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Vážení spoluobčané,

začátek tohoto úvodníku ponechám ve skoro nezměněné podobě s mým úvodníkem 
ze září roku 2014. Důvodem není nedostatek slovní zásoby ani lenost. Původně jsem 
chtěl sdělit to samé jinak. Avšak opisoval bych jinými slovy stejné sdělení. Změnil 
jsem tedy pouze datum konání voleb, jsou o týden dříve, a některé reálie. 

Horké a suché léto je za námi, čekají nás volby, které se konají 5. a 6. října 2018. Rád bych touto cestou 
nejprve poděkoval stávajícím zastupitelům obce, kteří se celé čtyři roky podíleli na jejím chodu 
a spolurozhodovali o mnoha více i méně složitých a důležitých věcech. Někteří z nich se rozhodli již 
dále v této činnosti nepokračovat, ostatní budou znovu kandidovat na jedné ze dvou kandidátek 
do zastupitelstva obce a pokusí se navázat na předešlou práci. Chtěl bych také poděkovat všem 
zaměstnancům a spolupracovníkům, bez kterých si chod naší obce nedovedu představit. 

Budoucímu zastupitelstvu, které vzejde z nadcházejících voleb, bych chtěl popřát mnoho zdaru, aktivní přístup 
a jistou míru obětavosti, která je při výkonu role zastupitele potřebná. Věřím, že se po další čtyři roky bude 
naší malebné obci dařit tak jako doposud a nestane se nic mimořádného, co by záporně ovlivnilo její chod. 
Doteď se nám větší živelné pohromy, ale i běžné negativní společenské jevy, vyhýbaly. Nechci zde obšírně 
rekapitulovat, co se za poslední čtyři roky povedlo, co méně. Většina z vás pravidelně čte zpravodaj, v němž 
vše podstatné bylo vždy uvedeno. Někteří navštěvují veřejná zastupitelstva obce, informují se na Obecním 
úřadě. Každý se ale může aktivně zapojit, přispět svým názorem i prací. Jsem velice rád, že se nám povedlo 
uskutečnit celou řadu programových priorit, které jsme společně na začátku funkčního období zastupitelstva 
definovali, i věcí, které přišly náhodně. Také jsem rád, že se povedlo hospodárně a efektivně realizovat celou 
řadu investičních akcí s pomocí nemalých dotací, a že je obecní rozpočet po celou dobu v kladných číslech.

Následovat by mohl dále výčet celé řady akcí a investic, které se povedlo realizovat, nebo jsou v nějakém 
stádiu rozpracovanosti. Za zmínku jistě stojí akce největší co do objemu vynaložených finančních 
prostředků. Jsou to: oprava Kulturního domu ve Vlastibořicích 4‚404 mil. Kč, zakoupení zametacího stroje 
1‚843 mil. Kč, opravy v DPS 0‚789 mil. Kč, nákladní automobil AUSA včetně 6 kontejnerů 1‚943 mil. Kč, 
oprava komunikací 0‚599 mil. Kč, oprava sportovního zázemí včetně nádrže 1‚321 mil. Kč, oprava v čp. 15 
a čp. 53 1‚391 mil. Kč, revitalizace rybníka v Sedlíšťkách 2‚291 mil. Kč, oprava, rozšíření a modernizace VO 
1‚361 mil. Kč, ČOV u čp. 15 0‚437 mil. Kč, ostatní opravy bytového hospodářství 0‚320 mil. Kč a aktuálně 
2. etapa komunikace na Jivině 1‚5 mil. Kč a oprava komunikace ve Vlastibořicích za cca 1‚2 mil. Kč.

Zajímavý a vypovídající pohled na uplynulé čtyřleté období skýtá pohled optikou čísel. Zkrácenou formou 
vás s nimi seznámím. Všimněte si především snižujících se příjmů z daňové výtěžnosti a příjmů za prodané 
pozemky. Pokud obec nebude vyhledávat možnosti „vedlejších příjmů“ z prodeje a dotací, bude zbývat 
velmi málo prostředků na investiční či jiné akce. Jakékoliv bezdůvodné navyšování provozních výdajů 
nebo neopodstatněné investice budou velmi těžko obhajitelné. Bohužel, bohatá léta, kdy náš rozpočet 
velmi pozitivně obohatil příjem z prodaných pozemků, jsou pravděpodobně již nenávratně pryč.

Rok 2014

Celkové příjmy obce: 16‚072 mil. Kč. Celkové výdaje obce: 12‚064 mil. Kč.  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 4‚008 mil. Kč.

Příjem z daní: 4‚316 mil. Kč. Příjem z dotací: 3‚800 mil. Kč. Příjem z prodeje pozemků: 2‚390 mil. Kč. 
Příjem celkem z daní, pozemků a dotací: 10‚5 mil. Kč (z dotací a pozemků: 6‚2 mil. Kč).

Výdaje na zaměstnance celkem: 0‚829 mil. Kč (OÚ 3 zaměstnanci, DPS 2 zaměstnanci na 1/2 úvazek). 
Výdaje na odměnu zastupitelů včetně starosty a místostarosty: 0‚290 mil. Kč. 
Výdaje celkem na personální zajištění obce: 1‚119 mil. Kč.

Celková výše výdajů na investiční akce, opravy a údržbu: 5‚756 mil. Kč.

Velkoobjemový kontejner
Kontejner je přistaven v Sedlíšťkách a zůstane zde do konce měsíce září, v říjnu 
bude převezen do Vlastibořic. Otevřen je každou sobotu od 11 do 12 hodin. 

odpady
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Obecní úřad – 
aktuální informace

Výsledky hospodaření 
k 31. 8. 2018
Daňové příjmy ......................3.334.160‚34 Kč
Nedaňové příjmy .................... 940.696‚15 Kč
Kapitálové příjmy ................................  0‚00 Kč
Přijaté transfery........................  63.136‚00 Kč
Příjmy c e l k e m: ..............4.337.992‚49 Kč 

Běžné výdaje..........................3.609.739‚36 Kč
Kapitálové výdaje ................1.338.583‚00 Kč
Výdaje c e l k e m: .............4.948.322‚36 Kč 

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 11. 9. 2018 ..........................3.064.111‚21 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil 
k 11. 9. 2018 ................................93.981‚22 Kč
Celkem k 11. 9. 2018 .......3.158.092‚43 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 31. 8. 2018
Přihlášeni k TP:
Kobrle Jaroslav 
Bradáčová Klára
Zach Jakub
Balochová Dana Ing.
Baloch Vít Ing.
Černá Marie
Hájková Sára
Hájková Soňa
Sýkora Daniel

Narození:
Franková Veronika 

Počet obyvatel po změnách

337
Životní jubilea
V červnu oslavili životní jubileum 
paní Věra Ječná a pan Miroslav 
Tomášek. V červenci slavila paní 
Hana Sudová a pan Petr Hetver, 
v srpnu pan Jaromír Drobník. 

Rok 2015

Celkové příjmy obce: 10‚024 mil. Kč. Celkové výdaje obce: 9‚857 mil. Kč.  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 0‚167 mil. Kč.

Příjem z daní: 4‚334 mil. Kč. Příjem z dotací: 2‚012 mil. Kč. Příjem z prodeje pozemků:  
0‚0 mil. Kč. 
Příjem celkem z daní, pozemků a dotací: 6‚346 mil. 
Kč (z dotací a pozemků: 2‚012 mil. Kč).

Výdaje na zaměstnance celkem: 0‚862 mil. Kč (OÚ 3 zaměstnanci, DPS 2 zaměstnanci na 
1/2 úvazek). 
Výdaje na odměnu zastupitelů včetně starosty a místostarosty: 0‚262 mil. Kč. 
Výdaje celkem na personální zajištění obce: 1‚124 mil. Kč.

Celková výše výdajů na investiční akce, opravy a údržbu: 3‚503 mil. Kč.

Rok 2016

Celkové příjmy obce: 5‚609 mil. Kč. Celkové výdaje obce: 7‚944 mil. Kč.  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil −2‚335 mil. Kč.

Příjem z daní: 1‚912 mil. Kč. Příjem z dotací: 0‚211 mil. Kč. Příjem z prodeje pozemků:  
0‚377 mil. Kč. 
Příjem celkem z daní, pozemků a dotací: 2‚500 mil. Kč  
(z dotací a pozemků: 0‚588 mil. Kč).

Výdaje na zaměstnance celkem: 0‚895 mil. Kč (OÚ 3 zaměstnanci, DPS 2 zaměstnanci na 
1/2 úvazek). 
Výdaje na odměnu zastupitelů včetně starosty a místostarosty: 0‚269 mil. Kč. 
Výdaje celkem na personální zajištění obce: 1‚164 mil. Kč.

Celková výše výdajů na investiční akce, opravy a údržbu: 3‚312 mil. Kč.

Rok 2017

Celkové příjmy obce: 10‚103 mil. Kč. Celkové výdaje obce: 9‚809 mil. Kč.  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil −0‚294 mil. Kč.

Příjem z daní: 2‚369 mil. Kč. Příjem z dotací: 1‚863 mil. Kč. Příjem z prodeje pozemků: 
0‚976 mil. Kč. 
Příjem celkem z daní, pozemků a dotací: 5‚208 mil. Kč  
(z dotací a pozemků: 2‚839 mil. Kč).

Výdaje na zaměstnance celkem: 0‚825 mil. Kč (OÚ 3 zaměstnanci, DPS 2 zaměstnanci na 
1/2 úvazek). 
Výdaje na odměnu zastupitelů včetně starosty a místostarosty: 0‚269 mil. Kč. 
Výdaje celkem na personální zajištění obce: 1‚094 mil. Kč.

Celková výše výdajů na investiční akce, opravy a údržbu: 4‚410 mil. Kč.

Hezký podzim!
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Novodobá historie  
komunálních voleb v obci 
Vlastibořice
koncem listopadu roku 1990 došlo k rozdělení obce pěnčín na jednotlivé 
části. Vlastibořice se tak staly, po dlouhé době, opět samostatnou obcí.

Z komunálních voleb 24. listopadu 1990 
vzešlo první zastupitelstvo v tomto 
složení: Jan Mareš – starosta, Hana 
Poršová – místostarostka, Rudolf Porš st., 
Miroslav Třešňák, Václav Brož, Zdeněk 
Jírů, Jaroslav Linhart, Jaroslav Mareš, 
Zdeněk Sluka a Marcela Marešová. 

18.–19. listopadu 1994 si mohli voliči 
vybrat ze dvou kandidátek – sdružení 
nezávislých kandidátů Za Vlastibořicko 
krásnější a Demokratická unie. Zvoleno 
bylo sedmičlenné zastupitelstvo: Jaroslav 
Linhart, Jan Mareš – starosta, Jaroslav 
Bretšnajdr st., Václav Brož, Zdeněk Jírů, 
Hana Vondráková a Milan Jelínek. 

13.–14. listopadu 1998 soupeřili do 
zastupitelstva obce dva nezávislí kandidáti 
a opět sdružení Za Vlastibořicko … Účast 
81‚25% byla okresním rekordem. Z voleb 
vzešlo sedmičlenné zastupitelstvo se 
starostou Janem Marešem. Dále byl 
členem Miroslav Kratochvíl, Miroslav 
Fiala, Ing. Jiří Čubrda, Zdeněk Jírů, 
Zdeněk Sluka a Václav Beran. 

1.–2. listopadu 2002 se voleb zúčastnilo 
78% oprávněných voličů naší obce. 
Z 12 kandidujících byli zvoleni tito 
zastupitelé: Zdeněk Jírů, Ing. Martin 
Šámal, Milan Jelínek, Blanka Menclová, 
Miroslav Fiala a Martin Beksa. Již 
počtvrté se stal starostou Jan Mareš. 

20.–21. října 2006 hlasovalo z 202 
právoplatných voličů 158 obyvatel. 
Do zastupitelstva byli zvoleni: Blanka 
Menclová, Ing. Martin Beksa, Josef 
Müller, Jan Mareš – starosta, Petr 
Brož, Milan Jelínek a Zdeněk Jírů.

Říjnové komunální volby v roce 
2010 (15.–16. 10) ve Vlastibořicích by 
snesly srovnání s volbami ve městech. 

Přihlásila se zde tři seskupení – Pro občany Vlastibořicka, opět 
za Vlastibořicko krásnější a Sousedé sobě. Účast byla opět 
rekordní – 84‚5%. Zvítězilo Za Vlastibořicko krásnější se 464 
hlasy, druzí se umístili Sousedé sobě s 330 hlasy a třetí Pro 
občany Vlastibořicka s 302 hlasy. Starostou se stal nově Ing. 
Martin Beksa. Dále uspěla Blanka Menclová, Zdeněk Sluka, 
Josef Chlupáč, Pavel Svačinka, Bc. Denisa Poláková a Pavel 
Kadlec. Pan Mareš již ve svých 80 letech nekandidoval.

10.–11. října 2014 proběhly u nás komunální volby s účastí 
téměř 79% a dvěma kandidátkami. Do „boje“ šlo známé 
Za Vlastibořicko krásnější a nově Nezávislí. Z prvního 
uskupení se zastupiteli stali: Ing. Martin Beksa – starosta, 
Dušan Koutník, Ing. Jan Koreň, Blanka Menclová, Pavel 
Zeidler a z Nezávislých Zdeněk Sluka a Stanislav Bittner. 

Všem zastupitelům, kteří naší obci věnovali síly a svůj 
volný čas (všichni pracovali jako neuvolnění), patří 
veliké poděkování a vzpomínka na ty, kteří tu již nejsou 
s námi. Během tohoto čtvrtstoletí jich devět zemřelo.

Pořadí zastupitelů je uvedeno podle počtu 
hlasů, které ve volbách získali.

01
Volby


Mgr. Stanislava 

Beksová 
kronikářka

Infografika 
Dušan Koutník
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Kandidátky 
pro volby do zastupitelstev obcí 5.–6. 10. 2018 

 

Jak volit tak, abych opravdu podpořil lidi,  
na kterých mi záleží?
jako volič máte tři možnosti, jak využít svých celkem 7 hlasů: 
a) křížkem označíte preferenci celé strany. prvních 7 kandidátů dostane 
po jednom hlasu. 
b) křížkem označíte preferenci jedné strany a zvolíte i např. dvě jména 
z druhé kandidátky. dva body tedy půjdou označeným jménům a pět prvních 
lidí zvolené strany dostane po jednom bodu. 
c) křížkujete pouze jména – tady poZoR – můžete se snadno o část 
svých hlasů připravit. pokud zvolíte například jen dvě jména, pět Vašich hlasů 
propadne a ve výsledku tak moc nepomůžete ani těm kandidátům, které 
preferujete. pokud tedy volíte pouze jména, snažte se zvolit sedm kandidátů – 
využijete tak všech svých 7 hlasů.

02
Volby

03
Volby
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Sdružení nezávislých kandidátů VLASTIBOŘICKO 

Program 2018–2022  
…a výhled do dalších let.

1) Otevřená komunikace  
 a) Uvolněný starosta – mnohonásobně 
více času na práci starosty – na plný 
úvazek, více osobního kontaktu 
a spojení s lidmi, snadná dostupnost 
starosty pro rychlé řešení problémů, 
více prostoru pro rozvoj obce
 b) Aktualizace webových stránek 
 c) Informační SMS systém 
 d) Zachování Obecního 
zpravodaje v tištěné podobě
 e) Transparentnost financovaných 
investičních záměrů – online
 f) Pravidelná hlášení obecního rozhlasu 

2) Intenzivnější využívání 
dotací z programů ČR a EU, 
financování z nadací 
 a) Krajina a infrastruktura
 - zlepšení průchodnosti 
krajiny – obnova cesty z Vlastibořic 
do Sedlíštěk, cesta pro pěší mezi 
Vlastibořicemi a Jivinou
 - infrastruktura – údržba 
a obnova obecních komunikací 
a chodníků, údržba, obnova a rozšíření 
dětských a sportovních hřišť
 - zadržování vody v krajině: 
revitalizace stávajících vodních 
ploch, využití dešťové vody
 b) Administrativní podpora pro 
občany při čerpání dotací, například:
 - dotace na vytápění
 - tepelná čerpadla
 - využití solární energie
 - čištění odpadních vod
 - zadržování 
a využití dešťové vody
 - realizace nových 
vodních zdrojů (studny, vrty)

3) Kulturní a sportovní život v obci 
 a) Efektivnější využití prostor 
Kulturního domu – přednášky 
pro dospělé, jazykové, sportovní 
a jiné kurzy pro děti, využití pro 
soukromé pronájmy (příjem obce 
na údržbu a rozvoj KD), oplocení 
u restaurace směrem k silnici
 b) Trvalá podpora současných spolků 
(SDH Vlastibořice, Sokol Vlastibořice)

 c) Trvalá podpora všech současných kulturních 
a sportovních akcí – zavedení pravidelné 
akce jednou ročně na Sedlíšťkách
 d) Vybudování víceúčelového hřiště na Jivině v nižším 
standardu a ve Vlastibořicích ve vyšším standardu
 e) Údržba vody ve vodní nádrži ve Vlastibořicích – 
možnost koupání v čisté vodě celé léto
 f) Akce pro seniory – pořádání zájezdů, 
kulturních a společenských akcí

4) Životní prostředí 
 a) Vybudování prostoru pro kontejnery 
na tříděný odpad v Sedlíšťkách
 b) Údržba a obnova veřejné zeleně

5) Údržba obecní infrastruktury a objektů 
Rádi bychom dokončili akce, které předchozí 
zastupitelstvo nestihlo zrealizovat: 
 a) Dokončení rekonstrukce cesty za 
Kulturním domem ve Vlastibořicích 
 b) Vybudování chodníků ve Vlastibořicích
 c) Oprava kapličky na Jivině
 d) Rekonstrukce povrchu sportovního 
hřiště ve Vlastibořicích
 e) Odbahnění a revitalizace rybníčku 
a jeho okolí na Jivině 

6) Udržitelný rozvoj 
 a) Umírněná výstavba přiměřená velikosti obce 
formou etapizace definované územním plánem 
 b) Vypracování územních studií při realizaci 
nebo úpravě rozsáhlejších celků 
 c) Podpora návrhu změny územního plánu včetně 
zakonzervování vybraných přírodních ploch

04
Volby
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ZA VLASTIBOŘICKO KRÁSNĚJŠÍ 

Volební program  
pro volby do zastupitelstva obce Vlastibořice v roce 2018

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám představili priority 
na funkční období v letech 2018–2022 a zároveň 
náš volební program. Chceme navázat na 
úspěšnou práci předešlého zastupitelstva 
a dále ji rozvíjet. Naším cílem je prosperující 
a přívětivá obec bez kriminality, spokojení 
občané, fungující infrastruktura s důrazem 
na životní prostředí, v dosahu základní služby 
a rozvoj společenského dění v obci. Jelikož má 
řada z nás již dlouhodobé zkušenosti a zcela 
reálnou představu o možnostech finančních, 
technických i personálních na takto malé 
obci, nebudeme Vám populisticky slibovat 
nemožné. Tak, jako doposud, nebudeme 
plýtvat, budeme finančními zdroji šetřit, 
rozumně zvažovat každou investici, abychom 
efektivně, hospodárně a účelně využili finanční 
prostředky, kterými naše obec disponuje. 
Prioritou, jako doposud, bude maximální snaha 
o získání dotačních prostředků, bez nichž 
žádné velké investice není možné uskutečnit. 
Naše sdružení „ZA VLASTIBOŘICKO 
KRÁSNĚJŠÍ“ navazuje na téměř 28 let trvalé, 
nepřerušené a úspěšné činnosti kandidátů 
i zastupitelů. Pokud Vás naše představa o dalším 
směřování obce zaujme a dokážete-li kladně 
zhodnotit práci, kterou jsme doposud pro obec 
odvedli, podpořte nás. Děkujeme! 

PO DALŠÍ ČTYŘI ROKY 
BUDEME PODPOROVAT:
1) Investice do dopravní bezpečnosti 
v obci a rozšíření infrastruktury
- dokončit příjezdovou komunikaci 
a vybudovat za fotbalovým hřištěm 
ve Vlastibořicích sběrný dvůr pro 
uskladnění a separaci organického 
a komunálního odpadu včetně garážového 
stání pro současnou techniku obce; 
- ve Vlastibořicích na základě již 
schváleného projektu realizovat chodník 
pro pěší s výraznou podporou dotace 
Státního fondu dopravní infrastruktury;
- ve Vlastibořicích dokončit třetí 
etapu úpravy povrchů místních 
komunikací za Kulturním domem;
- na Jivině na základě zpracovaného 
bezpečnostního auditu provést úpravy 
od autobusové čekárny směrem ke 
křižovatce za účelem zpřehlednění 
nebezpečného úseku v obci;
- na Jivině komplexně zrekonstruovat 
cestu „Do Kotle“ včetně již 

vyprojektovaného prodloužení vodovodu 
a odvodnění silničního tělesa;
- na Jivině dokončit „spojovací“ 
komunikaci od rybníka ke 
krajské komunikaci;
- trvale udržovat v pořádku stávající 
obecní komunikace a postupně 
vylepšovat jejich technický stav;
- v Sedlíšťkách vyprojektovat, povolit 
a vybudovat přivaděč vody do 
rybníka a propojit jednotlivé dešťové 
svody z okolních nemovitostí;
- v Sedlíšťkách i na Jivině vytvořit vhodné, 
dostatečně kapacitní, kontejnerové 
místo pro sklad separovaného odpadu, 
ve Vlastibořicích jej upravit a rozšířit 
(stávající umístění není příliš vhodné);
- vyčistit rybník na Jivině od 
nánosů bahna, upravit hráz 
a přeliv, vyčistit přítok i odtok;
- dosázet chybějící stromy podél cest 
v Sedlíšťkách, prořezat stávající stromy
2) Kulturní, společenské a sportovní akce
- pokračovat v aktivní účasti na pořádání 
již tradičních kulturních, sportovních 
a společenských akcí konaných v obci;
- zvýšit pravidelné využití 
Kulturního domu a sportovního 
zázemí, např. ve formě podpory 
soukromé školky či skupiny;
- aktivně i nadále podporovat 
spolky v obci (dobrovolní hasiči 
Vlastibořice, Sokol Vlastibořice);
- pokračovat v podpoře aktivních 
občanů a dětí formou grantů a účelových 
dotací z obecního rozpočtu
3) Sportovní areály v obci 
včetně technického zázemí
- vybudovat na Jivině víceúčelové 
hřiště pro větší děti a dospělé včetně 
příslušenství, osázet plochy prostranství 
zelení, dokončit odvodnění celé 
lokality, rozšířit osvětlení plochy;
- udržovat stávající areály, dětská 
hřiště a vybavení a postupně je 
doplňovat a modernizovat
4) Obnovu a údržbu movitého 
i nemovitého majetku
- pořídit náhradu za již dosluhující 
sekačku a zahradní traktůrek;
- provést opravu kapličky na Jivině 
a dále dokončit úpravu prostranství 
před hřbitovem ve Vlastibořicích 
a také na Jivině výsadbou lip;

- dokončit podrobnou pasportizaci obce 
(přehledný soupis staveb, komunikací, 
technického zařízení a infrastruktury 
v obci včetně sakrálních staveb 
a pomníků jako nezbytný podklad pro 
následné opravy a údržbu majetku obce 
s vazbou na připravenost jednotlivých 
projektů a čerpání dotačních titulů;
- modernizovat a udržovat stávající 
obecní objekty, zejména obnova 
bytového fondu v čp. 15 a v kampeličce;
- pokračovat v rozšiřování bezpečných 
parkovacích ploch v obci;
- na hřbitově na Jivině realizovat další 
etapu opravy oplocení a zídek;
- na hřbitově ve Vlastibořicích 
upravit pěšinky, doplnit živý plot 
a ošetřit vzrostlé stromy; 
- pravidelně realizovat další 
drobné a nutné opravy a údržbu 
obecního majetku; 
- zrealizovat cyklostezku 
včetně stromořadí vedoucí 
z Vlastibořic do Sedlíštěk;
- vybudovat stálou expozici „Z historie 
obce a jejího osídlení“ ve sklepních 
prostorách Obecního úřadu včetně 
zajištění souvisejícího příslušenství 
a odborného zpracování historických 
podkladů 

PO DALŠÍ ČTYŘI ROKY 
NEBUDEME PODPOROVAT:
1) Zvyšování provozních nákladů na chod 
obce (dále budeme preferovat alternativní 
zdroje energie, zejména u vytápění 
obecních domů, výměnu zbývajících 
výbojkových lamp za LED světla či 
podporu zateplování objektů obce).
2) Zvyšování mzdových nákladů na 
chod obce (jsme pro stávající model 
neuvolněného starosty i místostarosty, 
jednoho administrativního a jednoho 
technického pracovníka na plný úvazek).
3) Pořízení movitých věcí, které obec 
nepotřebuje (např. obecní automobil 
či svozovou dodávku, zdarma 
internet do každé rodiny apod.).
4) Výstavbu mateřské školky 
a volnočasové sportovní haly z vlastních 
zdrojů (pokud by obec na tuto stavbu 
dostala minimálně 80% dotaci, je 
možné takový záměr podpořit).
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6. ročník Okolo Vlasti
tradiční červnový závod tentokrát ovlivnilo horší počasí. běžci byli rádi 
a mnozí si vylepšili osobní rekordy, koupaliště, snad poprvé v historii závodu 
zcela plné, ale využil málokdo. 

Úvodem bych rád poděkoval všem 
dobrovolníkům, běžci si pochvalují 
především jejich ochotu a dobrou náladu. 

A teď už k výsledkům: Hlavní závod po 
pěti letech vyhrál vítěz prvního ročníku 
Jirka Václavík v čase 1:22:59. Zajímavé je, 
že k nám ráno přijel na kole. Prostě přijel 
z Prahy na kole a vyhrál půlmaraton.

Nejrychlejší půlmaratonkyní byla 
Helena Daďourková (1:46:49), 
která u nás závodila poprvé.

Na krosové trati přes čtyři brody 
zvítězil Milan Kohout těsně před 
Tomášem Tomčem reprezentujícím 
náš Sokol Vlastibořice. Nejrychlejší 

zablácenou ženou se stala Kamila Kosinová.

Vítěze mnoha dětských kategorií zde vyjmenovávat 
nebudu, ale děti si závod užily stejně jako dospělí.

Opět se zúčastnily děti z Domova Raspenava i už starší 
klienti Domova Tereza, sami si zazávodili, a potom pyšně 
sledovali předávání cen nejrychlejším – poháry pro 
vítěze a medaile nám totiž letos vyrobili právě oni. 

Dodatečně oba domovy obdržely dar, poskládaný 
z příspěvků závodníků i organizátorů.

Celkově se akce opět moc vydařila a my 
už se těšíme na další ročník.

05
Sport


Dušan Koutník


Martin Smija

Zdeněk Mikula
Pavel Kadlec

 Petr Horal
 Martin Čižmár
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Doporučení houbařům
Nastává období, kdy do českých lesů vyjede mnoho 
houbařů a vozidla zanechají zaparkovaná na opuštěných 
a odlehlých místech. Vozidla budou bez dohledu 
i několik hodin a mohou se tak stát předmětem zájmu 
pachatelů. Uvnitř stále majitelé zanechávají různé věci – 
doklady, mobilní telefony, fotoaparáty a tašky. 
Bohužel i zdánlivě „bezcenná“ věc může pachatele nalákat. Vy 
sami ovlivňujete to, zda se vaše vozidlo stane cílem zlodějů. 
Zajisté nechcete nemilé překvapení v podobě rozbitého okénka 
či zámku. Pokud se chcete vyvarovat nepříjemnostem, zklamání 
a zbytečným ztrátám, věnujte pozornost následujícím radám:

Než opustíte zaparkovaný automobil:
- proveďte kontrolu zajištění vozidla – uzavření 
oken, dveří i zavazadlového prostoru
- neukládejte ve vozidle hodnotné předměty, 
především na viditelných místech
- ani zavazadlový prostor vozidla není 
vhodný pro úschovu cenných věcí
- uvnitř nezanechávejte rezervní klíče, doklady
- nezapomeňte na bezpečnostní systémy. 

Parkování 
Policisté v rámci své činnosti kontrolují i zaparkovaná 
vozidla v lesních porostech a řeší i případy, kdy majitelé 
vozidla zaparkují před vjezdem na lesní cestu a v místech, 
kde je parkování zakázáno. Řidiči, kteří parkují vozidla 
na těchto místech, tak porušují zákon č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

Řidiči se tak dopouštějí přestupkového jednání a v blokovém 
řízení jim může být uložena pokuta do 2 tisíc korun. 

Zkontrolovat a pokutovat vás je oprávněn také pracovník 
lesní stráže. Ten se musí prokázat odznakem a může vám 
za porušení zákona uložit pokutu, nebo vás předvést na 
služebnu policie. Dále vám zanechá za stěrači lístek s časem, 
místem a oznámením o přestupku a s informací o dalším 
postupu. Pokud řidič nezareaguje, předává záležitost policii. 
Zákaz jízdy a stání motorovými vozidly na lesních cestách 
vyplývající z lesního zákona jsou orgány státní správy 
lesů povinny v případě jeho porušení sankcionovat, a to 
v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon). 
Při porušení zákazu vjezdu do lesa podle lesního zákona 
hrozí ve správním řízení pokuta až do 5 tisíc korun.
K zákazu vjezdu do lesa není potřeba umístit dopravní značky, 
ty zákaz zdůrazňují. Platnost dopravních značek Zákaz stání 
a Zákaz zastavení může být klidně i v úseku několika kilometrů.

Kde máte tedy zaparkovat?
Na místech k tomu určených. Dle zákona smíte 
zaparkovat u krajnice, na hranici lesa, ale jen tak, aby 
zůstal volný průjezdný pruh o šířce alespoň tři metry. 

Pátrání po osobách 
V uplynulých letech policisté pátrali po 
několika osobách ztracených při hledání hub 
v lesních porostech. Realizovali pátrací akce, 
do kterých byli zapojeni policejní psovodi 
i vrtulník. Houbařům doporučujeme, 
aby navštěvovali místa, která znají. 

Doporučení Policie ČR – než se vydáte 
na procházku do lesa či sběr hub:
- noste při sobě mobilní telefon 
s dostatečně nabitou baterií
- především rada pro starší občany 
pro případ, že dojde k jejich 
zranění nebo nevolnosti
 a mohou si přivolat pomoc
- kompas i podrobnou mapu, když 
neznáte dokonale okolí – můžete 
ztratit orientaci v terénu
- oblečení – pokud dojde ke změně počasí 
v průběhu pohybu v lesních porostech
- nemocní, kteří užívají pravidelně 
léky, tyto s sebou vzít.
Při záchraně života jde o minuty. Pro 
rychlý příjezd záchranné služby nebo 
přílet vrtulníku je důležitá přesná znalost 
místa zásahu. K tomu slouží aplikace 
„Záchranka“, kterou lze velmi jednoduše 
nainstalovat do mobilního telefonu.
Aplikace je přímo napojena na systémy 
záchranných služeb v ČR. Po stisknutí 
nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 
a zároveň odesílá záchranářům 
nouzovou zprávu s vaší polohou a dalšími 
informacemi. Až telefonické spojení s linkou 
155 zajistí 100% výjezd posádky ZZS. Pokud 
se nacházíte na horách, aplikace Záchranka 
to podle GPS signálu sama rozezná a odešle 
nouzovou zprávu i Horské službě v dané 
oblasti. Bližší informace naleznete na 
internetu www.zachrankaapp.cz 
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Policie informuje

 
Podvody páchané na seniorech jsou 
poměrně latentní trestnou činností. 
Okradení se stydí a raději se s událostí 
nesvěří a to ani v rámci rodiny. 
Pachatelé jsou čím dál sofistikovanější, 
nezanechávají za sebou žádné 
stopy a pro kriminalisty je těžké je 
dopadnout. Hlavním důvodem, proč si 
pachatelé vybírají starší osoby, je ten, 
že senioři jsou osamělí, dobrosrdeční 
a důvěřiví. Rádi a pozorně naslouchají, 
mají minimum kontaktu s okolím, jsou 
méně ostražití, tělesně slabší a proto 
se i hůře brání jakémukoliv útoku. 
Podvodníci zacházejí tak daleko, že se 
nejen dostávají do blízkosti seniorů, 
ale i do jejich obydlí, kde je následně 
připraví i o celoživotní úspory. Jsou 
velice výřeční, na první pohled 
působí sympaticky a jsou schopni bez 
problémů navazovat kontakty. Své 
podvody mají velice dobře připravené. 
Pracují i ve skupině dvou až tří osob 
a pachatelkami bývají i ženy. Nelze 
říci, že by se jednalo o nevzdělané 
jedince, pachatelé mají intelektuální 
schopnosti, snaží se působit vzdělaně, 
používají slova, kterým senioři 
nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni 
rychlé improvizace, přizpůsobí se 
okamžitě situaci, dokáží odhadnout 
svoji oběť a snadno si získávají důvěru. 

Co mají pachatelé společného, 
jsou opakující se legendy, se 
kterými bývají stále úspěšní.

- VRÁCENÍ PENĚZ či požadování 
NEDOPLATKU za různé energetické 
služby – voda, plyn, elektrika. Zde 

bychom rádi upozornili, že žádná energetická společnost 
nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Nikdo vám domů 
žádný přeplatek za energii nepřinese a nikdy za tyto 
služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji 
v těchto případech jde podvodníkům o to, aby viděli, kam 
si jdete pro peníze a poté se vám snaží vloudit do domu 
pod záminkou, že potřebují na toaletu či požádají o vodu. 

- PŘEPSÁNÍ SMLOUVY – pachatelé se vydávají za 
pracovníky energetických společností, přichází s tím, že 
za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte 
v hotovosti a nikoho si domů nepouštějte! O případných 
změnách ve smlouvách se poraďte s rodinou, příbuznými, 
sousedy a podobně. Nikdy se nenechte donutit cokoliv 
okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou. 
Dalším trikem podvodníků je opisování stavu vodoměru, 
plynoměru apod. V těchto případech si ověřte, že se 
opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti. To, 
že má cizí osoba na sobě montérky s nápisem firmy, ještě 
neznamená, že se nejedná o podvodníka. Nechte si přes 
kukátko dveří nebo přes pootevřené dveře zabezpečené 
bezpečnostním řetízkem předložit služební průkazy 
pracovníků uvedených společností a případně si jejich 
totožnost ověřte u konkrétní společnosti. Jistě máte 
i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným 
ho předat u dveří, případně zatelefonovat nebo poslat 
mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se 
energetici ohlásí předem, požádat někoho z rodiny nebo 
souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít, byl s vámi 
doma. Vaší povinností není pustit do bytu cizí osobu! 
 
- VNUK či KAMARÁD NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY – zde 
je jejich nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny 
měl dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil 
peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on u sebe 
nemá peníze a tak si poslal kamaráda za vámi, abyste 
mu pomohli. Onen kamarád je však podvodník. 
V těchto případech velmi často pachatelé kontaktují osoby 
telefonicky, přes pevnou linku. V současné době mají 
pevné linky především starší občané a tak si podvodníci 
v telefonních seznamech hledají osoby například i podle 
archaických jmen (například Anežky, Boženy, Marie 
apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za vámi 
následně přijdou. Jsou známy případy, kdy se senior zeptá 
„To jsi ty, Jiříku?“ a pachatel pohotově odpoví, že ano, nebo 
se sám pachatel zeptá „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“… 

Zde máme několik rad:
•	 Nikdy vy sami nesdělujte nikomu cizímu jméno svého 

příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno 
a příjmení údajného příbuzného, který má být v tísni. 

•	 Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás 
potká před domem, nikdy ho nezvěte dovnitř do 
domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku 
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a pokud máte tu možnost, spojte se telefonicky 
s tím, komu máte údajné peníze poslat. Pokud se mu 
nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny. 

•	 Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě vám 
nedoporučujeme předávat cizím osobám peníze! 
Dbejte i na to, abyste nenechali pootevřené dveře, aby 
vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci se snaží, 
abyste podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo 
rodinný přítel je v obrovských problémech a tlačí vás 
k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte se! 

- PODOMNÍ PRODEJCI – v poslední době není výjimečné, že 
obce zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud si 
nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní 
úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný a někdo 
se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat 
státní policii na lince 158 nebo i městskou policii na 
lince 156. Obě tyto složky mohou prodejce pokutovat, 
neboť se prodejci dopouští přestupku porušení místní 
vyhlášky. Podvodníci v těchto případech nabízejí široký 
sortiment zboží a služeb, jako jsou potraviny, kožešiny, 
nádobí, kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí 
i výkup starého nábytku, oblečení, starožitností apod. 
Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že 
se zbavíte starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte!

A rada pro seniory, jak se nestát obětí podvodníků? 
•	 Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se 

s osobními věcmi cizím lidem. 
•	 V žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. 
•	 Udržujte dobré sousedské vztahy a případně 

požádejte o pomoc sousedy. 
•	 Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. 
•	 Neotevírejte automaticky dveře, 

když nevíte, kdo je za nimi. 
•	 Nejlepší je peníze ukládat do peněžních ústavů a pokud je 

již máte doma, uschovejte je na několika různých místech. 
•	 Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, 

abyste mohli případně rychle zavolat pomoc.

Pokud byste potřebovali pomoc, můžete se kromě 
policie na čísle 158 obrátit i na krizovou linku 
pro seniory – 800 157 157, která je v provozu 24 
hodin denně. Volání na linku je zdarma.

Za rok 2017 bylo v Libereckém kraji evidováno celkem 
24 případů a evidovaná škoda činila 1.805.273,- Kč.

Za letošní rok 2018 jsou v České republice zaevidovány téměř 
čtyři stovky případů se škodou přes 18 milionů korun. 
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Zlatá stezka Českého ráje
mám ráda přírodu, hory, skalní města, řeky, rybníky, louky, lesy… lákají 
mě světové dálkové trasy a při hledání informací na internetu jsem si 
uvědomila, že jednu domácí mám na dohled. 

Zlatá stezka Českého ráje je červeně 
značená turistická stezka spojující 
nejvýznamnější místa Českého 
ráje. Uváděná délka je cca 120 km 
a poprvé je zachycena v průvodci 
Klubu českých turistů z roku 1937. 
Jednotlivá výletní místa jsem 
samozřejmě již znala a mnohokrát 
navštívila, ale lákalo mě, trasu si projít, 
pospojovat a zažít ji vcelku. Nápad 
se zrodil rychle, prostudovala jsem 
zkušenosti a návrhy tras, počasí bylo 
pěkné a tak jsem se rozhodla vyjít 
z Mladé Boleslavi do Jičína v prvním 
týdnu července. Trasu lze rozdělit 
do několika etap, já jsem se držela 
doporu-čených s malými úpravami:

1. Mladá Boleslav – Michalovice – 
Josefův Důl – Bakov nad Jizerou – 
Klokočka – Klášter Hradiště nad 
Jizerou – Mnichovo Hradiště (25 km) 
2. Mnichovo Hradiště – Zásadka – hrad 
Valečov – Drábské světničky – Krásná 
vyhlídka – Příhrazy – Srbsko – 
hrad Kost – Libošovice (22 km) 
3. Libošovice – rozcestí u Přibyla – 
Podsemínský mlýn – Nebákov – 
Troskovice – Vidlák – zámek 

Hrubá Skála – hrad Valdštejn – Turnov (23 km)
4. Turnov – zámecká naučná stezka Hrubý 
Rohozec – Dolánky – Bukovina – Drábovna – hrad 
Frýdštejn – Pantheon – Malá Skála (12 km) 
5. Malá Skála – Pánovo pole – Besedice – 
Koberovy – Hamštejnský hřeben – Vzdychánek – 
Kozákov (Semily) (23 km plus)
6. (Semily) Kozákov – Komárov – Bačov – Zelený Háj – 
Bezděčín – Skuhrov – Rváčov – Morcínov – Košov – 
Tábor – Kyje – Železnice – Valdice – Jičín (26 km plus)

Největší oříšek byla logistika… jak se dostat každý den 
na začátek trasy a také zpět domů… a včas, protože doma 
spí pejsek, kterému táhne na 17… takže nastalo velké 
kombinování cest autem, vlakem, autobusem a také některé 
úseky navíc, aby spojení klaplo – všechno jde, když se chce 
a také díky technice a informacím na internetu jsem neměla 
problém. Pravda je, že ně-které úseky jsem kvůli spojení šla 
opačným směrem nebo v přehozeném pořadí, jinak to nešlo 
a také jsem nachodila víc kilometrů, výsledek ale stál za to. 

1. Z Mladé Boleslavi do Mnichova Hradiště
Za zmínku stojí hrad a historické centrum Mladé 
Boleslavi, Škoda muzeum, Letecké muzeum, zřícenina 
hradu Michalovice, zřícenina hradu Zvířetice, národní 
přírodní památka Rečkov se vzácnými porosty, barokní 
kaple Sv. Stapina na místě bývalých lázní v oboře 
Klokočka, pivovar v Klášteře Hradiště nad Jizerou, 
kaple sv. Anny s ostatky Albrechta z Valdštejna, 
zámek a zá-mecký park v Mnichově Hradišti

2. Z Mnichova Hradiště do Libošovic
Zajímavosti trasy skalní hrad Valečov, Klamorna – 
zbytky skalního hrádku, Drábské světničky, 
Studený průchod mezi skalami, Krásná vyhlídka – 
Příhrazské skály, hrad Kost, Prokopská údolí

3. Libošovice – Podtrosecká údolí – 
Trosky – Hruboskalsko – Turnov
V této etapě – údolí Žehrovky, Podsemínský mlýn, 
Nebákovský mlýn, výhled na Trosky a Vy-skeř před 
Svitačkou, zřícenina hradu Trosky, Podtrosecká 
údolí, rybník Vidlák, zámek Hrubá Skála, arboretum 
Bukovina, Hruboskalské skalní město s vyhlídkami, 
hrad Valdštejn, rozhledna Hlavatice 

4. Z Turnova na Malou Skálu
Na trase Turnov – Muzeum Českého ráje, synagoga, 
Galerie Granát, zámek Hrubý Rohozec, roubený Dlaskův 
statek v Dolánkách, Drábovna, Frýdštejn – zřícenina 
gotického hradu, Vranov-ský hřeben – skalní hrad Vranov, 
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Pantheon, vyhlídka Zahrádka, letovisko Malá Skála 

5. Z Malé Skály na Kozákov
Krásný výhled na Pantheon a Suché skály od kraje lesa nad 
Malou Skálou, možno odbočka – skalní bludiště Chléviště, 
přes Modlitebnu a Besedické skály s krásnými výhledy, 
rozhledna na Kozákově – nejvyšší hora Českého ráje (Semily)

6. Z Kozákova (Semily) do Jičína
Zajímavé roubené chalupy v okolí Skuhrova 
a Rváčova, barokní kostel a rozhledna na vrchu 
Tábor, kolem vrchu Zebín, Valdštejnská lodžie, 
historické náměstí a zámek v Jičíně 

Na malém kousku světa máme neuvěřitelně mnoho 
přírodních, historických, kulturních památek. Trasa 
kolem nejoblíbenějších míst byla až na výjimky velmi 
klidná a liduprázdná. Letní počasí dokreslovalo pohodu. 
Většina klíčových míst nabízela občerstvení, kulturní 
pořady pro děti, koncerty, ubytování. Vše se dá dohledat na 

internetových stránkách a naplánovat pěkné dny. Pro mě 
bylo velmi příjemné objevit kousky přírody a místa, kde 
jsem ještě nebyla. Z toho prostého důvodu, že jsem poprvé 
šla trasu vcelku, na některá zvláště pěkná místa se budu 
ještě vracet. Pro mě byly právě tyto úseky nejkrásnější, 
pěšinky tichým lesem, kolem potůčků, přes kvetoucí 
louky… Připojuju několik fotografií, které pohodu cesty 
dokreslují a také verše, psané na jedné informační tabuli…

Miloval jsem svůj les v mých údolích, mých strání -
Život byl bez konce – veliké odhodlání…!
Pěšinky ve skalách – modř nebe na rybníku -
Tišina doubravy i rámus sojčích křiků -
Opary rozbřesků, třpyt slunce z pavučiny…
I hvězdy v korunách, tajemné noční stíny -
Vůně pryskyřic, vonící na pasece…

(Pro popis trasy byl použit materiál „Zlatá stezka – Český ráj“, vydalo 
Sdružení Český ráj ve spolupráci s Libereckým krajem, 2017.)
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Výlet na zámek Jemniště, 
Konopiště s prohlídkou 
motomuzea 
Obec Vlastibořice pořádá výlet pro 
občany Vlastibořic, který se uskuteční 
v pátek 28. září 2018 (státní svátek). 
Odjezd autobusem bude vždy od 
autobusových zastávek ze Sedlíštěk 
v 8:30, v 8:35 z Vlastibořic a v 8:40 
z Jiviny. Nejprve navštívíme barokní 
perlu středních Čech, soukromý zámek 
Jemniště (www.jemniste.cz), který se 
nachází 10 km od Benešova. Zámek je 
nově zrekonstruován včetně barokní 
parkové úpravy ve francouzském 
stylu, součástí parku je také zvěřinec. 
Zámek je přístupný přímo z parkoviště 

po rovné komunikaci cca 100 m. 

Necelých 14 km od zámku Jemniště 
se nachází další skvost české historie, 
státní zámek Konopiště (www.zamek-
konopiste.cz). Zde je naplánován oběd 
v restauraci a dle zájmu prohlídka 

muzea motocyklů (www. jawa.eltsen.cz), které se nachází cca 
100 m od restaurace. Jde o oficiální tovární muzeum značky 
JAWA a je zde vystaveno kolem 200 exponátů. Alternativou 
je prohlídka zámku Konopiště či přilehlého zámeckého 
parku s růžovou zahradou a skleníky. Zámek, muzeum i park 
je opět velmi dobře přístupný cca 200 m od parkoviště.

Obec Vlastibořice, tak jako doposud, bude hradit dopravu 
autobusem a vstupné. Předpokládaný návrat z výletu je 
cca v 18 hodin. Zájemci o výlet nechť potvrdí svoji účast na 
Obecním úřadě osobně, e-mailem (info@vlastiborice.cz) či 
telefonicky na čísla 485 146 025, 724 179 387 nebo 604 746 955.

Těšíme se na Vaši účast!
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Strom republiky   
stromem republiky se obecně nazývají stromy vysazené k výročí založení 
republiky. Ve Vlastibořicích máme dva: 

První lípa srdčitá byla slavnostně 
vysazena roku 1918, je to tedy již více než 
stoletý strom. Jeho stín si užíváme při 
posezení na zahrádce Kulturního domu. 
 
Druhá lípa byla vysazena ke 
dvacetiletému výročí stejné události, 
tedy v roce 1938, a najdete ji poblíž 
vchodu na vlastibořický hřbitov.

Třetí lípa bude vysazena k 100. výročí vzniku 
Československé republiky v neděli 28. října v 10 
hodin v prostoru za budovou Obecního úřadu.

Všichni jste srdečně zváni.
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Podzimní divadelní víkend
Vážení příznivci divadelního umění,

dovolte mi, abych Vás jménem pořádajícího sokola 
Vlastibořice pozval na tradiční Podzimní divadelní víkend, 
který se uskuteční 19.10.–21. 10. 2018 v kulturním domě ve 
Vlastibořicích.

V době uzávěrky obecního zpravodaje Vás ještě nemohu 
seznámit s kompletním programem divadelního víkendu. 
oslovili jsme mnoho souborů a nyní jsme ve fázi potvrzování 
nabídnutých časů a termínů. Zatím je skoro vše otevřené 
a to jak počet představení, tak i zda se představení odehrají 
během dvou nebo tří dnů. ale něco Vám samozřejmě mohu 

prozradit už teď. 

V pátek 19.10. od 19 hodin se můžete těšit na komedii z fotbalového prostředí s názvem 
Malá domů v podání DS Vojan Český Dub. kompletní program představení bude k dispozici 
na plakátovacích plochách týden předem.
těšíme se na společně strávený kulturní víkend.

za t. j. sokol Vlastibořice 
pavel svačinka

Pozvánka na Drakiádu 
Vážení sousedé, milé děti,

léto už je pryč a možná se u nás na chvíli zastaví i podzim. 
a k podzimu patří mimo jiné pouštění draků, opékání jablek 
nebo buřtů a další radovánky. dRakiÁda 2018 se uskuteční 
v sobotu 13. 10. 2018 od 14 hodin na stejném místě jako loni – 
nad Vlastibořicemi u staré vodárny pro Vás bude nachystané 
občerstvení v podobě teplých i studených nápojů a připravené 
bude i ohniště pro případ, že si přinesete již zmíněné buřty 
nebo jablka. pokud některá maminka nebo babička upeče 
nějakou dobrotu, budeme moc rádi. V případě deštivého počasí 
akci přesuneme na neděli ve stejný čas.

s přáním příznivého větru se na Vás těší

pavel svačinka
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Z Vlastibořic do Sparty
„spartathlon je ultramaratonský závod o délce 246 kilometrů. od roku 
1983 se vždy v září běhá v Řecku mezi aténami a spartou. Závod se koná 
na počest běžce feidippida, aténského posla. ten je znám především jako 
běžec nesoucí zprávu o vítězství atéňanů nad peršany z marathónu do asi 
40 km vzdálených atén, kde údajně po vyčerpávajícím běhu zemřel. historik 
hérodotos, který žil v 5. století př. n. l., tedy nedlouho po bitvě u marathónu, 
se však o této události nezmiňuje.

Píše naopak o tom, že Feidippides byl 
v roce 490 př. n. l. vyslán do Sparty, aby 
její obyvatele požádal o pomoc v bojích 
s Peršany. Feidippides podle něj dorazil 
do Sparty den a půl poté, co opustil 
Atény. Na základě tohoto tvrzení se do 
Řecka v roce 1982 vydalo pět příslušníků 
britské Royal Air Force, aby prozkoumali, 
zda je možné za daný čas tuto trasu 
o délce téměř 250 km zvládnout. 
Třem z nich se to podařilo v časech 
mezi 34 a 39 hodinami. Následujícího 
roku se konal první Spartathlon.“
(Wikipedia.com)

Držitelem traťového rekordu na tomto 
nejslavnějším ultramaratonu světa 
je fenomenální řecký běžec Yiannis 
Kouros. Zúčastnil se čtyř Spartathlonů, 
tři z nich vyhrál ve třech nejlepších 
časech historie, jeho nejlepší čas 
z roku 1984 je 20 hodin a 25 minut.

Čeští běžci zde také zanechali 
výraznou stopu. Během 44 let 

existence závodu ho dokončilo 21 našich ultramaratonců. 
V roce 2011 skončila česká ultramaratonská ikona Daniel 
Orálek na skvělém pátém místě. V roce 2016 pak Radek 
Brunner, kterého známe i z účasti na našem půlmaratonu 
Okolo Vlasti (který vyhrál v roce 2015 a 2016), skončil na 
slavném Spartathlonu na fantastickém třetím místě.

O rok později to dopadlo ještě lépe. Celý závod Radek 
běžel průměrným tempem přes 11 km/h, navíc na 
posledních 50 kilometrech v časných ranních hodinách 
sváděl srdcervoucí souboj s domácím Nikolaosem 
Sideridisem, a nakonec před ním doběhl druhý v osmém 
nejlepším čase celé Spartathlonské historie, 22 hodin a 49 
minut, čímž se zařadil mezi legendy tohoto sportu.

Teď mi dovolte jeden skok do mé 
soukromé minulosti. Jako malý 
školák jsem snil o tom, že to jako 
sportovec dotáhnu až ke dresu "se 
lvíčkem na prsou", jak se tehdy 
říkalo. Že budu mít možnost 
reprezentovat naše, tehdy ještě 
socialistické, Československo. 

Díky svým výkonům z loňského 
roku, kdy jsem v Lipsku zaběhl 100 km pod deset hodin, 
jsem se letos na Spartathlon kvalifikoval i já. Radek by, 
i přes letní tréninkový výpadek, rád doplnil svou sbírku 
o chybějící zlato, a mě moc těší, že budu u toho, ať už se 
mu to podaří nebo ne. Rekordních patnáct Čechů se letos 
bude snažit v předepsaných 36 hodinách dokončit tuto 
ultramaratonskou Olympiádu a já jsem jedním z nich.

Socialistická éra (naštěstí) i mé dětství (naneštěstí) jsou už 
dávno pryč, ale mně se sen splní. Lvíčka už mít na prsou 
sice nebudu, ale dres s českou vlaječkou, který obléknu, 
má stejnou váhu. Možná to zvládnu, možná ne, ale jedno 
vím jistě: Pro splnění svého snu udělám všechno. 

Držte mi prosím palce, budu to potřebovat.
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Sport


Dušan Koutník



strana 17

Po stopách československých 
legionářů Transsibiřskou 
magistrálou z Moskvy do 
Vladivostoku
pokračování z minulého čísla.

Sobota 15. července 2017
Ráno odjíždíme lodí do Sluďjanky. Cestou se několikrát 
zastavíme u břehu a jdeme si prohlédnout Krugo-Bajkalskou 
železnici (stará pobřežní, dnes nepoužívaná součást původní 
Transsibiřské magistrály) s množstvím tunelů, mostů a viaduktů 
vedoucí ze stanice Port Bajkal do Sluďjanky. Port Bajkal byl pro 
legionáře výchozím místem bitvy o nadvládu nad Bajkalem. 
Vzdálenost k prvnímu tunelu na 81 km je odtud asi 9 km. Tady 
byla naše první zastávka. Jeho důležitost spočívá v tom, že se 
ho, jakožto prvního tunelu od přístavu Port Bajkal, bolševické 
oddíly rozhodly vyhodit do povětří, aby tím zabránily možnosti 
průchodu legionářů dále na východ. Legionáři byli ale naštěstí 
prozíraví, a tak dříve než mohl být tunel zničen, přešli 
zkratkou přes hory před tunel, přerušili zde koleje a místo 
vojensky chránili. Vlak plný třaskavin, který měl tunel zničit, 
pak vybuchl v přístavu Port Bajkal a zcela jej zdemoloval. 
Legionářské hlídky stály na stráži u všech tunelů i mostů. 
Několikrát odrazili útok rudých. Po této trati projely všechny 
legionářské vlaky. Na Bajkale legie svedly svoji první a zároveň 
poslední námořní bitvu, ve které potopily ledoborec Bajkal. 
Jezero je v těchto místech velice hluboké. Na hloubkoměru 
jsme mohli sledovat, jak metrů pod námi přibývá. Již asi 200 
metrů od břehu má hloubku 1.000 metrů. Na jedné zastávce 
jsme si dali v domácím prostředí výborný oběd. K večeru se 
vyloďujeme ve Sluďjance, spíme ve dřevěných srubech.

Neděle 16. července 2017
Vstáváme ještě za tmy, vlak ze Sluďjanky odjíždí v 5:45 hodin. 

V noci byla bouřka, ráno je zase slunečno. 
Jedeme III. třídou, vlak nemá uzavřená 
kupé. Jedná se o náš nejkratší přejezd, 
spát zde nebudeme. Ráno ve vlaku většina 
cestujících ještě pospává. Do Ulan Ude 
přijíždíme v ½ dvanácté. Kromě toho, že 
zde na centrálním náměstí mají největší 
hlavu Lenina na světě, je město výchozím 
bodem do burjatské oblasti. Nasedneme 
do autobusu a jedeme asi 30 km za město 
podívat se do Volginského dacanu velkého 
buddhistického klášterního komplexu 
a centra buddhismu v Rusku. Po návratu 
zpět do Ulan Ude se ubytujeme v hotelu 
a večer ještě jdeme na procházku do města.

Pondělí 17. července 2017
Budíček ve 4:10 hodin, odjezd vlaku ve 
4:45 hodin. Vydáváme se na náš nejdelší 
přejezd. Bude trvat 2 ½ dne. Počasí se 
změnilo, venku mrholí, je zataženo. Čas 
na odpočinek přerušují jen pravidelné 
krátké zastávky. Teprve pozdě odpoledne 
máme delší zastávku v Chitě. Tady 
v době legionářů trať pokračovala přes 
Mandžusko do Vladivostoku. Tak jeli 
i českoslovenští legionáři. Dnes železnice 
vede po území Ruska a musí Mandžusko 
objet. Na večeři jdeme do jídelního vozu. 
Mají tu výbornou Soljanku s masem.
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Úterý 18. července 2017
Dnes vstáváme až v 8 hodin, uvaříme čaj a sníme část 
nakoupených zásob. Celý den pojedeme ve vlaku. Počasí se 
zlepšilo, ráno mlha, potom modrá obloha s mráčky. Vlak 
jede pomalu, potkáváme mnoho protijedoucích nákladních 
vlaků. K obědu česnečka, na večeři jdeme do jídelního vozu. 

Středa 19. července 2017
Projíždíme kopcovitou krajinou, tunely a mosty. Jedeme nyní 
kousek od čínské státní hranice. Kolem poledne zastavujeme 
ve stanici Birobidžan. Město je hlavním městem Židovské 
autonomní oblasti. Vzniklo kolem železniční stanice roku 
1915. Jeho rozvoj nastal na přelomu 20. a 30. let po zřízení 
Židovské autonomní oblasti, která byla komunistickým 
plánem na podporu židovské národnostní entity. Plánovaná 
existence Židovské republiky a podpora jidiš kultury měla 
být protiváhou sionismu a tak omezit vystěhovalectví židů 
do Palestiny. Projekt se však nepodařilo dotáhnout do konce, 
Židé nikdy netvořili většinu obyvatelstva v autonomní 
oblasti. V 16:20 hodin přijíždíme do Chabarovska. Město 
leží na soutoku řek Amur a Ussuri, je hlavním městem 
Chabarovského kraje, největším městem na ruském Dálném 
východě. Státní hranice s Čínou je vzdálená jen 20 km. Před 
městem dlouhý most. Ubytováni v hotelu Enigma. V pozdním 
odpoledni jdeme ještě do města k řece Amur. Zůstaneme 
až do večera, západ slunce. Promenáda večer plná lidí. 

Čtvrtek 20. července 2017
Dopoledne plavba na lodi po Amuru, návštěva chrámu 
Proměnění páně a památníku obětem II. světové války. 
Odpoledne volno a v 19:19 odjezd vlakem do Vladivostoku.

Pátek 21. července 2017
Počasí se zhoršilo, venku prší, je zataženo, větrno a zima. 
Vlak jede kolem nedalekých čínských hranic a řeky Ussuri 
rychle. V 9:20 hodin přijíždíme do Vladivostoku. Z Moskvy 
jsme ujeli vzdálenost 9.288 km. Nasedáme i se zavazadly 
do autobusu a jedeme na mys Tokarevského s majákem. 
Počasí se lepší, neprší, prosvítá sluníčko, velký vítr. Cestou 
přejíždíme zátoky po dvou nových lanových mostech. Po 
obědě jedeme navštívit zdejší hřbitov legionářů. Je pěkně 

opravený, u pomníku také položíme kytičku. V lednu 1919 
československé pluky postupně předaly své pozice na 
protibolševické frontě ruské armádě a byly staženy do 
týlu. Začala jejich cesta Ruskem do Vladivostoku. Ve stejné 
době – 15. ledna 1919 – odplul z Vladivostoku do vlasti první 
transport 139 invalidů na lodi Roma. Podobných transportů 
odtud odplulo do roku 1920 celkem 36. Bylo evakuováno 
67.630 osob (56 459 vojáků a 11 271 civilistů). Lodě pluly 
několika trasami: kolem Asie přes Indický oceán a Suezským 
průplavem do Terstu, nebo přes Tichý oceán Panamským 
průplavem a přes Atlantik do Hamburku či Terstu, anebo přes 
Tichý oceán do Kanady, přes severní Ameriku vlakem a poté 
opět lodí přes Atlantik do Hamburku. Po prohlídce památníku 
se jedeme ubytovat do rezidence Russkij Renaissance na 
ruském ostrově. Koupání v japonském moři, odpočinek, 
opalování. Večer jdeme fotit západ slunce. Je úchvatný. 

Sobota 22. července 2017
Prohlídka Vladivostoku, perly Dálného východu. 
Návštěva přístavu, pevnostního opevnění, válečné 
ponorky, návštěva obrovského trhu. Mají velký sortiment 
potravin, masa, ryb a vše čerstvé. Odpoledne ubytování 
v hotelu. Odpoledne prohlídka města pokračuje.

Neděle 23. července 2017
Odlet z Vladivostoku v 14:00 hodin, přílet do Moskvy v 17:50 
hodin. Odlet do Prahy ve 20:00, přílet do Prahy v 21:00 hodin. 
Časový posun mezi Vladivostokem a Prahou je 8 hodin.
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Charakteristický doklad této doby je i následující kupní smlouva:

Boleslavský kraj (kulaté vytlačené  Rychta a obec
Panství Svijan úřední razítko) Lastibořice

Kontract kaupě
Matěje Adama na od obce Lastibořické zakoupeného 
kus gruntu pro 288 kvadratních kročejů pod Nrem 
Top. sine ležícího k vystavení domku (čp. 31).

Ku konci psaného dne a roku byl mezi sousedami 
obce Lastibořické, jakožto prodávajícími z jedné a pak 
Matějem Adamů též z Lastibořic No Cons. 10 jakožto 
kupujícím z strany druhé následovní kontrakt kaupě 
k pevnému a nezrušitedlnému držení uzavřen a sice:

1./ Zaprodává a mocí tohoto zápisu již skutečně prodala 
předřečená Lastibořická obec s povolením vysokého 
a veleslavného cís. král. gubernium dato 17. czervence 1824 No 
31.206 a podle povolení slavného cís. král. krajského úřadu dato 
v Mladé Boleslavi dne 13. srpna t. r. Nro 6.764 Matěji Adamů 
a pro jeho dědice, neb následovníky na budoucí věčné časy kus 
pozemku obecního pod Nrem Top. sine ležícího gruntu per 24 
kroky v délce a 12 kroků v šířce, to jest per 288 kvadratických 
kročejů za usnešenou zákupní cenu per 8 zlatých cís. měny, 
pravím: osm zlatých na stříbře, kteraužto peněz částku Matěj 
Adamů při uzavření tohoto kontraktu s 8 fl.c.m. k rukoum obecní 
kasy Lastibořické náležitě na hotovosti položil a se na příjem 
peněz těchto v nejlepším práv způsobu tuto a tímto kvituje.

2./ Matěj Adamů a jeho budoucí následovníci 
v vladařství toho zakaupeného obecního gruntu per 
288 kvadratních kročejů, resp. toho na tom samým 
k vystavění přicházejícího domku bude zavázán:

a./ všechny jakékoliv jméno míti mohaucí cís. král. 
daně a poplatky pak na tento zakaupený grunt, 
neb ten k vystavění předsevzatý domek a.t.d. 
vylehati budau, vždy pořádně zapravovati.

b./ Gruntovní vrchnosti místo vykonávání naturální roboty 2 fl., 
pravím dva zlatý v stříbrné minci do svijanského důchodu, dle 
dekretu dato Svijan dne 15. září 1824 – jakož také činže z masného 
krámu dle dekretu Msti Sychrov dne 7. ledna 1823, místo Nra 
cons. 10–4 flor., píši čtyry zlatý cís. měny, pospolu šest zlatých 
v stříbrné minci do důchodu Svijanského každoročně platiti.

c./ Jménem stálé činže do obecní kasy lastibořické 
každoročně 30 krejcarů to jest třicet krejcarů na stříbře a

d./ v pádu odevzdání toho často zmíněného zakaupeného 
obecního gruntu, resp. toho, na tomto gruntě k postavení 
přicházejícího domku na děti neb přátele krevní (příbuzní 
ve vzestupné a sestupné linii) 2% – pct. – a na cizí pak stranu 
přátele (příbuzní v pobočné linii) 5% pct. a jménem laudemia 
též k rukaum obecní kasy lastibořické zapravovati.

e./ Cesty spravovati, poselství a jiné, vše obecní povinnosti 
stejné a s ostatníma domkářema lastibořickýma vykonávati.

3./ Jest kupující Matěj Adam zavázán, 
taxy vyhotovení a vtělení tohoto 
zápisu z vlastního spořádati.

K lepšímu potvrzení všeho toho, byl přítomný 
kontrakt kaupi nejen od zástupců obce 
lastibořické v jménu ostatních sausedů, nýbrž 
i také od kupujícího a dvau k spolupodpisu 
jim však bezeškodného, dožádaných 
hodnověrných svědků podhotovené a ta 
žádost konaná by ten samý u vrchního auřadu 
panství Svijan přijat, potvrzen a do knih 
gruntovních vtěliti a vyznamenati povolen byl.

Jenž se stalo v Lastibořicích dne 16. září 1824.

Jan Adamů,/v.r./ končel
Matěj Adam,/v.r./ kupující
Franz Šulc,/v.r./ vobecní
Mikuláš Patz,/v.r./ dožádaný svědek
Jan Bláha,/v.r./ svědek

Vzhledem k výše uvedenému byl vysokým 
guberniálním nařízením ze dne 14. května 
č. 31.206 tento kupní kontrakt potvrzen.

Boleslavský c.k. krajský úřad v Mladé Boleslavi 
dne 17. října 1824. L. S. Nečitelný podpis

Současný kupní kontrakt byl potvrzen 
a ke knihovnímu vložení povolen.

Z vrchního úřadu panství Svijanského 
dne 17. listopadu 1824.

L. S. Podpis nečitelný, vrchní justiciár

Zapsáno u soudu v pozemkové knize 
lastibořické fol. 79 dne 17. listopadu 
1824 mnou, Václavem Žikešem, 
vrchním úřední kanceláře.

Spis je psán česky, kurentem, zadní úřední 
doložky jsou německy, kurentem.

Placení dluhů bylo dlouhodobé a zatěžovalo 
neúnosně všechny poddané, takže po 
stálém placení po řadu let býval dluh stále 
týž, ba ještě větší, jak o tom svědčí Weitah 
z gruntovní knihy obce lastibořské /z let 
1794–1804/, neb zápis Václava JÍSLA (čp.3). 
Podle šacuňku se praví, že do r. 1794 bylo 
na živnosti 61 flor 40 a 3/4 kr dluhu a to: do 
důchodu starého dluhu 8 zlatých a 1/4kr, 
na starou kontribuci 10 zl 21kr, Václavu 
Zakouřilovi do Vlastibořic 1 zl 15 a 1/2 kr, 
Kateřině po Václavu Zakouřilovi 2 zlaté, 
Janu Janečkovi na Vrchovině 30 kr, Václavu 
Krskovi do Vlastibořic 28 a 1/2 kr, Václavu, 
synu po Janu Zakouřilovi 3 zl 30 kr, Dorotě, 
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dceři po Janu Zakouřilovi 3 zl 30 kr, Jiřímu Čepkovi do Sedlíštěk 
1 zl 30 kr, Jakubu Růtovi do Hodkovic 2 zl, Václavu Matějkovi 20 
kr, Jiřímu Šulcovi do Sebeslavic 1 zlatý, Jakubu, synu po Václavu 
Jíslovi 5 zl 27 kr, Alžbětě, dceři po Václavu Jíslovi 2 zl 43 a 1/2 
kr, též jí na svatbu a šaty 5 zl, Anně, Matěji a po ní Alžbětě 13 zl 
31 kr. Stavovského kapitálu mimo hlavní summy 17 zl. Summa 
61 zl 40 a 3/4 kr. Na to zaplatil během let 1794 1804 47 zl 48 kr. 
Zbývá ještě doplatit 13 zl 52 kr. – Jak stojí vyznamenáno: Dluh 
do sirotčí pokladny 30 fl, další dluh do sirotčí pokladny 20 fl, na 
kterýžto dluh vyznamenáno je 17 fl 39 kr, následovně zůstává 
rest do sirotčí kasy 2 fl 21 kr. Nepovědomému nápadníkovi, nebo 
nepojištěnému 14 fl 8 kr. Srovnává se s gruntovní knihou dluhem 
60 fl 21 kr.- Dále vyznamenán jest dluh per 70 fl do zádušní kasy 
patřící. Pak leží obligace na 170 fl od Václava Jísla ze Sedlíštěk – 
co na tu sumu zaplaceno jest, neví se. Zadlužení Jíslovo bylo tak 
neúnosné, že byl nucen odprodati pole k zaplacení dluhů jak 
zřejmo z dokladu. Dle gruntovní knihy obce lastibořické na listu 
271 zdruhé strany koupil Ferdinand Jírů ze Sedlíštěk od gruntu 
Václava Jísla z Vlastibořic Nro cons. 3, roku 1805, dne 16. června 
kus tříletého lada pod topografickým číslem 156 pro 2 jitra za 
hotovost 200 zlatých rejnských proti nadřečeným povinnostem:

celoroční kontribuce dle vrchnostenské subrepartice -- fl 30 kr
ouroku svatojirského -- fl 2 kr
ouroku svatohavelského -- fl 3 kr
roboty 13 a 1/2 dne pěšky do vůle vrchnosti činí za ni 2 fl -- kr
desátku panu faráři loukovskému ročně -- fl 2  r,

které povinnosti od živnosti Václava Jísla z Lastibořic 
se od Nra 3 odrážejí a Ferdinandovi Jírů do Sedlíštěk 
k Nru 9 se přirážejí. Podepsán: Patz, registrátor

Po letech 1820 vniká i k nám pod vlivem Velké revoluce 
francouzské nový způsob úřadování převzatý z obchodních 
praktik západoevropských. Na výpůjčky byly vydávány 
obligace a na splacený dluh kvitance. Ve vlastibořickém 
archivu je několik takových dokladů. Po jejich předložení 
byly tyto dluhopisy i kvitance zaznamenány nebo vymazány 
v gruntovní knize u místního soudu ve Svijanech.

Dlužní Upsání (rodinný archiv, farní jeníšovická kniha)
mocy kteréhož já Nížepodhotovený Ján Laurin solidně vyznávám 
zvláště tu, kde toho potřeba káže, že mně na mou žádost spolek 
náboženského růžence B. P. M. a nejsvětějšího srdce P. Ježíše 
v Jenšovicích 45 fl. stř. neb 47f 25 kr. r. č. k mé potřebě zapůjčil, 
kterýžto příjem v nejlepším práv způsobu tuto kvytuji a spolu se 
zavazuji ten kapitál 45 fl stř. neb 47f 25 kr. r. č. a 5 % zourokovati 
a ten ourok částečně vel. P. faráři Jenšovskému odváděti by 
na dobrý oumysl nadejmenovanému spolku mše sv. ohlášena 
a na oltáře sv. P. M. v jenšovském chr. P. obětovány byly. 

K pojištění téhož kapitálu a z něho vypadajícího ouroku do 
speciální hypotéky mou v Jenšovicích sedlskou živnost pod 
č. p. 11 upisuji s kterou se jednota náboženského růžence 
co věřitelkyně v pádu nezaplacení kapitálu a ouroku 
hojiti může a jsem spokojen, by toto dlužní upsání na 
mé autraty do knih vtěleno a vyznamenáno bylo.

Na důkaz toho můj a dvou svědků vlastnoruční podpisi. 
Jenž se stalo v Jenšovicích dne 1. června 1859.

Ján Laurin dlužník
František …. svědek
Anton Tokan svědek

Dokladem toho, jak vybírána byla kontribuce, na tehdejší dobu 
poměrně značné finanční zatížení, je Kontribuční knížka. 
Sloužila k předpisům daní rozvržených na měsíce, počínaje 
měsícem listopadem a konče říjnem roku následujícího. 
Byla tištěna kurentem. Obsah prvního listu zachované 
knížky: „Knížka kontribuční ku potřebě vdovy Šulcovy ze 
vsi Lastibořic, co onen jak na Militari – Ordinarie, tak na 
extra – ordinační vydání ročně platiti povinen bude, počínaje 
od roku 1754.“ Jednotlivé strany označené nápisy: Nynější 
Contribuent – wdowa Šulcowa – jest … osedlý a má dle 
nejwejš nowé auřadlní a to na wyhotowené wrchnostliwé 
Sub – Repartice za rok 1755, militární rok odwádět, totiž:
Od r. 1848 rychtář vlastibořický vybíral daně z celé katastrální 
obce pro berní úřad v Českém Dubě. Podle odevzdávání peněz 
zapisoval jednotlivé drobné částky do knihy kontribučenské. 

V těchto knížkách zaznamenával i přijaté desátky pro faráře. 
Vlastibořická kniha měla název: „Kniha kontrybučenská pro 
rychtu Lastibořickou bude míti swau platnost od r. 1849 až do 
roku 1850, – jenž se stalo v Lastibořicích dne 11. září 1849 pro 
France Šulce – rychtáře.“ V knize byli zaznamenáni všichni 
majitelé nemovitostí platící daně. Kromě toho byli vlastníky 
pozemků patřících do katastru obce vlastibořické také občané 
jiných katastrálních obcí: Červenice, Zásada, Oujezd, Loukov 
(vikář – farská pole). Dále patřila k celku pole obecní z Lastibořic, 
Sedlíštěk, Jiviny, kostelní pole a pole knížete Rohana.

Pro stanovení gruntovní daně i domovní třídní daně vypsány 
byly berničním úřadem v Českém Dubě v r. 1852 všem majitelům 
nemovitostí výtahy, v nichž stanovena jest i třída domovní 
daně, ve Vlastibořicích většinou XII a XI, značně vysoká.

Dokladem přemrštěného vybírání daní a dávek záměrně 
rakouskou vládou v českých obcích prováděné, jest 
„Rozvržení c.k. daní i zvláštních výloh, na každého jediného 
poplatníka v katastrální obci Lastibořice v správním 
roku 1868 vycházejících“, potvrzeného c.k. okresním 
úřadem v Českém Dubě dne 30. července 1868:

druh daně  zlatých krejcarů
stará Josefinská daň 4.550 42
nynější pozemná daň 1.119 36
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podomná daň  83 6
výdělková  55 65
válečné přirážky: zemské 191 8
gruntovní  254 84
domovní   62 30
obchodní  50 61
jiné   171 89
v summě   6.539 21

Osadní jmění spravovaly si osady samy a to 
jak obecní cesty, tak i pozemky, které bývaly 
pronajímány dražbou. V obecním archivu se 
zachoval Protokol sepsaný od starostenstva 
obce Vlastibořic dne 28. července 1878.

 Zástoj
 Jest na dnešní den ustanovena dražba na 
pronájem pozemků obci patřících, které na šest 
po sobě běžících roků a sice od sklizeného obilí 
neb jiného druhu osevku od roku 1878 až do 
sklizunku 1884, pod následujícími výminkami:

1. Bude každý nájemník jednotlivého 
dílu povinen nájemní činži na rok napřed, t.j. 
vždy k novému roku k rukám místního pana 
starosty odváděti a to tím jistěji, an by místní 
pan starosta s usnesením výboru místního mohl 
nájem tento zrušiti, a v pádu že by nájemník 
neplatil má obecní výbor právo, osevek jakýkoliv, 
až do zaplacení sobě v zástavu vzíti.

2. Zeměpanské daně a jiné dávky 
a přirážky, zapraví sobě správa ze svého.

3. Za škodu jakýmkoliv způsobem neb živlem 
způsobenou, nemá nájemník práva žádati na obci jakési 
náhrady, však povinen jest pronajatý a poškozený 
pozemek na své výlohy opět v předešlý stav uvésti.

4. Bude nájemník povinen najatý pozemek 
řádně dle v zemi obyčejného způsobu zdělávati 
a nejméně každé tři roky dokonale pohnojiti.

5. Výlohy s pronajmutím spojené nesou 
nájemníci ze svého, poměrně vyšší nájemní činži.

6. Po vyjití nájmu, totiž: po sklizunku roku 
1884 bude nájemník povinen pozemky v tom stavu 
samém obci navrátiti, v jakém při pronajímání 
shledány byly. Kdyby se však stalo, že by slavný výbor 
okresní českodubský na pozemkách těchto kamenný 
lom nalezl, jest nájemník ten povinen pozemek ten 
ihned odstoupiti, leda že by nájemník zaseto měl, tu 
má nájemník na náhradu práva, ne však od obce.
7. V pádu úmrtí nájemníka, přechází 
právo nájemní na jeho dědice s obou stran.

8. V pádu nedodržení jedné kterékoliv z těchto 
výminek, má obec jako pronajímající strana právo, 
by pozemek nájemníkovi odňala a na jeho výlohy 

opět ve veřejné dražbě pronajala a nestržilo-li by se 
tolik, zač pozemek ten ponejprv pronajat byl, jest 
prvnější nájemník povinen ze svého nahraditi.

Nájemníci výminky tyto přijali a na důkaz toho 
protokol tento vlastnoručně podepsali: Václav 
Hudec Vlastibořice č. 5 za částku nájmu 5 zlatých 85 
krejc., František Čížek Vlastibořice č. 30 za částku 
nájmu 6 zlatých 15 krejc., Jan Adam Vlastibořice 
č. 26 za částku nájmu 7 zlatých 25 krejcaru. Když 
nic jiného k pronájmu nebylo k projednání, byl 
protokol tento ukončen a všestranně podepsán. Dne 
28. července 1878, František Šulc místní starosta. 

Potvrzuje obecní úřad ve Vlastibořicích dne 
8. února 1879, Josef Adam starosta.

Smlouva o mord
V kronice obce Svijanský Újezd u čísla domu 3 
(str. 54) se nám zachovala smlouva týkající se 
osadníků z Oujezda i Vlastibořic (Sedlíštěk) 
dokládající, jak se koncem 16. století 
řešily některé trestní činy:

„Léta 1595 v pátek v památný den 
sv. Mikuláše stala se Smlouva o mord 
mezi Matějem Havlovým a Annou 
pozůstalou vdovou po nebožtíku Václavu 
Dubovým a juž manželkou Mikuláše 
Benešova z Vlastibořic v Sedlíštkách. Stala se 
jest smlouva celá a dokonalá mezi Matějem Havlovým 
a Annou, vdovou po Václavu Dubovým a to taková: 
Jakož jest dotčený Matěj Havluv majíce v službě za 
pohaněče Jana, syna nebožtíka Jana Dubovýho léta 
1595 na podzim v setí, když mu pohonil, votkou k němu 
lehkovážně vyhodivše, jej za ucho trefil, až ho tu hned 
nenáležitě do smrti zabil. Za kterýžto vykonaný mord 
nad týmž pacholetem Anně máteři, jako pro vyživení 
vyplatiti má dvacet kop grošu, počnouc léta 1596 
vždy na Martina po jedné kopě. Kdyby se Anně vidělo, 
to což by nedobrala, komukoliv, buď z přátel nebo 
cizýmu odkázati může. Kdyby to žádnému neodkázala, 
po smrti její, cožbykoliv neodebraného zůstávalo, 
vše aby na nejbližší přátele její připadlo. Kdyby 
Matěje Pan Buh neuchoval, aby dědicové a budoucí 
jeho platiti povinni byli. Která strana by smlouvu 
tu při nejmenším zdvihati chtěla, aby ta strana 
strestána a k jeho Milosti Pána ruce dvacet kop grošu 
propadnouti má. Stalo se v přítomnosti: Jiříka Pelanta, 
Šimona Koutníka, obou z Oujezda a Šimona Bloudila 
z Vitanovic, Po druhé straně: Havel Volkrebský, Jan 
Zeman ze Sedlíštěk, Martin Beneš z Vlastibořic.“

Ukázka písma psaného a tištěného viz příloha 18 
a 19. Ještě na počátku 19. století se místo i psalo 
j, místo j – g, místo v - w, místo ou – au, po c, s, 
z následovalo vždy tvrdé y (chlapcy běhali bosý).

Jazykové rozpory. Ač rakouská vláda se snažila velmi 
úsilovně zaváděti všude úřadování německé, přece 



musela v mnohých případech vydávati úřední listiny české, 
zejména ve věcech daňových, poplatkových i majetkových. 
Pro ně byly blankety dvojjazyčné, samozřejmě, že na prvním 
místě v jazyce německém a vyplňování jich bylo podle potřeby, 
komu byly určeny, t.j. úřadům německy a lidu česky. Úředníci 
na státních úřadech byli většinou Němci, proto také stylistické 
vyplňování jest otrockým překladem z němčiny. I čeští 
úředníci procházeli asi německým předběžným vzděláním, 
jak zřejmo ze slohové výplně tiskopisů. Toliko tiskopisy, jež 
byly určeny výhradně obecnému lidu, byly vydávány česky, 
i když jejich čeština neodpovídá duchu českého jazyka.

Po pádu Bachova absolutismu v r. 1860 počal se český národ 
domáhat svých práv proti protěžovaným občanům německé 
národnosti. Obecní zastupitelstvo se počalo zajímat nejen o věci 
místní, patriotické, ale i o záležitosti celonárodní, jak o tom svědčí 
protokol ze schůze obecního zastupitelstva z 22. února r. 1899: 
uvažujíce, že vojenské úřady v době poslední urazily náš jazyk 
a tím i nás, kteří jazyk svůj co posvátný ctíme, nařízením, že 
synové naši povinni jsou hlásiti se při shromážděních kontrolních 
cizím slovem „hier“ jakoby jazyk náš byl jazykem nižším jazyka 
německého, uvažujíce dále, že úřady vojenské obcím okresů 
ryze českých dopisují německy, že posílají do obcí ryze českých 
důstojníky jazyka úředního v obci neznalé, kteří předkládají 
německé tiskopisy, uvažujíce, že četníci stále předkládají 
německé tiskopisy ku potvrzení úřadům starostenským, dále 
uvažujíce, že dosud státní úřady v četných krajinách nechovají 
se dle zákona a tak jako úřadové státní v krajinách smíšených, 
prohlašujeme že: Nestrpíme dráždění jazyka českého, jazyka 
našeho při shromážděních kontrolních a odepřeme při nich 
svého spolupůsobení, když náš jazyk bude urážen, a když synové 
naši budou nuceni hlásiti se cizím a nám i jim nesrozumitelným 
jazykem. Nebudeme přijímati německých tiskopisů od 
úřadů vojenských a vůbec všech státních úřadů, zásadně je 
odmítáme, atd. Ve volných návrzích usneseno jednomyslně: 
panu Františku Šámalovi, co starostovi obce vlastibořické se 
ukládá, aby ve smyslu dnešního usnesení se přesně řídil.

Ve schůzi 29. července 1900 usnáší se obecní zastupitelstvo: proto, 
že německé samosprávné úřady nepřijímají, aniž vyřizují české 
dopisy, nebudou se od dotyčných obcí opačně přijímati a vyřizovati 
dopisy německé a dotyční obchodníci, kteří provádějí obchod do 
Čech, budou bojkotováni a nebude od nich ničeho kupováno.

28. Války, které se od 15. století dotkly našeho kraje, některé 
zajímavosti o vojácích z krajských patentů z 1. poloviny 18. století, 
vojenská služba, spolupůsobení obce v záležitostech vojenských
Války, často vedené ve jménu náboženství, od 
nepaměti přinášely našemu kraji mnoho utrpení. 
V dalším uvádím pouze některé z nich.
Již 30. dubna r. 1420 husité táhnoucí z východních Čech na 
pomoc ohrožené Praze, nejspíše na popud Valečovských, 
kteří se k nim potom hlásili, dobyli a spálili cisterciácký 
klášter Hradištský, jen slabě chráněný posádkou bezdězskou, 
a snad i městečko Hradiště, poddané klášteru. Co o tom říká 
kronika blízké obce Hlavice: „Dne 30. dubna 1420 rozkacená 
zloba lidu přivalila se k Hradišti. Mniši uprchli, odnesše co se 
dalo narychlo pobrati. Slabá posádka podlehla útoku, klášter 
vydrancován a vzplál požárem. Do večera z krásné svatyně 
a mnišských příbytků zelo jen očazené kouřící rumiště.“
Řádu cisterciáckému zbylo pak jen kus panství na východě, 
Jeníšovice a Rychnovsko, kdež opat r. 1423 podával ještě kněze 
ke kostelu do Rychnova a měl kněze Filipa v Jeníšovicích. Vlastní 

zboží Hradištské již 28. září 1420 zapsal král Zikmund Janu 
z Ralska a též zboží rytířů sv. Jana v Dubě, ač tu komenda jejich 
dále zůstávala, ovšem pod jeho panstvím. Oběma ústavům tím 
byla zadána smrtelná rána, ale moc katolická v našich končinách 
jen posílena a lid panský bojoval odtud dál proti kališníkům.
Počátkem března r. 1424 padl do Žižkových rukou Turnov, 
majetek dvou mocných nepřátel husitského hnutí, pana 
Oty z Bergova, který byl spojencem katolického lužického 
Šestiměstí a Jana z Vartemberka. Turnov husité obsadili 
někdy mezi 8. až 13. březnem. Víme jen tolik, že Žižka přitáhl 
od Smidar a že „mnichy v klášteře turnovském spálil“. Voje 
táborské nešetřily vždy prostých sedláků více než pánů, 
všichni byli pro ně nepřátelé boží a válka, která měla potlačit 
nerovnost a nespravedlnost, naopak přispěla k soustředění 
rozsáhlých území v rukou několika pánů. Velcí feudálové 
zcelovali svá panství a vytvářeli velká dominia (příl. 1, 2).
Zakrátko dobyli husité i hrad Valdštejn, který Žižka svěřil 
svým věrným spojencům, bratřím Bartošovi a Bernardovi 
z Valečova. O rok později (1425) spálili husité komendu 
rytířů sv. Jana v Dubě a ještě v červenci toho roku oblehli 
hrad Rotštejn a spálili ho. Od těch dob je v ssutinách.
Tenkrát bašta strany královské a římské v severním 
Boleslavsku velmi byla již nahlodána a nejistá. V moci katolické 
se držely jen ještě Bezděz, Ralsko a Lemberk, Rohozec, 
Frýdštejn i Nové Skály n. Jiz., Zbiroh, Trosky, Skála i Kost.
Po roce 1430 se stala krajina severních Čech nejen nástupištěm 
husitských spanilých jízd a výprav proti Lužičanům, ale 
též cílem útoků lužických žoldnéřů. V Českém Dubu se 
usadil r. 1427 husitský hejtman Jan Čapek ze Sán, který se 
odtud vypravil s vojskem až k Baltskému moři (1433).

V r. 1433 se slabá už katolická država zmenšila ještě 
více. Dne 3. srpna oblehl Čapek s jiným hejtmanem 
bratrstva sirotčího Otíkem z Lozy Frýdštejn a Pecku 
a ve čtyrech nedělích Frýdštejn vyleželi, Pecka se vzdala 
až v únoru 1434. Jediné Trosky ostaly nedobyty.

Po smrti Jana Žižky 11. října 1424 jeho orebský svaz se 
přejmenoval na sirotky a velení polního vojska táborů 
a sirotků se ujal Prokop Holý zvaný Velký. V bitvě u Lipan 
30. května 1434 byla jeho vojska poražena spojenými vojsky 
umírněných husitů a katolíků a Prop Holý padl. Vedle špatné 
vojenské taktiky sehrál svou vážnou roli i předčasný útěk 
táborského hejtmamna Čapka ze Sán, kterého známe z Dubu. 

Ani po skončení husitských válek nezavládl v našem kraji klid 
a mír. V r. 1468 vpadli Lužičané v síle 8000 mužů přes Jablonné 
a Český Dub k Turnovu. Zde se jim postavily do cesty slabší 
české oddíly, vedené Jindřichem z Michalovic, které stály 
ve vozové hradbě na jižním břehu Jizery nedaleko Turnova. 
Dne 2. června přitáhli Lužičané na severní břeh Jizery proti 
českému vojsku. Pokusili se o útok na českou vozovou hradbu, 
ale byli s velkými ztrátami odraženi. Pak se soustředili jen na 
plenění krajiny, spálili všechno, co jim přišlo do cesty, zpustošili 
všechny vesnice až k Mnichovu Hradišti, i město Dub, Hradiště 
a Kněžmost lehly popelem. Byla to odveta za útok krále 
Jiřího z Poděbrad na severní panství v okolí Žitavy, která jej 
neuznávala. České vojsko bylo posíleno obyvatelstvem kraje, 
rozhořčeným řáděním Lužičanů. Jeho síly vzrostly a bylo schopno 
akce. Češi prokopali hráze rybníků, nejspíše Žabokrtského, 
Žehrovského a Žďárského a rozlitá voda způsobila zmatek 
v lužickém vojsku, které se dalo na kvapný ústup. Než se stáhlo 
na území Lužice, přišlo o celou kořist a utrpělo velké ztráty.

— pokračování příště >>



— pokračování příště >>

Vítání občánků – 2. 9. 2018   Zdeněk Mikula



Okolo Vlasti – 23. 6. 2018 

Vítání občánků – 2. 9. 2018   Zdeněk Mikula

  Martin Smija, ‚Petr Horal


