě zájmu bude jistě možné 
dovybavit ji potřebnými předměty, hračkami, televizí apod� Bližší informace podá místostarosta Standa 
Bittner, tel� 734 440 858
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Strom Ultra Maraton 2017 
50 km/ 1000 m převýšení

11. listopadu se na startu již třetího ročníku sešlo třicet osm běžců, z toho 
dvanáct dívek či žen. proti předchozím ročníkům jsme pozměnili způsob 
navigace závodníků tak, aby lépe vynikl hlavní motiv padesátikilometrové 
trasy, tedy to, co ji odlišuje od jiných podobných závodů. památné, staré 
nebo prostě jen krásné stromy tak tentokrát dostaly kromě role dekorativní 
i roli kontrolních bodů, u kterých se ultraběžci museli zastavit a označit si 
kontrolu do závodních průkazů. součástí průkazů byla i mapka a itinerář, 
podle kterých každý účastník musel další kontrolní bod najít. 

Tradiční sakrující bloudil samozřejmě v cíli chybět nemohl, ale drtivá většina běžců byla novým formátem 
závodu nadšena� Během předchozích ročníků je samotné mrzelo, že kvůli pátrání po šipkách na zemi 
mnoho pěkných stromů minuli bez povšimnutí� A i ten bloudil nakonec uznal, že zabloudí i na uzavřeném 
atletickém oválu, a že to tedy vlastně ani tak hrozné nebylo, když se do toho cíle nějak dostal�
Nakonec bych rád poděkoval Lácovi Henychovi z Vrchoviny, Jirkovi Křivánkovi z Trávníčku a Markovi 
Šestákovi z Liberce, kteří se naprosto profesionálně postarali o provoz občerstvovacích stanic, 
Petrovi Stibůrkovi za nakrmení utrmácených a zablácených trosek v cíli, a hlavně Pavlovi Svačinkovi, 
který se mnou při vítání doběhnuvších musel obětavě strávit v hospodě celé odpoledne i večer�

06
Sport


Dušan Koutník


Dušan Koutník

Výsledky:
- muži do 44 let 
1� Jan Marx (Jablonec n� N�) – 4:46 
2� Jaromír Vicari (SK Babice) – 5:19 
3� Luboš Novotný (AK Křižany) – 5:25
- muži 45–59 let 
1� Michal Černý (MAGNA Team, Raspenava) – 5:10 
2� Roman Lukeš (Ještěd Sky Race, Benešov u Semil) – 5:17 
3� Matthias Muhs (Multisport-LOS, Eisenhüttenstadt, DE) – 6:01
- muži nad 60 let 
1� František Chlouba (Loudavý Samotář, Rychnov u Jablonce n� N�) – 6:57
- ženy do 44 let 
1� Iveta Bodnarová (Maratón klub Kladno) – 5:49 
2� Michaela Zrnovská – 6:07 
3� Jana Portašíková (I like it heavy, Praha) – 6:14
- ženy 45–59 let 
1� Lída Filipová (SK Babice) – 8:00
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Pokračování z minulého čísla  >>

27. Život osadníků v archívních pramenech – nový zápis 
na vystavený barák, koupě chalupy, popuštění živnosti, 
přídavkové, vejměnek, zápis na živnost, odevzdací list 
na chalupu kruntovní, svadební úmluva, kontract kau‑
pě obecního gruntu, placení dluhů, kontribuční knížka, 
vybírání daní, zástoj, smlouva o mord, jazykové rozpory 
(Josef KVAČEK)

V muzeu českodubském jsou zachovány některé 
zápisy obce vlastibořické, darované tam učite-
lem a rolníkem Adolfem HYBNEREM z Újezda 
Svijanského� Jsou to prameny k sepsání rodinné 
kroniky rolníka Františka ŠULCE z Újezda Svijan-
ského, původem z Vlastibořic čp� 1, tchána Hyb-
nerova� Zápisy jsou charakteristickou ukázkou 
své doby, ať již po stránce administrativy tehdejší 
doby, gramatiky (pravopis byl zachován k vůli 
porozumění pouze z části), či ukazují bídný život 
tehdejšího venkovského lidu� Nejstarší z nich je:

Nový zápis na vystavený barák (č� 5) na gruntě Kriš-
tofa ŠULCE staršího a nyní ADAMA syna jeho (č� 1):

Krištof Šulc mladší ujal kousek zahrady „Nad studni-
cí“ pro 2 věrtele od svého otce Krištofa staršího za 4 
kopy�
Závdavku složit povinen bude  1 kopu
od čehož každoročně za pomoci držiteli gruntu daně 
skládati povinen bude totiž
ouroků po 24 groších
starý kontribuce 36 grošů
Summa 1 kopa�
Třema termíny skládati bude po 1 kopě�

Při učiněném zápise Krištof mladší Šulc položil otci 
svému Krištofovi závdavku 1 kopu� Zůstává vše otci 
patřící 3 kopy�

Datum zápisu na??………… dne 4� prosince Ano 1730�

Léta 1731 Krištof mladší Šulc položil otci svému 1 kopu�
Zůstane doplatit 2 kopy

Léta 1732 Krištof mladší Šulc položil otci svému 1 kopu
Zůstane doplatit 1 kopa

Léta 1733 Krištof mladší Šulc položil otci svému 1 kopu
Zůstane doplatit 0 a tak má zaplaceno�

Další ukázkou tehdejšího úřadování jakož i sociálního 
postavení sedláků v této době je:

Wejpis z knihy gruntowní obce Lastibořic od roku 
1734 na listu 94 p:w č� 5
(koupě chalupy)

Matěj KETTNER

Léta Páně 1790 dne 2� měsíce lystopadu s dowolením 

auřadu hospodářského a dobrowolním poraunáním 
mezi dědicema po nebožtíkowy Jozefowi Mocowi, 
který tuto chalupu od Chrištofa mladýho Šulce za-
kaupil, wšak ale bez zápysu hospodařil, a kterych 
dědicůw kupujicí Matěj Kettner jednu dceru sobě za 
manželku pojal a tuto chalupu se wšim práwem a při-
slušenstwym tak, jak za starodáwna w swem sedění 
byla y s patřícý zahrádkau pro 2 wěrtele „Nad studni-
cej“ na sebe přijal za summu hlawní trhowau dwaceti 
pěti zlatých rejnských na dědičné časy pro manželku 
a potomky swé to jest 25 zlatých 17 krejcaru�

Powinnosti z tej chalupy ku gruntu Christofa Šulce na 
kontribucy a auroky každoročně po 1 florentinu při-
pláceti, též pěší roboty buďto wykonáwat, aneb za ni 
platiti powinen bude�

Záwdawek na předešlou sumu trhowou kupujícý po-
ložý totiž:
do důchodu starý dluh   
 5 flor, 17 kr
Mariy za držitele gruntu prowdanej  
 3 flor, 30 kr
z jejího podílu na mše sw� za rodiče  
 30 kr
Činí záwdawek 9 flor, 17 kr

Gruntowní peníze ročníma termíny po 2 
florentinech skládati powinen bude totiž: 
Kateřině, dceři za Wáclawa Fantu prowda-
nej 3 flor, 30 kr
Anně, dceři nezaopatřenej   
 5 flor, 30 kr
Ludmile též 5 flor, 30 kr
a na mše swatý za rodiče   
 1 flor, -- kr
Činí gruntowních 16 flor, -- kr

A poněwadž ještě dwě dcery: Anna a Ludmila nezao-
patřené se zde wynacházejí, kdyby k zaopatření ne-
přišly, aneb nemocej stížené byly w té chalupě swau 
schránku míti mají až do jejich smrti�

Jenž se stalo při práwě obce Lastibořickej roku a dne 
swrchu psaného�

Josef Ulrich w�r� direktor 
Matěj Adam w� r� rychtář 
Jiří Jísl w� r� končel 
Jan Pelant w� r� končel
Matěj Kettner w� r� kupující 
Jan Šulc w� r� postupující
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Rodič zahradníkem
Výchova dítěte by se dala přirovnat k zahradničení – co zasejete, to sklidíte. 
je ale také nutné vědět, jak o kterou květinku řádně pečovat. jak se pěstují 
slunečnice? jak se nepopíchat o ostrolistou cesmínu, nenechat uvadnout 
orchidej a přežít energií sršící pampelišku? pokud nevíte, co Vám doma roste, 
udělejte si zahradnický test. poté se podívejte na popis jednotlivých květinek. 
je možné, že máte doma i kombinaci vícera druhů v jednom.:-) Test je možné 
udělat i pouze pro partnerskou dvojici – odhalí Vám, v čem se lišíte. Test si 
můžete udělat i jako jednotlivec, možná Vám napoví, co Vám nedělá dobře 
a kdy naopak rozkvetete. 
Test
Jaký temperament má Vaše dítě? Aneb máte 
doma pohodovou slunečnici, pichlavou 
cesmínu, křehkou orchidej nebo akční 
pampelišku?
Jak to má maminka, tatínek, babička nebo 
kdokoli jiný ve Vaší domácnosti?
Na každého člena rodiny si vyhraďte kolonku 
a odpovězte za něj na každou otázku „hodně“, 
„středně“, „málo“� 
Pokud vyplňujete bez partnera a máte možnost 
se o tom s ním pobavit později, schválně se 
zeptejte – vidí Vaše odpovědi stejně jako Vy?
Po vyplnění všech tří kolonek se podívejte: 
Jste si podobní se svým partnerem nebo 
všichni tři? Nebo máte dítě s úplně odlišným 
temperamentem, než jste Vy dva?
Nejde ani tak o to, zařadit někoho do škatulky, 
ale uvědomit si, že je možné na stejnou situaci 
reagovat úplně jinak, než jsme zvyklí třeba my 
sami�

Slunečnice – pohodové dítě
Slunečnicové děti jsou šťastné a spokojené 
většinu času tak nějak samy od sebe� Zvládají 
změny a jsou otevřené novým výzvám, mají 
předvídatelný denní režim� Pozitivní i negativní 
emoce většinou vyjadřují poměrně umírněně� 
Je zábava s nimi být a většina rodičů tak nějak 
doufá, že přesně takové bude jejich dítě� Podle 
výzkumů se naštěstí takto chová asi 60% dětí�

Pichlavá cesmína – náročné dítě
Cesmína je nádherná, ale musíte si dát pozor 
na její ostré listy� Zahradníci proto používají při 
pěstování tlusté rukavice� Tyto děti se lehce 
rozčílí a rozruší, nemají pravidelný režim, 
nemají rády změny, projevují velmi intenzivně 
svoje emoce a není snadné je utěšit� Pod 
touto pichlavou slupkou se ale skrývá milující 
a milováníhodné dítě, které je jen potřeba vést 
s extra porcí lásky� Do této kategorie patří asi 
10% dětí�

Křehká orchidej – opatrné dítě
Tak jako pěstitel orchidejí musí mít značnou trpělivost, musí 
se u tohoto typu temperamentu trpělivostí obrnit i rodič� Tyto 
děti si jen pomalu zvykají na vše nové, rády nejdříve pozorují 
zpovzdálí� Mají raději tiché aktivity – např� čtení a skládání 
puzzle než divoké hry vrstevníků� Rodiče mají často strach, že 
jejich dítě je příliš opatrné a měli by ho přímo nutit konfrontovat 
jeho strach a úzkost� To ale vede často k tomu, že se dítě stane 
ještě uzavřenější a rodič je ještě frustrovanější� Lepší strategií je 
akceptovat osobnost dítěte a jemně ho podporovat v překonávání 
jeho strachů, krůček za krůčkem� Patří sem asi 15% dětí�

Pampeliška – aktivní dítě
Pampeliška je nádherná, její žlutá hlavička se natahuje ke slunci 
a bílé chmýří divoce lítá vzduchem� Tak je to i s dětmi – chvilku 
jsou tady, chvilku tam, je obtížné je kontrolovat� Hlavně malé děti, 
které ještě neovládají sebeřízení, jsou prostě úúúúplně všude� 
Běhají více, než chodí, přelézají překážky, než by šly okolo a nikdy 
se nekoukají, kam skáčou� Rodiče těchto dětí většinou poslouchají 
chytré rady okolí, jak by měli své dítě zvládat a okolí přičítá jeho 
energii a impulzivnost výchovné chybě rodičů� Tito rodiče si 
naopak zaslouží velkou pochvalu za výdrž, nekritizujte je!
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Rodina

  
Dana Lund 
Balounová
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09 Fotosoutěž

Vyhodnocení letního 
a podzimního kola
Jelikož naše soutěž měla už od začátku čtvrtletní 
skluz, musíme ho, v tomto posledním letošním 
čísle, dohnat. Tak jdeme na to! Všechny soutěžní 
fotografie jsou k vidění na www.vlastiborice.cz.

Letního kola se zúčastnilo pět fotografů se sedmnácti snímky� Porota ve složení Dana Lund Balounová 
(Jivina), Lucie Koutníková (Vlastibořice) a Břetislav Lipčej (fotograf a brašnář z Budíkova) rozhodla 
o těsném vítězství Milana Jelínka před Petrou Urbanovou a Pavlem Kadlecem�

Hodnocení 14 fotografií od šesti fotografů účastnících se podzimního kola se ujali Milan Jelínek (Vlastibořice), Vojta Pánek 
(Jivina) a Pavel Kadlec (fotograf a stromolezec, Jablonec n� N�) a jako vítězku vybrali Petru Urbanovou� Za druhou Lucií 
Koutníkovou mi ale porota nechala hned dvojici soutěžích -Danu Lund Balounovou a Martina Čižmára� Dana a Martin 
dosáhli zcela shodného hodnocení a já si začal lámat hlavu s tím, jak to v tom kalendáři uděláme� Přece si nemůžeme 
jen tak mirnix-tyrnix vycucat z prstu třináctý měsíc!? Problém nakonec trošku nešťastným způsobem vyřešila vítězka 
tohoto kola� Petřina fotografie má bohužel tak nízké rozlišení, že ji do kalendáře použít nemůžeme� Je mi líto, Péťo�
Zbývající tři pozice tedy obsadí Lucie, Dana a Martin, což však nic nemění na tom, že vítězem se stala Petra�

Dušan Koutník

Pravidla soutěže 2018 

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

b) Fotografie musí být „na výšku“ a doporučené 
rozlišení je 3000 pixelů na delší straně a vyšší. 
Snímky s velmi nízkým rozlišením mohou 
být po konzultaci s tiskárnou vyřazeny!

c) Vítězné fotografie bude za každé 
čtvrtletí hodnotit jiná porota.

d) Všechny soutěžní fotografie zveřejníme 
na obecních webových stránkách.

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

Milan Jelínek, 1. místo

Pavel Kadlec, 3. místo

Petra Urbanová, 2. místo

Letní kolo 

Termíny pro rok 2018

zima  1. únor

jaro  1. květen

Léto  1. srpen

podzim 1. listopad

Předběžný zájem o koupi 
kalendáře prosím směřujte 
na Obecní úřad.



Podzimní kolo 

Petra Urbanová, 1. místo

Lucie Koutníková, 2. místo

Dana Lund Balounová, 3. místo

Martin Čižmár, 3. místo


