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Dušan Koutník

PŘÍJMY A V ÝDAJE OBCE V LETECH 2000–2018
Z prvního grafu je patrné, že hlavní
příjmy obce plynou z daní (modrá část
grafu). Výši daňových příjmů ovlivnit
nemůžeme, z dlouhodobého hlediska se
ale trend jeví jednoznačně jako růstový.
Nedaňové příjmy (oranžová) ovlivnit můžeme,
třeba zvýšením či snížením nájemného nebo
rozumným hospodařením s odpady. Protože
se ale v podstatě jedná výhradně o prostředky
vybrané od obyvatel obce, je v jejím zájmu
udržovat poplatky pouze v takové výši, aby
odpovídaly nákladům na konkrétní službu.
Další příjmové položky už tak zajímavé nejsou.
Vzhledem ke skutečnosti, že většina pro obec
lukrativních příjmů (prodej pozemků vhodných
k výstavbě) se již odehrála v letech minulých,
výraznější kapitálové příjmy (šedá) předpokládat
nelze. O zisk dotací (žlutá) se jistě zastupitelstvo
obce pokoušet bude, ale protože jsou všechny
dotační tituly nenárokové, nelze s nimi najisto
počítat. Zajímá nás tedy především součet daňových
a nedaňových příjmů, a zde se trend vyvíjí příznivě,
od roku 2016 stoupá a v roce 2018 byl součet těchto
dvou dlouhodobě nejvýznamnějších příjmových
položek dokonce nejvyšší ve zde sledované historii.

Spolu s příjmy nám rostou i výdaje. Především na straně
běžných čili provozních výdajů trend příliš příznivý
není, ale já pevně doufám, že se nám tuto stále stoupající
křivku podaří zastavit. Na enormní výši těchto výdajů
v loňském roce měly největší vliv opravy místních
komunikací, i když ty bychom z určitého úhlu pohledu
jistě mohli vnímat i jako akce investiční (kapitálové).
Naším cílem pro rok 2019 je minimálně udržení roční
bilance v kladných hodnotách. Na odpověď na otázku,
zda se nám to podařilo, si ale budeme muset počkat
do prvního čísla Obecního zpravodaje roku 2020.

V YSVĚTLENÍ POJMŮ
Daňové příjmy – Mezi rozhodující příjmy
rozpočtů všech měst a obcí patří daňové příjmy.
Dále se dělí na příjmy z DPH, z daní z příjmů
právnických osob a fyzických osob atd.
Nedaňové příjmy – Do této skupiny příjmů
se promítají mimo jiné i příjmy z likvidace
komunálního odpadu vybrané od občanů obce,
příjmy z bytového hospodářství – nájemné, dále
pak příjmy z pronájmů, úroků a dividend.
Kapitálové příjmy – Zde jsou zahrnuty
příjmy z prodeje nemovitého majetku
obce – pozemky, budovy a byty.
Dotace – Do samostatné působnosti obce patří
spravování záležitostí, které jsou v zájmu
obce a jejích občanů. Jsou to dotace, o něž
se musí žádat a nejsou nárokové (například
dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu
kraje, strukturálních fondů EU, apod.).
Běžné výdaje – Prostředky použité hlavně na
každodenní provoz obce, v následujících letech
už z nich nebude žádný (přímý) užitek
Kapitálové výdaje – Investice do majetku
obce, z kterého bude resp. měl by být
užitek i v následujících letech.

Úvodník
Vážení spoluobčané,
s prioritami a plány současného
zastupitelstva obce Vás seznamujeme
na jiném místě tohoto vydání Obecního
zpravodaje, a tak bychom v tradičním
úvodníku rádi shrnuli, co jsme během
našeho krátkého působení stihli
a na čem aktuálně pracujeme.
Co je tedy nového? Změny v zastupitelstvu
jsme Vám představili už v minulém čísle. Po
odchodu dlouholeté účetní paní Petráčkové
bylo třeba rychle řešit změnu i na této
pozici. Na místo obecní účetní, odpočatá
po mateřské dovolené, nastoupila na
částečný úvazek Ing. Hana Ledabylová.
Hance patří velký dík za úsilí, se kterým
se do práce vrhla. Agendy je obzvlášť teď,
v období účetních uzávěrek a všemožných
ročních výkazů, mnohem více, než
v jiných částech roku, zapracovávat se
právě v tomto čase stojí a ještě bude stát
mnoho energie a hodin v práci navíc.
Jak si všechno postupně přebíráme,
tak zároveň revidujeme, zda by
nešlo něco zlepšit, zjednodušit,
zautomatizovat, zlevnit…
Mnoho evidencí je například vedeno
v excelu, některé dokonce ještě na papíře,
z těchto evidencí je pak nutné data
ručně přepisovat do systémů a evidencí
různých institucí, což je samozřejmě živná
půda pro chyby a překlepy. Přitom je to
zbytečné, na vše už existují specializované
programy, které všechny evidence,
účetnictví a databáze státní správy dokáží
propojit a vše udržovat aktuální a snadno
dostupné. Zde je velkou výhodou, že se
paní starostka díky svému mnohaletému
působení na libereckém Krajském
úřadě v této oblasti dobře orientuje
a tak nezůstáváme v éře informačních
technologií a digitalizace nijak pozadu.

Obecní úřad –
aktuální informace
V posledních letech daňové příjmy obce
stále stoupají, do budoucnosti ale nikdo
nevidí. Proto bychom nyní rádi udělali
jen to nejnutnější a soustředili se přitom
na vytvoření finanční rezervy. Snažíme
se šetřit, kde to jen jde. Revidujeme
například staré smlouvy s poskytovateli
internetových a telefonních služeb, přičemž
by se s dnešními tarify nějaká ta tisícovka
nebo dvě měsíčně ušetřit dala. O správu
počítačů a další IT infrastruktury se
místo externí firmy stará místostarosta.
Korunka ke korunce, tisícovka k tisícovce,
je toho mnoho, co bychom rádi opravili
a vylepšili, tak se peníze budou hodit.
Pokud Vás něco trápí, pokud máte nějaký
nápad, jak něco zlepšit, pokud od nás
cokoliv potřebujete, zavolejte nebo se
zastavte. Budeme se snažit Vám pomoci.
Naší hlavní prioritou je, aby se tu nám
všem žilo dobře, a to není jenom o penězích
a prosperitě. Aktivně podporujeme
společenský a kulturní život, akce jako
podařený Obecní Silvestr určitě nebyla
poslední. Společně se Sokoly všechny
zveme na Masopust, chystají se i další
koncerty, divadelní představení, přednášky,
dechovka pro starší… Někomu možná
neunikla ani naše vánoční dobročinná
sbírka, která se snad přetaví ve stálou
pomoc našim starším spoluobčanům.
Jak vidíte, plánů je hodně, a i když
víme, že to nebude jednoduché, rádi
tuto výzvu přijímáme. Rozhodně se
nemáme špatně, ale proč se společně
nepokusit udělat z naší obce ještě
příjemnější místo k životu, než je dosud.

Jan Ledabyl a Dušan Koutník

odpady

Velkoobjemový kontejner
Kontejner je aktuálně umístěn v Sedlíšťkách. Kontejner je
otevírán každou sobotu od 11 do 12 hodin.

Výsledky hospodaření
k 31. 12. 2018
Daňové příjmy����������������������4.792.155‚96 Kč
Nedaňové příjmy�����������������1.338.317‚82 Kč
Kapitálové příjmy�������������������������������� 0‚00 Kč
Přijaté transfery��������������������� 891 717‚00 Kč
Příjmy c e l k e m:��������������7.022.190‚78 Kč
Běžné výdaje�������������������������8.121.133‚35 Kč
Kapitálové výdaje����������������1.373.735‚00 Kč
Výdaje c e l k e m:�������������9.494.868‚35 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil
k 31. 12. 2018�����������������������1.247.973‚91 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil
k 31. 12. 2018�����������������������������22.504‚62 Kč
Celkem k 31. 12. 2018�����1.270.478‚53 Kč

Informace z evidence
obyvatel k 31. 1. 2019
Přihlášeni k TP:
Martin Burian
Během měsíce ledna nás navždy opustili:
paní Emílie Tkáčová
pan Ing. Vladimír Kutman
paní Božena Brožová
pan Jiří Sluka
Čest jejich památce!

Počet obyvatel po změnách

337

před rokem: 324
před pěti lety: 257
Životní jubilea
V lednu a v únoru svá životní
jubilea oslavili:
pan Jiří Brož
paní Jitka Ledabylová
paní Věra Sluková
paní Marie Černá
Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví!
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Informace
z Obecního
úřadu


Jana Hartlová

Propustek na Jivině

Veřejné osvětlení

Zúžená vozovka na propustku před
Jivinou trápí mnoho řidičů. Už můj
předchůdce pan Ing. Beksa v této věci
vznášel dotazy na vlastníka komunikace,
ale odpovědí se nedočkal. Krajská
správa silnic LK, která je vlastníkem,
se k tomuto problému staví laxně.
Vznesla jsem dotaz na stavební úřad
v Turnově, pod jehož dikci silniční stavby
patří. Pracovnice stavebního úřadu mi
sdělila, že rekonstrukce propustku není
zkolaudovaná. Kolaudační řízení by
mělo proběhnout v březnu letošního
roku. Obec sice není účastníkem řízení,
ale bylo mi přislíbeno, že zástupce obce
bude ke kolaudačnímu řízení přizván.

Obec podala na ČEZ a. s. žádost o rozšíření veřejného osvětlení
ve Vlastibořicích a na Sedlíšťce. Jedná se o dvě lampy na
cestě k manželům Pudilovým a jednu lampu v Sedlíšťkách
na návsi. V současné době se čeká na kladné vyjádření,
a pokud bude příznivé počasí, tak by během měsíce února/
března lampy pan Hoffman se synem nainstalovali.

Další památný strom ve Vlastibořicích
Obecní úřad oslovila paní Hartychová, že na jejich pozemku
č. 9/1 roste nádherná letitá lípa a vznesla dotaz, zda se nejedná
o památný strom. Bohužel nejedná. Ale prostřednictvím paní
Šípošové, vedoucí odboru životního prostředí městského
úřadu v Turnově, jsme podali žádost o posouzení Agentuře
ochrany přírody a krajiny ČR. Pokud vše dopadne dobře,
tak budeme mít ve Vlastibořicích další památný strom.

Předškolní vzdělávání
Obec je povinna zajistit podmínky pro
předškolní vzdělávání dětí. Za tímto
účelem buď zřídí mateřskou školu, nebo
zajistí předškolní vzdělávání v mateřské
škole zřizované jinou obcí. Aby naše
děti měly přednostní právo k přijetí
do mateřské školy, musela by mít obec
uzavřenou veřejnoprávní smlouvu
o vytvoření školského spádového
obvodu. Obec doposud žádnou smlouvu
nemá a vlastibořické děti mají problém
s umístněním do okolních mateřských
škol. Všechny mateřské školy v blízkém
okolí mají omezenou kapacitu a všechny
mají s některou obcí, která nemá svou
mateřskou školu, smlouvu již uzavřenou.
Jednala jsem s panem starostou Pěnčína
a s paní ředitelkou Základní školy
a Mateřské školy o vytvoření společného
spádového obvodu s naší obcí. Oba se
k tomu vyjádřili kladně, a proto jsem
připravila návrh smlouvy, který jsem
poslala ke schválení v zastupitelstvu
obce Pěnčín. Pokud vše dobře dopadne,
tak smlouva bude v Pěnčíně schválená
v březnu a naše zastupitelstvo ji schválí
na svém dubnovém zasedání. Pro naše
děti to znamená, že při květnovém
zápisu k předškolnímu vzdělávání by
mohly mít přednostní právo k přijetí
do mateřské školy v Pěnčíně. Pokud se
rodiče rozhodnou pro jinou mateřskou
školu, tak jistotu přijetí bohužel nemají.
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Velké poděkování
Děkujeme paní Stanislavě Beksové ze Sedlíštěk za veškerou
dosavadní práci na kronice obce Vlastibořice. Kronika naší obce
má dlouhou tradici a nabízí nejen mnoho poučných informací
o naší obci a její historii, ale i obecnou moudrost našich předků.
Je vedena prakticky nepřetržitě od roku 1923. Paní Beksová byla
pokračovatelkou místních velikánů, lidí, kteří určovali běh celé
obce, jako byli pan Kvaček nebo pan Louda. Navázat na práci
takto vzdělaných lidí s obrovskými životními zkušenostmi
ze světových válek či komunistických lágrů není jednoduché.
Této tradice se ujala právě paní Stanislava Beksová. Protože
již ze zdravotních důvodů nemůže nadále funkci kronikářky
vykonávat, chceme jí tímto velmi poděkovat za veškerou
pečlivou a náročnou práci i čas, který kronice věnovala. Celých
26 let vedla kroniku naší obce poctivě a příkladně, za což si
vysloužila i titul Kronikářky roku. Za všechnu tu píli a čas, který
dobré a záslužné věci věnovala, jí nejen děkujeme, ale přejeme
i mnoho štěstí a hlavně pevné a dobré zdraví do budoucna.
Funkci kronikářky nadále převezme paní Dagmar
Jelínková, které tímto za převzetí této zodpovědné
funkce s dlouhou tradicí děkujeme a přejeme pro
tuto záslužnou činnost rovněž hodně radosti.

Vzpomínání na sjezdy
rodáků a školáků
Na jaře v roce 1978 jsem si vymyslela, že bychom mohli
uskutečnit sjezd rodáků. Obešla jsem všechny rodiny v naší obci
a zjistila adresy rodinných příslušníků. Tradičně se sjezd pořádal
šestkrát po pěti letech. Poslední byl v roce 2003. První se konal
2. září 1978 na sále KD ve Vlastibořicích – od té doby uplynulo
40 let. Používala jsem místní rozhlas s prosbou o pomoc na úklid
budovy KD, veřejného prostranství a naše hospodyňky o přispění
potravin na pečení koláčů. Povidel, máku, ořechů a potřebných
věcí se vždy sešlo velké množství. Díky našim obětavým
a ochotným ženám a mužům jsme uklidili celý KD. V kuchyni
MŠ jsme upekly z 5 kg koláčky. Ze zbylých 120 vajec jsme ještě
upekly 8 dortů a cukrářka Evička Duchková je ozdobila. Koupila
jsem 5 kg mletého masa a paní Čubrdová st. upekla sekanou.
Paní Poršová s mojí maminkou celé dopoledne krájely červené
zelí. Tonča Beran ho pak vařící ve velkém hrnci odnesl do KD.
Nikdy nezapomenu na první hosty a ještě dnes mě
to dojímá. Byla jsem před sálem a každého vítala. Ve
dveřích stály dvě stařičké babičky a jedna říkala: „Jsi
to ty, Aninko?“ a ta druhá: „Jsi to ty, Mařenko? Seděly
jsme spolu ve škole a 50 roků se neviděly.“ A tak srdečně
a vroucně se s pláčem objímaly, že jsem je zachytila, aby
nespadly. Takových krásných zážitků bylo hodně.
Na další sjezdy jsme již pekly koláče v Turnově, na Všeni
v JZD a pak již vždy v kuchyni ZŠ na Nechálově. Každý sjezd
rodáků přibývalo a tak jsme pekly koláčů stále více. Na
poslední sjezd z 12 kg mouky a z dalších 5 kg preclíky. Každý
ke kávě dostal 12 koláčků a 5 stužkou svázaných preclíků.
Na všechny další sjezdy nám vždy ochotně a dobře usmažila
nejméně 150 velkých řízků paní Eva Krejcarová z Pěnčína.
Paní Mrázová z Jiviny dávala pytel brambor, které uvařilo
v KD pět ochotných žen z Vlastibořic. O sudy piva a další
alkohol se postaralo 6 šikovných mužů, kteří roznášeli jídlo
a večer Krejcarovy párky. Měli hodně práce, jednou za večer
byl můj manžel ještě dvakrát v pivovaru pro další sudy piva.
Na každém sjezdu byli vybráni: nejstarší žena a nejstarší
muž a pak nejvzdálenější rodák. Dostali kytici karafiátů. Na
posledním sjezdu v r. 2003 to byli sourozenci paní Marie
Gillernová a pan Ing. Oldřich Louda, který napsal kroniku
Vlastibořic. Nejvzdálenější byl Pepa Opl z Kanady a Tonča
Beran z Bratislavy. Pro veselou a dobrou náladu nám hrával
pan Němec z Havlovic na elektro piano a jeden houslista.
Dojímavé bylo, když všichni zpívali písničky svého mládí.
Rozcházeli se příjemně pobaveni, děkovali a přáli si další sjezd.
Celé odpoledne a večer byla vidět spokojenost, radost a dojetí
při loučení. Byla to pro nás pořádající největší odměna za práci,
obětavost, a nakonec i srdečnost, s kterou jsme se setkali.
Vzpomínám na překvapivou a velkou ochotu při uklízení a mytí
celé budovy KD, před i po sjezdech, pečení koláčů a chystání
pohoštění. Otázky – „Co ještě potřebuješ? … Co máme udělat?
…“, soudržnost všech a námaha po práci byla neuvěřitelná.
Říkala jsem jim „moje stará garda“ – většina žen byla členkami
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Sokola, která nikdy nezklamala. Nesmím zapomenout na
obětavou paní Jarču Linhartovou a Blanku. Obě před každým
sjezdem vyčistily okna v celé budově a vypraly záclony. Velké
díky! I když jsme byli všichni téměř po týdenní přípravě sjezdu
unavení a vysílení, udělali jsme to rádi a byli jsme spokojení, že
jsme vykonali něco dobrého. Kéž by taková svornost a ochota
byla vždy a všude mezi lidmi. Abychom žili v míru, klidu
a spokojenosti. Ještě dnes se před každým, kdo se zúčastnil
příprav a práce na sjezdech, hluboce skláním a srdečně děkuji.
Po poradě a posouzení, zda bychom to ještě zvládli, jsme se
dohodli, že uspořádáme sjezd školáků, konal se první sobotu
v září v roce 1989. Jednalo se také o děti, které za války
chodily do vlastibořické měšťanky z příhraničních vzdálených
vesnic od Sudet. Do školy v Českém Dubu ani do Hodkovic
za války chodit nesměly. Pocházely z Letařovic, Hradčan,
Chvalčovic, Kohoutovic, Vrchoviny a Sedlejovic. Další děti
byly z okolních vesnic – Radimovic, Pěnčína a Soběslavic.
Vyučovalo se ve škole, v Kampeličce, v hostinci U Šulců
(dnešní šenkovna KD), v Bobkovně (domek za hřbitovem)
a na Jivině na sále u Kotků (nyní dům Müllerových).
Vyučující bydleli většinou ve Vlastibořicích v rodinách.
Adresy na první sjezd školáků jsem získávala celé jaro. Jezdila
jsem po vesnicích, prosila jsem o spolupráci OÚ, aby mi pomohly
zjistit jména a adresy bývalých žáků. Jednalo se o 27 vesnic
a osad. V dubnu jsme se sešli se zástupci jednotlivých vesnic
a zjišťovali, na koho nezapomenout. V červnu jsem již rozdala
pozvánky pro místní a vzdálenějším jsme posílali. Se svými
vnoučaty jsem obálky připravovala celý den. Celkem jsme
pozvali 517 bývalých školáků (absolventů do konce školního
roku 1945). Přípravy budovy KD, pečení koláčů a preclíků
i ostatní práce, pohoštění a obdarování květinou bylo stejné
jako u Rodáků – ovšem rozsahově ještě náročnější. Ani hudba
nechyběla. Sál v KD byl zcela zaplněný, nezbyla žádná ulička
mezi stoly, i jeviště bylo obsazené. Jarka Linhart snášel z půdy
všechny staré židle. Ještěže se nakonec všichni pozvaní
nedostavili. Pohoštění se podávalo i v dolní šenkovně. Účastníci
se chodili podívat také do bývalé školy (dnešní DPS). Radostné
i lítostivé bylo dívat se na jejich povídání, veselí i dojetí po
mnohaletém setkání. Děkování a těšení se na příští sjezd bylo
nekonečné. Pamatuji si, jak nám za všechny řekl jeden z bývalých
školáků: „To, co jste pro nás udělali, se nikde nevidí. Zasloužíte
si zlatou medaili.“ Opět nám takové ohodnocení bylo velkou
odměnou. Sjezdy jsme uspořádali celkem sedmkrát a dosud
jsme o tom nikde nepsali. Dělali jsme to s radostí a láskou pro
naše hosty. Tradice pětiletých intervalů se nezachovala. Avšak
v roce 2015 se za spolupráce paní S. Beksové, B. Menclové
a J. Ledabylové nový sjezd opět úspěšně uskutečnil.
Omlouvám se za slohovou úpravu. Je mi 86 let, myšlenky
mi neuspořádaně přeskakují, ruka se chvěje.

Stáňa Marešová
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03 Český ráj – známý i neznámý

Obec
pořádá


Pavla Bičíková

obec vlastibořice zve co nejsrdečněji na multimediální projekci a přednášku
pavly bičíkové o českém ráji, která se uskuteční na sále kulturního domu ve
vlastibořicích v pátek 29. 3. 2019 od 18.00 hodin.
Prostřednictvím velkoplošných fotografií
společně navštívíme známá i méně
známá místa Českého ráje. Vydáme se
do skalních měst, na českorajské sopky,
na hrady, zámky a tajemné zříceniny.
Uslyšíte příběhy o lidech, kteří zde stále
žijí a jsou věhlasnými šperkaři, skláři
a brusiči drahých kamenů. Zažijeme
překvapivá dobrodružství a odhalíme
některá tajemství tohoto čarokrásného
kraje. Víte, že když se procházíte

Prachovskými skalami nebo Hruboskalským skalním městem,
tak kráčíte po dně křídového moře? Že rozeklaný hřeben
Suchých skal byl také mořským dnem, které se před miliony let
tektonickými pohyby přetočilo z vodorovné do svislé polohy?
Možná konečně pochopíme genialitu a výjimečnost velikánů
české historie – Albrechta z Valdštejna a Járy Cimrmana.
Určitě však získáte řadu námětů, kam se vydat na výlet.
(www.bicikova.cz)

Pozvání na dechovku
Srdečně zveme všechny naše seniory
a nejen je
na

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ PŘI
DECHOVCE

POZOR! ZMĚNA!
Úřední hodiny OÚ
Přítomnost starostky
Pondělí 7:00–17:00
Úterý 7:00–15:00
Středa 7:00–18:00
Čtvrtek 7:00–15:00
Pátek 7:00–14:00

Přítomnost místostarosty
Pondělí 17:00–18:00
(jindy po dohodě)

Přítomnost účetní

V sobotu 30. 3. 2019 od 16.00 hodin
v restauraci U Zvonice ve Vlastibořicích.
K tanci i poslechu zahraje JIVIŇANKA.
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Pondělí 8:00–17:00
Úterý 8:00–14:30
Středa 8:00–14:30
Čtvrtek 8:00–14:30
Polední přestávka:
12:00–12:30

Masopustní veselí
V sobotu 2. března 2019 se uskuteční již tradiční masopustní průvod masek
z Jiviny do Vlastibořic. Akce se uskuteční pod záštitou Sokola Vlastibořice.
Sejdeme se okolo 11 hodiny u hasičárny na Jivině, kde proběhne krátké, ale
vydatné občerstvení, následovat bude společné foto a v půl dvanácté průvod
vyrazí za doprovodu Jiviňanky do Vlastibořic do restaurace na vepřové
hody. Během průvodu se uskuteční hod vepřem a také si třikrát zatančíme.
Nezbývá než vyrobit masky a s dobrou náladou přijít do průvodu a následně do
restaurace U ZVONICE, kde bude až do 16 hodin hrát k tanci a poslechu kapela
Jiviňanka.
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Pozvánky
od
Svačinky


Pavel Svačinka

Jarní divadelní víkend
Jedním z ukazatelů, že je zima u konce
a pomalu přichází jaro, je, že se do Vlastibořic
vrací Jarní divadelní víkend. Tentokrát to bude
ve dnech 16.–17. 3. 2019.
Tímto mám, vážení přátelé kultury a divadla,
tu obzvláště milou povinnost Vás pozvat do
Kulturního domu ve Vlastibořicích na celkem
tři představení a tentokrát začneme pohádkou.
V sobotu 16. 3. 2019 od 15 hodin se u nás
poprvé představí divadelní soubor Smajlík
Pecka s pohádkou Kašpárkovy čertoviny.
V pohádce vystoupí 15 malých herců a představení bude i s přestávkou trvat
necelé dvě hodiny. Pozvěte i své přátele s dětmi, jistě to bude pro děti hezký
zážitek.
Večer téhož dne od 19 hodin přivítáme divadelní sdružení Pohoda z Hrádku nad
Nisou s detektivní komedií Ani za milion. Autoři originálně dokazují, že i když
ve hře vystupuje jen jeden muž a jedna žena, nemusí se zápletka točit jen
kolem partnerských vztahů.
Víkend ukončí třetí představení, netradičně v neděli v podvečer od 17 hodin,
a zahraje nám DS Vojan z Hrádku nad Nisou. Představení se jmenuje Tři ženy
a jedná se o dramatický text, který obsahuje jak lehký humor, tak i situace
k zamyšlení.
Před představeními, během přestávek i po představení bude otevřen divadelní
bar.
Nezbývá tedy, než se těšit na Vaši návštěvu a popřát Vám hezký kulturní
zážitek.
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Samospráva


Zastupitelé obce

Programové prohlášení
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo Návrh plánu investičních
akcí na období 2019–2022 –
programové prohlášení zastupitelstva
obce Vlastibořice. V následujícím období
bude zastupitelstvo jednat o prioritě
jednotlivých položek plánu a o prvním
náčrtu harmonogramu jejich realizace.
Návrh plánu investičních akcí na
období 2019–2022 – programové
prohlášení zastupitelstva
obce Vlastibořice
1) Aktualizace Plánu rozvoje obce
• Doplnění všech aktivit, u kterých
je v budoucnu možné vypsání titulu
2) Udržování a obnova majetku obce
• Údržba obecní zeleně, návrh lípy
u paní Emingerové na památný strom
• Úprava okolí Obecního úřadu
a prostoru před restaurací
• Úprava drobných sakrálních
staveb, u větších s využitím dotací
• Řešení zdroje a kvality vody
rybníku v Sedlíšťkách
• Oprava nebo modernizace
hřišť ve Vlastibořicích
• Realizace hřiště na
Jivině – levná varianta
• Oprava prvků dětských
hřišť – plán oprav, brigády, oprava
mostku na Jivině, nové nátěry
• Výsadba stromů
• Kotel – oprava cesty a za spoluúčasti
dotčených obyvatel realizace vodovodu
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Knihovna

•
•
•
•
•
•
•
•

Dokončení rekonstrukce místních
komunikací za Kulturním domem
Na jaře oprava místních komunikací
Realizace veřejného osvětlení u Pudilů
Úprava místa pro tříděný odpad v Sedlíšťkách
Dořešení konfliktů vlastnictví pozemků např. s obecní
komunikací, se sportovním areálem ve Vlastibořicích…
Vytvoření pasportu obecního nemovitého a movitého majetku
Realizace sběrného dvora
Oprava oplocení u DPS

3) Aktualizace územního plánu
• Revize aktuálního ÚP
4) Informační systém a rekonstrukce webových stránek obce
• Transparentnost – příjmy a výdaje obce
průběžně dostupné na webu
• Realizace systému pro informování obyvatel
pomocí SMS (krizové a další důležité informace,
hlášení obecního rozhlasu do SMS)
5) Podpora společenského a kulturního života v obci
• Vybudování toalet ve 2. NP Kulturního domu
• V případě nalezení cenově dostupné a smysluplné
varianty zlepšení vytápění 2. NP Kulturního domu
• V případě změny nájemce restaurace zvážení
zatraktivnění interiéru restaurace
• Podpora spolků a sportu (volejbal, nohejbal, běžecké závody)
• Podpora společenských a kulturních akcí (obecní
Silvestr, podpora divadelních představení, koncertů,
přednášek, setkání pro důchodce, bleší trh a podobně)
• Podpora dětského klubu v Kulturním domě
• Mobilní knihovna pro staré a imobilní obyvatele
• Zjištění možnosti získání dotace na údržbu
hodinového stroje v jivinské kapličce, ev. možnosti
jejího zařazení mezi kulturní památky

Knihovna má novou
paní knihovnici

 Milí čtenáři, stávající i budoucí, malí i dospělí, touto cestou se Vám

Mirka Svačinková

představuji jako nová knihovnice. Jmenuji se Mirka Svačinková, většina mě
určitě zná, těšit se na Vás budu vždy ve středu od 16:00 do 18:00 hodin.
Na začátku února nám přišlo jedenáct nových knižních titulů. Jsou mezi
nimi čtyři detektivky, nějaká romantika pro ženy a také humor, např. od
Ivanky Deváté a Haliny Pawlowské. Budu ráda za Vaše podněty a nápady,
co by se Vám v knihovně líbilo. Pokud máte nějaké návrhy, čím fond knih
doplnit, je možné se domluvit s výměnným fondem, jaký žánr nám chybí,
a také můžeme ovlivnit příští dodávku nových knih.

strana 8

07

Zimní fotoreportáže 2018/2019

 Zdeněk Mikula, Jana Hloušková,
Lucie Koutníková, Dušan Koutník

23. listopad 2018 – Bluesový večer s Tommy G Band v Kulturním domě ve Vlastibořicích

28. listopad 2018 – Zdobení vánočního stromku
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2. prosinec – Rozsvěcení vánočního stromku a Vánoční koncert v kostele Sv. Kateřiny ve Vlastibořicích

8. prosinec 2018 – Mikulášská nadílka pro děti v Kulturním domě ve Vlastibořicích
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24. prosinec – Vánoční krmení zvířátek v lese ve Vlastibořicích

30. prosince 2018 – Koncert kapel Voliera a Always v Kulturním domě ve Vlastibořicích
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31. prosinec 2018 – Obecní Silvestr v Kulturním domě ve Vlastibořicích

16. únor 2019 – Sokolská zábava – Kůlna Band v Kulturním domě ve Vlastibořicích
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Informace o územním
plánování a územním plánu
V souvislosti s dotazy spoluobčanů bych rád informoval o věcech souvisejících
s touto součástí našeho života. Ve volebním programu „Společenství
nezávislých kandidátů“ se tento bod také objevil. Částečně vycházel z chybné
informace o době platnosti současného územního plánu (do r. 2020); ukázalo se
však, že platnost územního plánu (ÚP) není nijak omezena.
Každé 4 roky dochází k revizi uplatňování tohoto
dokumentu, a to odpovědnou pracovnicí odboru
územního plánování v Turnově (paní Ládovou).
Dovolte mi hned na začátku uvést jednu zcela zásadní
informaci (více viz emailový příspěvek dále): v rámci každého
posuzování odbor územního plánování bere v potaz procentuální
zastavěnost stávajících stavebních parcel. V současnosti
jsou tyto parcely (parcely pro bydlení) na území obce využity
z cca 40%, přičemž je pro další rozšiřování zastavitelných
ploch nutnou podmínkou zastavěnost těchto pozemků ze
zhruba 60–70%. Nelze tedy v současnosti předpokládat
pozitivní výsledek u případné změny ÚP v tomto směru.
V případě, že by obec požadovala nějaké změny, lze o ně
požádat a změnu ÚP by v danou chvíli (buďto zcela nebo
z větší části) hradil odbor územního plánování (projekt
samotný ovšem hradí obec). Při těchto příležitostech je
samozřejmě možné podat žádost i se všemi ostatními,
soukromými žádostmi. Tyto si samozřejmě může podat
dotčená osoba samostatně, a to podáním žádosti na Obecním
úřadě. Na základě této žádosti odbor územního plánování
posoudí a doporučí nebo nedoporučí tuto změnu provést.
Ke každé takové žádosti se rovněž vyjadřuje i obec (obecní
zastupitelstvo). V případě, že by někdo chtěl realizovat změnu
územního plánu a obec nikoli, měl by počítat i s náklady na
celý proces a celou projekční část, jež nejsou zanedbatelné.
S ohledem na:
- dostatečnou formu ochrany stávajících přírodních ploch
díky jejich zařazení do ploch nezastavěného území,
- poměrně zásadní stavební rozvoj ve Vlastibořicích i na Jivině,
- výše zmíněné skutečnosti,
změnu územního plánu (min. k datu ukončení 4letého cyklu
v r. 2020) jako zastupitelstvo iniciovat neplánujeme.
Promiňte mi celkovou strohost textu, pokusil jsem se to zkrátit
co nejvíce. Snad se to podařilo. V případě zájmu nás kontaktujte.
Dále bych k pro vyjasnění uvedl rovněž emailovou
zprávu od paní Ládové z odboru územního plánování
v Turnově, která s otištěním souhlasí, tedy:

08

Územní
plán


Ing. arch.
Vojtěch Pánek

„Dobrý den pane Pánku,
pořizovatel (odbor úz. plánování) na základě
§ 55 odst. 1 stavebního zákona musí nejdéle do 4
let od vydání územního plánu a následně každé
4 roky zpracovat a zastupitelstvu obce předložit
návrh na zprávu o uplatňování územního plánu.
ÚP byl vydán v roce 2012, a tak již v roce 2016
byl návrh zprávy zpracován a projednán.
Úkolem zprávy je zjistit, zda je územní plán
stále aktuální, či zda je třeba zpracovat
jeho změnu. Ta může vyplývat ze změn
v území, nebo podaných návrhů vlastníků na
změnu využití jejich pozemků. V té době od
pořizovatele, a ani od obce žádný požadavek
na změnu územního plánu nebyl uplatněn. Od
vlastníků obec obdržela 3 návrhy na změnu ÚP
s požadavkem na plochy pro bydlení. Pořizovatel
z důvodu nedostatečné využití zastavitelných
ploch nedoporučil návrhům vyhovět. Návrh
zprávy byl projednáván bez požadavku na
pořízení změny územního plánu, tedy bez
zadání změny územního plánu. V únoru 2017
byla zpráva zastupitelstvem obce schválena.
Další zpráva bude zastupitelstvu obce
předložena v roce 2020. Vzhledem k malému
využití zastavitelných ploch, lze předpokládat,
že zpráva opět nebude obsahovat zadání
změny územního plánu. V současné době jsou
zastavitelné plochy pro bydlení vyčerpány
z cca 40 %. Územní plán navrhl plochy pro
výstavbu 54 RD. Zatím bylo realizováno 12
staveb a 5 domů je povoleno. Z pohledu záboru
zemědělského půdního fondu bylo vyčerpáno
5‚48 ha zemědělské půdy z celkové výměry 13‚64
ha. Pro další rozvoj obce je k dispozici ještě 8‚81
ha s možností umístění min. 37 rodinných domů.
Tímto je rozvoj obce zatím zajištěn dostatečně.
S pozdravem,
Jana Ládová
referent Oboru rozvoje města“

.
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09 Boboloppet 2019
Sport


Milan Jelínek

90 km / převýšení 1600 m

Začátek února patří tradičně jednomu
z nejtěžších běžkařských laufů našeho
kontinentu, který se jede v Jizerských
horách. Závod s volným startem
(v rozmezí od 8 do10 hodin) se může
jet jak bruslením, tak i klasickou
technikou. Časový limit je 10 hodin
a maximální kapacita 200 závodníků
byla vyprodána tři neděle po spuštění
registrace. Občerstvení si každý
veze sebou sám, nebo si domluví
nějakého nešťastníka na trati.
Po krásném mrazivém týdnu však v den
závodu nastala mírná obleva doprovázená
občasným mrholením a později i deštěm,
takže trať byla pomalá. Volba tvrdšího
parafínu (aby se na lyže nedostalo tolik
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nečistot) nebyla úplně správná, místy to jelo jako po písku. O to
ale vydatnější to byl trénink, zvláště pak do kopců. Už asi na
třicátém km byl v botech chlad i Máchovo jezero a snad každý
kopec následovalo „tahání nohou z medu“. Nezvykle brzo začala
silně bolet ramena, jako když na letišti týden v kuse nosím kufry.
Ve třetině závodu na Jizerce přišel vhod horký čaj, jinak na
objetí celé trasy stačil tradičně jeden bidon a 3 gely. U Paličníku
(55 km) z kopce to obzvláště nejelo, přestože jsem se tomu
snažil ze všech sil co nejvíce pomáhat. Tentokrát jsem se,
sám nevím proč, po celou dobu nějak nemohl přinutit jet
rychleji. Sem tam jedu chvíli s některým kolegou a někteří
nadávají na nevhodné umístění kontrolních bodů, kterých
je cestou celkem devět. Kleštičky na označení kontrolní
karty jsou zpravidla pověšeny na stromě ve škarpě, kam
někdy není úplně ideální přístup bez sundání lyží.
A přichází kopec ze Smědavy nahoru na Knajpu, připadám si jak
veterán vracející se z války. Po nabrání nejvyššího výškového
bodu na trati se to už zase tak nějak rozjíždí, ale pořád je to
takové turistické tempo. Začíná trochu pršet, ale to už je teď asi
každému jedno. Hřebínek, Olivetská hora a teď už nekonečné
obkroužení přehrady. Toto místo se kolegovi Milošovi stalo
osudným, protože se tu kohosi zeptal, kudy do Bedřichova, čímž
si nechtěně jednak zkrátil trať, ale hlavně i vynechal kontrolu,
za což byla diskvalifikace. Posledních pár kilometrů dál ke
Gregorovu kříži a přes Novou Louku konečně do Bedřichova.
No letos se mi jako tradičně téměř nejstaršímu účastníkovi
(starší o rok je už jen Franta Chlouba) jelo nějak ztěžka.
Závod poprvé v historii vyhrál klasickou technikou
Michal Sedláček, z žen už pošesté Jana Jetmarová.

Hlavou dolů
Rád bych se s vámi podělil o text, který se ke mně dostal. Vím, vás, kteří jste
to tu zažili, ničím nepřekvapí, ale třeba si tu slávu rádi připomenete. A my,
náplavy, se zase dozvíme něco zajímavého z historie obce.
Tak tedy: Pojizerské listy, červen 1998. Pěkné čtení a vzpomínání.
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Historie


za redakci
Dušan Koutník
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11 Nakládání s tříděným

Odpady


Jana Hartlová

odpadem v obci

V naší obci jsou tři stanoviště
s kontejnery na tříděný odpad (sklo,
plasty, papír), které se nacházejí ve
Vlastibořicích před Obecním úřadem,
na Jivině u hasičárny a v Sedlíšťce. Nově
najdete před Obecním úřadem kontejner
na jedlé oleje a tuky. Tento kontejner
nám bezplatně pronajala liberecká firma
WASTE PARTNER s. r. o. Během letošního
roku ještě budou přistaveny kontejnery
v Sedlíšťce a na Jivině. Povinnost obce
ohledně sběru jedlých olejů a tuků
vyplývá z novely vyhlášky č. 321/2014 Sb.
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního
odpadu, která nabude účinnosti 1. 1. 2020.
Vývoz kontejnerů probíhá v určitých
intervalech – kontejnery na plast a na
papír se vyvážejí 1x za měsíc, kontejner na
sklo vždy na objednávku obce. Kontejner
na jedlé tuky a oleje firma vyveze po jeho
naplnění.
Další informace k třídění naleznete
na zadní obálce tohoto Zpravodaje.
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>>Pokračování z minulého čísla >>
V r. 1778 vtrhl Fridrich II. se svou armádou ze Slezska znovu do Čech. Do čela
rakouského vojska se postavil sám císař
Josef a rozhodl se vést obrannou válku v oblasti kolem Mnichova Hradiště,
Jaroměře, Smiřic a Kuksu. V celé válce
došlo jen k několika spíše epizodním
srážkám. Zato však byla opět pustošena
země a Prusové pobrali a vyjedli všechny
zásoby. Lidé nazvali tuto válku bramborovou, protože prý všechny zásoby
brambor vyhladovělí Prusové snědli.
Války napoleonské se našemu kraji téměř
vyhnuly, přesto jimi naši předkové trpěli.
Museli platit daně na několik let předem
na čež obdrželi jako náhradu bonifikace ve
státních úpisech. Mnoho synků bylo odvedeno na vojnu, mnozí se nevrátili. Z Pamětí
obce Svijanského Újezda se dovídáme:
čp. 9 – Jiří Picek, všech jeho pět synů
se z napoleonských válek nevrátilo.
čp. 20 – Učitel Václav Havle odveden
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ke granátníkům a po dvaceti měsíční službě ve Francii na
přímluvu se vrchnostenského úřadu z vojny propuštěn.
čp. 24 – Bratr Václava Pelanta zahynul v napoleonských válkách.
čp. 26 – Jiřík Picek propuštěn z vojny aby převzal statek, jeho bratr Matěj ve válkách zahynul.
Můj rod se dostal do Vlastibořic tak, že můj prapraděd převzal chalupu čp. 3 v Zásadě po svém švagrovi, který se z napoleonských válek také nevrátil.
Válka prusko – rakouská v r. 1866. Pruská armáda zvítězila nad rakousko – saskými vojsky 26. června u Kuřích Vod,
příštího dne u Podolí a 29. června u Jičína. K rozhodující bitvě
došlo 3. července 1866 u Sadové (u Hradce Králové) ve které se
střetlo na obou stranách na 440 000 mužů, ve které byli Rakušané poraženi. Rakouské dělostřelectvo se hrdinně bránilo
a až do posledních chvil zůstávalo ve svých postaveních a zabránilo tak úplné katastrofě rakouské armády. Jako památka
na tuto bitvu se nám zachovala píseň o kanonýru Jabůrkovi.
Co o této válce píše Václav Havle, učitel v Újezdě: Roku 1866
potkala nás opět válka s Pruskem, na kterouž se toto několik let
připravovalo. Vláda naše dovolila nepříteli velké množství obilí,
koňského i hovězího dobytka, prachu a olova v naší zemi skoupiti

a odvážeti. Než ale najednou s mnoha stran, bez
odporu překročili Prušáci naše hranice a přirazivše
až k Sychrovu, potkali se s malým odporem, odkudž
až k Podolí přistěhovali se. Tu bylo vojska našeho
málo a nepřátelství hned počalo o sedm a půl hodině
večer dne 26. června. Boj byl tuhý, naši ač jich bylo
malý počet, přece přinutili nepřítele k couvnutí od
Podolského mostu vždy k Příšovicům. Po třetí však
hodině ráno muselo vojsko naše přesile nepřátelské
podlehnouti. Prušáků padlo 700 mužů, aby ale počet
mrtvých od nás poznán nebyl, odvezli jich velký počet hned v noci. V Podolí na zahradě Františka Žáka,
hostinského, jest našich pochováno 110 a Prušáků 23;
mezi těmito také oberst Drikatský, pruský Polák.
Druhého dne po této bitvě rozložili se táborem
u Loukova, odkudž jich k nám přišlo 23 kyrysníků
a 2 důstojníci, jeden z nich šlechtic jménem z Ditrichů, pocházející z Čech. Musela jim obec dáti: 4 kusy
krav, mnoho ovsa, chleba, másla, vajec, sena, něco
žita, kafé a cukru, což na penězích činilo pro 1900
zlatých. Za tyto reqvizice nám vláda velmi málo
udělila, ač od Pruska tyto požadavky úplně zaplacené obdržela. Zase důkaz spravedlnosti naší vlády…
Podle pamětní knihy školy radostínské a vyprávění
pamětníků byl Sychrov s okolím svědkem srážek
předních stráží a vojů, ústupu vojska rakouského
k Turnovu a Podolí, postupu Prusů a okupace. Zámek
hostil vysoké osobnosti vojenské, nejdříve rakouské, pak pruské, byl sídlem pruského generálního
štábu a také pruského krále. Následuje zaznamenání
válečných událostí radostínským učitelem Josefem
Kouble. Osamělé kříže a neznatelné opuštěné rovy na
křižovatkách aneb u polních cest u Hodkovic, Jílového, Hvězdy, Čtveřína aj. připomínají pomíjennost všeho – i krátkého utrpení lidu na Sychrovsku v r. 1866.
Po prohrané válce s Pruskem nastalo půlstoletí mírového vývoje trvající až do vypuknutí
1. světové války, přerušené jen rakousko-uherskou okupací Bosny a Hercegoviny v r. 1878.

Některé zajímavosti o vojácích z krajských
patentů z 1. poloviny 18. století
1702, 26. září – Na zemském sněmu rokováno
o novém požadavku císařově na 15 000 no-váčků;
z těch připadalo na Čechy 4896 mužů, stavové mají
se postarati o ošetřování a oděv, jenž je mušketýrům
předepsán. Boleslavský kraj má postaviti 355 nováčků,
takže na 12 osadníků vždy jeden muž připadne.
1702, 16. června – Nařízení z Vídně o oděvu
mušketýrů: kabát z pevného bělavého sukna,
podšívaný, s cínovými knoflíky, kamizola téže
jakosti a dobré kalhoty s plátěnou podšívkou z téhož
sukna jako kabát, dvé ponožek a střevíců ze silné
juchtoviny s dvojí podrážkou, 2 košile, 2 barevné
šátky kolem krku, klobouk s páskou a uvnitř s páskou
potní, pásy pro poboční zbraň ze silné žluté kůže

jelení či býčí a pro nábojnici, nábojnice z červené či
černé kůže, poboční zbraň /bajonet/ zdéli malého
loveckého nože, dobrý tlumok, malou sekerku
a dvé řemenů kolenních z černé či červené kůže.
1709, 8. prosince – Nových koní kyrysnických
povoleno 1306 a dragounských 653, při
čemž buď odvedeno za sedlo a postroj
každého koně napřed 10 zlatých.

dílo
Ing. Oldřicha
Loudy
na pokračování

1716, 17. října – Nedoplatky na mimořádné výdaje
vojenské buďte v říjnu vybrány; jinak se počne
začátkem listopadu se zabavováním statků.
1719, 3. listopadu – Nebuď trpěno potulování
vysloužilých vojáků a žebráků.
1720, 29. října – Potulují se náhončí, kteří mladým
lidem na ruku 150 zlatých závdavkem nabízejí
a je k vojsku cizích mocností odvádějí; náhončí
ti, i jejich svedené oběti, buďte zadrženi.
1726, 20. listopadu – Do čtrnácti dnů pošlete
seznamy vysloužilců, jejich žen a dětí do
12 let tam bydlících; udejte: a/ zda rodina
vysloužilcova zcela jest odkázána na
žebrání; b/ zdali když zapověděno tuláctví
byla dobrovolně přijata v opatrování
a může-li dělati lehčí práci; c/ zda
vysloužilec pro svou neduživost nebo na své
vlastní přání byl propuštěn ze služby vojenské.
Nedostatečné zprávy budou vráceny a pokárány.
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1737, 14. prosince – s odvodem nováčků bude
pokračováno až do konce února 1738, aby
byly pluky doplněny dříve, než válka započne;
odvedeni budou všichni darmošlapové a ti,
kteří před r. 1734 před odvodem se ustranili.

Vojenská služba
Poněvadž vojenská služba byla mým životním
povoláním, věnoval jsem její historii více pozornosti.
Vojenská služba – daň z krve od nepaměti patřila
k první povinnosti člověka ke společnosti
a představitel světské moci nikdy tuto povinnost
poddaných nepřenesl na jiného, i když je někomu
daroval se všemi ostatními povinnostmi. Základem
vojenské moci a administrativního řízení státu
byla původně družina knížete, který družinu
živil, šatil a vyzbrojoval. Družinu doplňovala
zemská hotovost skládající se ze svobodného
obyvatelstva, které bylo povinno dostavit se na
výzvu panovníka, a po válce se hotovost rozešla.
Výzvou k mobilizaci byla spletená houžev – starobylý
válečný symbol, putující Čechami a Moravou.
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13 Povídka na dobrou noc
Tajemné světlo
Přátelé, žiji ve Vlastibořicích odmala a už od té doby vnímám
duchovní atmosféru a kouzlo naší vsi a okolí. Prakticky odmala
se setkávám i s tajemnem a zážitky, které na první pohled nemají
rozumné vysvětlení. Možná ani na druhý pohled, no a možná ho
nemají vůbec. Pár příběhů jsem si dovolil sepsat a zachovat je pro
nejrůznější diskuze, záhadology nebo prostě jen pro lidi, které
baví i věci nehmotné a mystické.
Tento příběh bych chtěl věnovat Láďovi. Nechci konkrétně
jmenovat, přesto všichni budete dozajista vědět, o kom mluvím.
S tím souvisí i jazyk a styl tohoto
příběhu. Ten, kdo Láďu znal, mi dá
za pravdu, že jeho mluva byla velmi
specifická, plná příkras, přirovnání
a hlavně neuvěřitelně vtipná.
Kolikrát jsem při Láďově vyprávění
slzel a smíchy se skoro válel po zemi.
Také chci říct, že to byl člověk s asi
největším srdcem, kterého jsem
znal. O pár let starší kluk byl pro mě
vzorem i hrdinou a tak to navždy
zůstane.
Psal se rok cca 1998, možná 99. Byl
podzim, listí už pomalu chytalo
barvy, ale sníh ještě daleko. Seděl
jsem ten večer na zídce před
bytovkama. Na té zídce, na které
sedávalo hodně dětí přede mnou
i po mě. Večer byl ještě vcelku teplý.
Já si jen tak zevloval, kouřil cigáro,
když v tom jsem si všiml, jak se od
křížku k vesnici šine postava Ládi
s puškou přes rameno. Hned jsem
ho poznal podle jeho vysoké postavy
i nezaměnitelné chůze. Pomalu se ke
mě blížil a já se už těšil, jak příjemně poklábosíme. Když se Láďa
pomalu blížil ke mě, nemohlo mi ujít, že je jeho chůze nezvykle
nervózní a rychlá, a také, že hlasitě oddychuje.
Když ke mě došel, zastavil se, a v oranžovém světle lampy od
kampeličky se v jeho tváři jasně rýsoval bledý stín. „Čau, Booker,
pojď se mnou, něco jsem viděl v lese. Pojď se mnou na panáka.“
Došli jsme k Láďovi domů, kde nám pak trochu třesoucíma
rukama nalil do půlky skleničky rum a dolil ho hruškovicí. Kopli
jsme je tam a Láďa začal vyprávět. Předem je k tomu nutné říci,
že jsem hned od začátku bral Láďu smrtelně vážně. Něco jsem se
s ním naseděl na posedu, uprostřed noci a vždycky jsem si říkal, že
sám bych tam nevlezl ani za nic. Zato Láďa se po nocích potloukal
kolem, občas si i pískal, a nikdy jsem u něj nezažil něco, čemu se
říká strach.
„Tak jo, ty vole“, začal Láďa, „šel jsem dneska na lišku, tam pod
panenku Marii, dozadu k Padeřavicům, k tomu uschlýmu dubu
na posed. Říkám si, dneska by ta liška mohla už přijít. Takže jo,
sedím si tam a pohoda. Pak se dole u Střížovic u lesa, jako v tý
rokli, rozsvítilo světlo. Hmm, říkám si, asi se jde starej Donát na
mě mrknout, říkal jsem mu, že sem půjdu. Koukám si po horizontu

 Honza Ledabyl
a najednou světlo nikde. V dálce jsem ze směru od toho světla
slyšel nějaký kovový vrzání, víš, jako když někdo brousí kosu.
No doprdele, říkám si, už je po žních, ale mohlo to bejt taky to
lešení ze statku od Hobelantovejch. No nic, jenže za chvíli se to
světlo rozsvítilo zase a bylo tak o sto metrů blíž. No hele, vemu
dalekohled, koukám na to. Jasný, že bych viděl v optice jen to světlo
a kolem nikoho, jenže mě zaujalo to světlo, to nebyla baterka, ta
ti udělá kužel, tohle bylo jak lucerna, svítilo to do všech stran. No
pocit divnej, řeknu ti. No a zas zhasne a zas to broušení, jsem si
říkal, jestli si někdo dělá prdel, tak se mu to kurva daří. Naskočila
mi husina, ale což, kulobrok nabitej
v ruce, přece se nebudu bát ne…
Čumím jak vrána do pole a najednou
se to zas rozsvítí, to už mohlo být
tak na 100 metrů ode mě. Aj jsem
si tam zavostřil, že mu jí tam snad
prásknu. Hej ty, co tam děláš, nějaká
sranda, nebo co, koukej se ozvat,
nebo ti to světlo sfouknu brokem.
No a pak to zhaslo. Ty vole, krve by
se ve mě nedořezal, koukám do hledí
pušky, všude jenom tma, do toho zas
to broušení, už nevím, jestli jsem
neměl haluze… A najednou samo
blik a přímo před posedem, tak 20
metrů přede mnou, řekl bych. Na nic
jsem nečekal, z posedu seskočil jak
paragán, světlo nesvětlo, mazal jsem
až k tobě.“
Koukal jsem na Láďu, říkat to
kdokoli jinej, nevěřil bych mu. „Hele
pojď“, Láďa vzal dalekohled a šli
jsme k nádrži. Na cestě od nádrže
ke kampeličce jsme se zastavili
a koukali dolů k panence Marii na horizont. Vzpomínám si na to
jak dneska, kus dál za ní po cestě na Padeřavice, mezi krajními
borovicemi se nad zemí vznášelo malé světýlko. Mě přejel mráz
po zádech a chvíli jsme na sebe s Láďou koukali. „Tak ti nevím,
kámo, jestli tam půjdu ještě na houby“, povídám.
Pro větší objektivitu musím dodat, že od té doby jsem o světle už
neslyšel… tam, kde byla cesta do Padeřavic, je dnes zarostlý úvoz,
tam, co bylo pole, je sad a po trase světla vyrostla pěkná asfaltka
odnikud nikam. Nejsem si jistý, jestli tam je ještě ten posed, ale
jediné, co tam dozajista stojí, je onen polosuchý dub. Po letech
jsem se dočetl v Kvačkově kronice, že se snad na tom dubu měl
oběsit nějaký pasáček z nešťastné lásky, ale kdo ví, jak to tenkrát
bylo.
Snad mě, Láďo, slyšíš, když sedíš na čestném místě v lesním nebi
a už možná všechno víš, jak to tehdy bylo a co to světlo mělo
znamenat… Chybíš mi, kamaráde, a mám výčitky, že jsem ti
nestihl říct všechno to, co jsem chtěl.

Mikulášská 2018
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* leden * leden * leden *
*

středa 13. 2.

únor

*

únor

*

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
KD Vlastibořice

sobota 2. 3.

únor
pátek 29. 3.

16.–17. 3.

*

sobota 30. 3.

* březen * březen * březen *

Masopustní průvod
náves Jivina –
KD Vlastibořice

Přednáška
Český ráj
KD Vlastibořice

Jarní divadelní
víkend
KD Vlastibořice

sobota 13. 4.

Dechovka
KD Vlastibořice

úterý 30. 4.

středa 17. 4.

* duben * duben * duben *
Obecní brigáda
Vlastibořice, Jivina,
Sedlíšťka

Pálení čarodějnic
Vlastibořice, Jivina

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
KD Vlastibořice

sobota 25. 5.

sobota 11. 5.

* květen * květen * květen *
10. Sousedské
posezení
náves Jivina

Vlastibořická
teniska
KD Vlastibořice
a okolí

středa 12. 6.

sobota 15. 6.

sobota 29. 6.

* červen * červen * červen *
Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
KD Vlastibořice

7. Okolo Vlasti
koupaliště
Vlastibořice

Letní slavnosti
koupaliště
Vlastibořice

* červenec * červenec * červenec *
* srpen * srpen * srpen *
*
*

září
sobota 5. 10.

říjen

Drakiáda
louky u vysílače nebo
Hrobka

*

středa 11. 9.

září

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
KD Vlastibořice

*

středa 16. 10.

říjen

*
18.–20. 10.

*

Veřejné zasedání Podzimní divadelní
víkend
zastupitelstva obce
KD
Vlastibořice
KD Vlastibořice

září

*

říjen

*

středa 13. 11.

* listopad * listopad * listopad *
Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
KD Vlastibořice

neděle 1. 12.

sobota 7. 12.

středa 11. 12.

středa 25. 12.

* prosinec * prosinec * prosinec *

Rozsvěcení
Mikulášská nadílka Veřejné zasedání
vánočního stromku
KD Vlastibořice
zastupitelstva obce
OÚ Vlastibořice,
KD Vlastibořice
kostel sv.
Kateřiny

Živý betlém
kaple na Jivině

