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Vážení spoluobčané,
v dubnu proběhla již tradičně jarní brigáda. Touto cestou bych chtěla
poděkovat všem, kteří se jí zúčastnili. Letošní účast brigádníků
byla hojná. Ve Vlastibořicích jsme instalovali lavičky, uklízeli okolo
nádrže a kolem Kulturního domu. V Sedlíšťkách jsme také uklízeli
veřejná prostranství a mužská část brigádníků tam hlavně začala
osazovat dřevěný přístřešek pro kontejnery na tříděný odpad.
Přístřešek pro obec vyrobil Petr Tomsa a za to mu patří velký dík. Na
Jivině jsme dosazovali stromy podél silnice, čistili rybníček a také
uklízeli veřejné plochy. Ještě jednou velké poděkování všem.


Dušan Koutník

Dále bych touto cestou chtěla poděkovat manželům Kubušovým,
kteří obci na základě darovací smlouvy poskytli finanční dar
ve výši 10 tisíc Kč. Dle jejich přání bude tato částka použita na
podporu dětského klubu (nákup koberce), nebo na podporu
společenských a kulturních akcí a mobilní knihovny.
V dubnu se uskutečnilo 2. zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé mimo
jiné schválili finanční příspěvek místnímu sdružení včelařů na zdravotní
péči o včelstva a Mysliveckému sdružení Hlubočice na organizaci
a provoz letního dětského tábora, kterého se účastní i vlastibořické děti.
Je vážně sucho. I my to vidíme. Na
zahradě nám od loňska uschlo pár
stromků. Vody ve studni je méně.
Co je ale příčinou? Prý málo prší.
Podle dat ČHMÚ jsem vytvořil
graf s ročními úhrny srážek od
roku 1961. Hodnoty u roku 2019
jsou odhadnuté podle prvních
čtyř měsíců. Oranžová část
reprezentuje roční úhrny v celé
republice, světle modrá pak srážky
v Libereckém kraji, kde v celém
sledovaném období napršelo vždy
více, než byl celostátní průměr.
Z grafu plyne jediné – kdo
tvrdí, že za vše mohou
extrémně nízké srážky, snaží
se pravou příčinu zatajit.
V minulosti už bylo podobně, možná
i hůř. Prožíváme teď relativně sušší
období, ale že by množství srážek bylo
příčinou toho všeho, to se mi nezdá.
Na obrázku vpravo vidíme, že největší
část krajiny, 54%, zabírá zemědělská
půda, dále pak lesy, více než třetinu. Vodní
plochy naopak zabírají jen 2‚1 %. Právě
ta největší plocha bude mít na celkové
množství zadržené vody ten největší vliv.
Ubývá hmyzu, za posledních 25 let ho
vyhynulo šokujících 75%. Pokud se nic

nezmění, do sta let prý může vyhynout
všechen, varují vědci. Hmyz nejsou jen otravní
komáři, ale i mnoho druhů žijících pod zemí,
kde kypří půdu a napomáhají její schopnosti
zadržet vodu. Tradiční pesticidy zabíjí i je.

Běžné výdaje�������������������������1 990 108‚66 Kč
Kapitálové výdaje����������������������33 450‚00 Kč
Výdaje c e l k e m:������������� 2 023 558‚66 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil
k 30. 4. 2019��������������������������1 623 113‚63 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil
k 30. 4. 2019��������������������������������45 629‚42 Kč
Celkem k 30. 4. 2019������� 1 668 743‚05 Kč

Informace z evidence
obyvatel k 15. 5. 2019
Narodili se:
Lund Balounová Sofie

Naše obec má od dubna uzavřenou smlouvu s obcí Pěnčín o školském
spádovém obvodu pro předškolní vzdělávání. Pro naše děti to znamená,
že v mateřské škole, která je součástí Základní školy a Mateřské školy,
Pěnčín, okres Liberec, příspěvková organizace, mají zajištěné místo.

Odhlášení z TP:
Jindřich Stárek
Marie Bartošová

Přeji Vám krásné jaro a dobré počtení Zpravodaje.

Každý ale může přispět svým malým dílkem
a situaci pomoci alespoň trochu zlepšit.
Pár rad, jak na to, se dozvíte uvnitř čísla.

Daňové příjmy����������������������1 579 670‚93 Kč
Nedaňové příjmy�������������������� 550 750‚25 Kč
Kapitálové příjmy��������������������� 22 350‚00 Kč
Přijaté transfery��������������������� 303 168‚00 Kč
Příjmy c e l k e m:�������������� 2 455 939‚18 Kč

Přihlášeni k TP:
Joštová Stanislava
Trojan Alex
Kratochvíl Pavel

A na závěr bych Vás chtěla s předstihem pozvat na kulturní akci
Rozloučení s létem na Sedlíšťkách, kterou se rozhodla uspořádat
parta sousedů ze Sedlíštěk s podporou obce. Můžete se těšit na
bohatý kulturní program. Více se dozvíte z pozvánky.

Budeme-li tímto devastujícím způsobem
v hospodaření pokračovat i nadále, agroboháči
budou sice stále bohatší, ale sucha budou horší
a horší, po vyprahlé zemi voda jenom steče.

Výsledky hospodaření
k 30. 4. 2019

Na jednání zastupitelstva byl pozván nový odborný lesní
hospodář pan Hovorka, který přítomné seznámil se stavem
obecních lesů, s plány těžby a následnou revitalizací.

Další dobrou zprávou je, že byla spuštěna nová služba pro obyvatele obce
Infokanál Vlastibořice. Více se o této službě dočtete uvnitř Zpravodaje.

V lesním hospodářství to není o moc lepší.
Lesní smrkové monokultury degradují půdu.
Ta potom ztrácí své přirozené vlastnosti, mezi
které patří i schopnost zadržovat vodu.

Obecní úřad –
aktuální informace

Jana Hartlová

Životní jubilea:
V březnu‚v dubnu a v květnu
svá životní jubilea oslavili nebo
ještě oslaví tito jubilanti:
Bittnerová Květoslava
Brož Václav
Jisl Jaroslav
Kubát Josef
Ledabyl Jan
Müller Josef
Poláková Dagmar
Reslová Marie
Rősler Jiří
Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví!

UPOZORNĚNÍ NA SPL ATNOST MÍSTNÍCH POPL ATKŮ
Do 30. dubna 2019 měli občané zaplatit poplatek za svoz komunálního
odpadu a poplatek za psa. Všem, kteří tak učinili, děkujeme. Zároveň
žádáme opozdilce o uhrazení.

Počet obyvatel po změnách

333
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Zveme Vás na…


Pavel Svačinka

V sobotu 25. kvìtna 2019

7. Okolo Vlasti
na návsi na Jivinì

Srdeènì zveme všechny obyvatele vlastiboøicka,
pøíbuzné a pøátele na

10.Sousedské

posezení

a oslavu Dne dìtí

PROGRAM

14:30-16:00 Honza Popleta

animaèní program pro dìti-písnièky, soutìže, modelování balónkù

www.honzapopleta.cz

16:00-17:30 dechovka Jiviòanka
kapelník Honza Èížek

17:30-18:30 ALWAYS rock z Vlastiboøic

V sobotu 15. 6. 2019 se uskuteční již sedmý
ročník běžeckého závodu Okolo Vlasti.
Stejně jako v minulých letech bude pro všechny běhuchtivé
připravena půlmaratonská distance (21‚1 km), veselý
osmikilometrový kros opepřený několikerým broděním
Mohelky a dětský a charitativní běh HomeRUN.
Dobrovolné dary závodníků a startovné vybrané na HomeRUNu
po akci opět předáme stacionáři pro osoby s kombinovaným
postižením Domovu Tereza a Domovu Raspenava, který
zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí a mládeže s mentálním
a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let.
Všichni jste srdečně zváni podpořit dobrou věc, ať už koupí
výrobků chráněné dílny, účastí v charitativním běhu (který
samozřejmě můžete jen symbolicky ujít) nebo třeba jenom svou
přítomností a fanděním dětským i dospělým závodníkům.
Obzvláště srdečně zveme všechny děti, díky štědré
podpoře Libereckého kraje pro ně budou opět připraveny
báječné ceny, skákací hrad, malování na obličej a čerstvě
vyčištěné koupaliště s bezpečnou hloubkou.

Další informace včetně možnosti
přihlásit se předem (na půlmaraton
a kros je přihlášení předem levnější!)
na www.sokol.vlastiborice.cz.

Vlastibořická teniska

Tradièní obèerstvení
Skákací hrad

Vzhledem k nepřízni počasí v původně plánovaném termínu
se 15. Vlastibořická teniska uskuteční 22. června.

Akce se koná za každého poèasí

100 let Sokola Pěnčín
TJ Sokol Pěnčín si dovoluje pozvat všechny
své členy, příznivce a fanoušky v sobotu, dne
15. 6. 2019 od 14 hodin, na oslavu 100 let od
založení Sokola v Pěnčíně. Ve sportovním areálu
proběhne exhibiční zápas místních fotbalistů
s hokejovým týmem Bílých Tygrů Liberec. Jako
předehrávka tohoto utkání bude fotbalové
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Program:
10:00–14:30 Prezence (možnost prezence
pro příslušný závod nejpozději 30 minut před
startem závodu)
11.00–14:00 1/2maraton (21‚1 km)
13:30–14:00 Vyhlášení 1/2maratonu
14:00–14:30 Charitativní a dětský HomeRUN
(1 km)
14:30–15:00 Vyhlášení dětských kategorií
15:00–16:30 Kros (7 km)
16:30–17:00 Vyhlášení Krosu a nejlepších
Kombíků
11:00 –??? Občerstvení, doplňování
vypocených tekutin, dobroty
z rožně či z udírny…

O kvalitní občerstvení se opět postará
SDH Vlastibořice a klub U Edy.

Sejdeme se v 15 hodin u Kulturního domu a vydáme se na asi
2 km dlouhou trasu po okolních lesích, kde budou připravená
stanoviště s úkoly. Průvodce nám bude dělat pan Adam Hovorka,
který si pro děti připravil úkoly zaměřené na život v lese. V cíli



Dušan Koutník

19:00-23:00 20 Deka duše-Mišík revival band
www.20dekaduše.cz

Pavel Mizera



utkání mezi žáky hokejového a fotbalového
týmu z Turnova, kde hrají místní děti.
Pro děti jsou připraveny soutěže s maskoty
hokejového týmu a obří skluzavka. Pro všechny
pak proběhne autogramiáda s hokejisty. Kdo si
chce nechat podepsat dres, ať si ho nezapomene
doma. Oslava bude zakončena taneční zábavou.


Jana Hartlová

děti čekají odměny a občerstvení u ohně,
které připraví Sbor dobrovolných hasičů.

Volby do Evropského
parlamentu


Jana Hartlová

Ve dnech 24. a 25. května se uskuteční volby do
Evropského parlamentu. Ve Vlastibořicích bude volební
místnost na Obecním úřadě. Otevřená pro voliče
bude v pátek 24. května od 14 do 22 hodin, v sobotu
25. května od 8 do 14 hodin. Přijďte k volbám!
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02 Ohlédnutí za Jarním

Divadlo


za Sokol
Vlastibořice
Pavel Svačinka

divadelním víkendem ve
Vlastibořicích
V sobotu 16.3. a v neděli 17. 3. 2019 zaplnili sál v kulturáku ve Vlastibořicích
divadelníci.

Bohužel nám tentokrát moc nepřálo
počasí. A to v tom smyslu, že víkend byl
teplý a slunečný a tak možná někteří dali
přednost práci na zahradě před divadlem.

zahrál detektivní komedii „Ani za milion“. Příběh se odehrával
na majáku a vtipná detektivní zápletka nás mnohokrát
rozesmála. Když říkám nás, myslím tím 63 diváků.
V neděli od 17 hodin se představil druhý soubor z Hrádku
nad Nisou – Vojan. Zde jsem možná dramaturgicky
nezvolil nejlepší řešení. Většinou se diváci chtějí bavit
a inscenace Tři ženy byla spíš k zamyšlení. Účast v hledišti
byla v neděli rekordně nízká, pouhých 27 diváků.

Začínali jsme tentokrát netradičně
pohádkou, se kterou přijel soubor
z podkrkonoší z Pecky. DS Smajlík
zahrál pohádku Kašpárkovy čertoviny.
15 malých herců od 6 do 15 let nás
provedlo různými scénami od hospody,
přes strašidelný mlýn, až po nádherné
peklo s ohni. Pohádku zhlédlo celkem
36 diváků a snad tento sympatický
soubor u nás nebyl naposled.

Budu se snažit, aby bylo více legrace a více diváků.

Večer DS Pohoda z Hrádku nad Nisou

.

Podzimní divadelní víkend se uskuteční 18. 10.
– 20. 10. 2019. Již nyní máme jedno představení
obsazené a jednáme s dalšími soubory.

od pa dy

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner je aktuálně umístěn ve Vlastibořicích. Kontejner je otevírán
každou sobotu od 11 do 12 hodin.
V případě zaplnění kontejnerů na tříděný odpad prosíme občany, aby neponechávali
odpad před kontejnery. Na Obecním úřadě jsou zdarma k vyzvednutí pytle na tříděný
odpad – na papír, na plasty z domácnosti, na plastové lahve, na tetrapaky a na kovové
obaly. Pytle s tímto tříděným odpadem pan Bernat ze všech tří stanovišť pravidelně
sbírá a shromažďuje za budovou obchodu. V okamžiku, kdy se tento prostor zaplní,
firma Marius Pedersen pytle odveze.
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Ohlédnutí za více než čtvrtstoletím
kronikářky Vlastibořic

Když mě v roce
1993 požádalo
zastupitelstvo
obce, zda bych
nechtěla psát
obecní kroniku,
byla jsem na
rozpacích. Bylo mi
necelých čtyřicet,
doma jsem měla
dva středoškoláky,
učila na Nechálově matematiku a zeměpis a neuměla jsem
si představit, co to vše obnáší. Za život jsem už zažila víc
různých výzev a tak jsem kývla, že to zkusím. Neměla jsem na
co navazovat. Za období, kdy byla naše obec součástí Pěnčína,
u nás kroniku zřejmě nikdo nepsal a téměř všechny dřívější
obecní kroniky se ztratily. Pan Louda psal kroniku soukromě.
Nejprve jsem popsala obec a její historii a zpětně doplnila život
u nás za čtyři roky, od roku 1989. V té době to ve Vlastibořicích
vypadalo „trochu“ jinak než dnes a jinak se i žilo. Děti navštěvovaly
MŠ a ZŠ do čtvrté třídy v dnešní DPS, ti starší jezdili od páté
třídy do Kobyl. Rodiče pracovali v „místním družstvu“, nebo
dojížděli za prací v přeplněném autobusu do Turnova. Potom
ještě po zaměstnání doma chovali zvířata, na záhumenku
pěstovali brambory, zeleninu. Chodili jsme pro čerstvé mléko
k místním kravičkám, sousedé si navzájem roznášeli zabíjačku,
babičky pekly posvícenské koláče, draly peří vnučkám na
výbavu. Po večerech jsme my, maminky, šily a pletly na svoje
děti. Na zábavu mnoho času nezbývalo. Víkendy byly vesměs
pracovní, v zaměstnání nebo doma. Sami jsme si opravovali
obydlí, sklízeli vypěstované plodiny, zavařovali,… Je neuvěřitelné,
že jsme ještě v roce 1990 neměli v Sedlíšťkách ani na Jivině
pevnou telefonní linku. Mobily samozřejmě ještě neexistovaly.
V domácnostech nebyla běžnou věcí automatická pračka, barevná
televize, automobil, ústřední topení,… Co je internet jsme ani
nevěděli. Nikdo zde nepodnikal, majitelé pozemků a lesů teprve
získávali svůj majetek nazpět. Rozmýšleli, co s ním? Protože se
do Vlastibořic mnoho neinvestovalo, byly tu zchátralé kravíny,
vepřín, statky, polorozpadlá fara, děravé silnice. Nejhorší
bylo, že jsme neměli popelnice, vše se pálilo nebo končilo na
divokých skládkách. Často byl uzavřený obchod, neexistovala
restaurace. Bylo třeba odkoupit dům, kde je obchod, Kulturní
dům, Kampeličku a vše opravit. Naprosto na okraji zájmu byly
naše památky, hřbitovy. Žili tu téměř samí starousedlíci, kteří
se znali po mnoho generací. Hodně domů sloužilo pouze jako
chalupy, mladí odsud utekli za lepším. Pravidelně se scházeli
Sokolové, velice aktivní byli hasiči a divadelníci. Přesto se na
brigádách vždy sešla spousta lidí a udělalo se mnoho práce.
Nová doba, která před třiceti lety u nás v zemi i v obci nastala,
přinesla velká očekávání a nadšení. Byli jsme šťastni, že
jsme se osamostatnili a můžeme si o životě v naší vesničce
rozhodovat sami. Ti, které jsme si zvolili do vedení obce, se
opravdu snažili a bude jim navždy patřit velký dík. Nejlépe to na

Setkáních rodáků ohodnotili právě rodáci, kteří do Vlastibořic
přijeli po více letech. Moc se divili, co se vše změnilo. Jsem
ráda, že jsem u těchto změn mohla být a zaznamenat je.
Za 26 let jsem popsala rukou, a to dokonce levou, 323 stran
ve dvou kronikách. Prožila nad prací stovky hodin. Podařilo
se mi na kroniku vylít kávu, občas mi dopsala náplň a stejná
nebyla k sehnání, někdy jsem v nemoci psala rozklepaným
písmem, i chybička se vloudila, a co s ní? K těmto kronikám
jsem nashromáždila materiály (zpravodaje, plakáty,
fotografie, pozvánky, staré archiválie) a těch je téměř 500
kusů. Vše, co se dělo, jsem průběžně zapisovala do kalendáře
a poté po Vánocích usedla a přepsala na správné místo.
Díky tomu mám zmapovaný každý den za tuto dlouhou
dobu a uloženo 26 popsaných kalendářů. Když se začtu do
prvních stránek, nemohu ani uvěřit, co se všechno událo.
Samozřejmě, že musím poděkovat všem, kteří mi pomáhali.
Velkým pomocníkem mi byl v poslední době Zpravodaj a internet.
A to obzvlášť poslední roky, kdy jsem již delší dobu nemocná
a nemohu se všech akcí sama zúčastňovat. Za patnáct let jsem se
již čtyřikrát léčila z velmi vážného onemocnění a měla starost, kdo
rok dopíše. Zatím to dopadlo vždy dobře. To je také důvod, proč
již ve funkci kronikářky nemohu a nebudu pokračovat. Musela
bych se spoléhat na informace jiných. Děkuji paní Najmanové
a Petráčkové, bývalým administrativním pracovnicím, paní
Holubové, která mi pravidelně zasílala informace z DPS i bývalé
knihovnici, paní Malé. Děkuji všem, kdo mi předali různé dobové
materiály nebo jinak pomohli. Tito všichni a také ti, díky kterým
jsem měla o čem psát, tedy ti, co se snažili, aby naše obec žila, jsem
získala v soutěži O nejlepší kroniku Libereckého kraje za roky
2014 a 2015, třetí místo. V soutěži 2012 a 2013 se kronika umístila
na místě čtvrtém. Jsem ráda. Alespoň se o nás ví. Domnívám
se, že digitalizace první kroniky také byla dobrým počinem.
Jak se mi povedlo život v naší krásné obci zaznamenat, zhodnotí
až ti, co přijdou po nás. Snažila jsem se psát co nejobjektivněji,
zaznamenávat vše, o čem jsem věděla, nikomu jsem nechtěla
ublížit ani nic zakrýt. Pokud se objeví nepřesnosti, omlouvám
se. Nejsou úmyslné. Samozřejmě, že na tuto moji práci budou
mít někteří jiný názor. Byla jsem totiž po celou dobu nejprve
dcerou a poté matkou starosty. Myslím si, že naše rodina
dobře ví, co to je mít doma 28 let starostu, navíc starostu
neuvolněného (1990–2018), starostu aktivního a pracovitého.
Novému kronikáři přeji, aby měl o čem psát, a aby to byly samé
dobré věci, prospěšné nám všem! Aby lidé nepodlehli pouze
konzumu, zábavě a nemysleli jenom na svůj prospěch, aby se
naše obec dál zvelebovala a všem se tu společně dobře žilo.
Kronice potom přeji, aby se jí nepřihodilo to, co těm minulým
a neztratila se. Půjčovat domů se určitě nebude, ale na
Obecním úřadě a při různých akcích bude jistě k nahlédnutí.
V Sedlíšťkách 3. března 2019

Mgr. Stanislava Beksová
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04 Infokanál Vlastibořice…

…stručný návod
OBEC VLASTIBOŘICE

OBEC VLASTIBOŘICE
Vážení spoluobčané,
Obec Vlastibořice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací
o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který
umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
•

plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?

•

plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?

•

uzavírkách místních komunikací?

•

termínech mimořádných svozů odpadu?

•

konání kulturních a společenských akcí?

•

mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

485 146 025

Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS
InfoKanál.
Příklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu obce:
Zprávy z úřadu:
IK VLASTIBORICE 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 hodin u hasičárny
na Jivině, kde proběhne krátké, ale vydatné občerstvení, následovat bude společné foto a v půl dvanácté průvod
vyrazí za doprovodu Jiviňanky, která bude k tanci a poslechu hrát do 16 hodin.

a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

IK = InfoKanál

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1.

Výstražná informace Českého hydrometeorologického ústavu:

online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně OÚ

IK VLASTIBORICE CHMU PVI_2011/38 VYSOKY Silne snezeni pro kraj Liberecky od 3. 1. 2012 13:00 do 4. 1.
2012 3:00 do 1700 m.n.m.

Jak se registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce, hledejte tento obrázek
na úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/VLASTIBORICE
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.
Registrací dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích
orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

PVI = předpovědní výstražná informace o blížícím se nebezpečí

Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci.
Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy Vám přeje vedení obce Vlastibořice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

Formulář k písemnému přihlášení odběru SMS InfoKanálu obce Vlastibořice. Odevzdejte na OÚ!

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:

REGISTRUJ

mezera

REGISTRUJ
REGISTRUJ
REGISTRUJ

JMENO mezera PRIJMENI mezera VLASTIBORICE
CISLOPOPISNE mezera EMAIL

Telefonní číslo

JMENO mezera PRIJMENI mezera JIVINA mezera
CISLOPOPISNE mezera EMAIL

mezera

mezera

JMENO mezera PRIJMENI mezera SEDLISTKA mezera
CISLOPOPISNE mezera EMAIL
JMENO mezera PRIJMENI mezera SLAVIKOV mezera
CISLOPOPISNE mezera EMAIL

mezera

příklad: REGISTRUJ JAN NOVAK JIVINA 6 NOVAK@VASEMAIL.CZ
!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy. Email není při registraci povinný !!!
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+ 420

mezera

Jméno a Příjmení
Adresa
Email

…………………………..……………………………………
Datum a vlastnoruční podpis
Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS do týdne od odevzdání písemného formuláře. Pro okamžitou registraci zašlete
registrační SMS nebo se registrujte přes internet, viz první strana infoletáku.
Svým podpisem dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích
orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál
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05 Ošetřování stromů

Obecní
zeleň


Milan Jelínek


Milan Jelínek

Jednou za čas je třeba ze stromů
odstranit alespoň suché větve (tzv. řez
bezpečnostní), aby mohla být zajištěna
provozní bezpečnost pod stromem.
Chceme-li však věnovat stromům
větší péči, odstraňujeme kromě větví
suchých i větve se křížící, v souběhu,
nevhodně narostlé apod. (tzv. řez
zdravotní). V případě kolize větví
stromu s překážkami (budovy) je třeba
citlivě zakrátit větve tak, aby nedošlo
k poškození stromu (tzv. redukční řez
směrem k překážce). V ojedinělých
případech přistupujeme také
k výraznému tzv. řezu redukčnímu,
při kterém je odstraněna i podstatná
část koruny. Tento řez má ale svá
pravidla i úskalí, takže by jej měla vždy
dělat odborná firma. Při neodborně
provedeném sesazení koruny se
může stát, že dotyčný (lesák, hasič,
výškový pracovník) po realizaci
dostane výraznou pokutu, protože
dojde k nevratnému poškození dřeviny.
I nově vysazené stromy potřebují
v následných létech péči. Zpravidla
se jedná o tzv. řez výchovný. Tento
řez je pro investory levný, zavčasu
eliminuje některé růstové problémy
a defekty, které jsou v dospělosti
věku stromu řešitelné často jen
problematicky a bývají navíc nákladné.

Rally Bohemia

06

Dopravní
omezení

mrňavoučký, jako Ti ptáčci, co mě tam přes den pořád nadávali,
protože jsem jim narušil jejich teritorium. Moji pohodu
narušil během dne pouze silný kouř z požáru pod vesnicí
(zlikvidoval jsem ho telefonátem na tísňovou linku) a díky
neuvěřitelně rychlému příjezdu hasičů bylo brzo po problému.
Važme si proto stromů a než budeme kácet, více
přemýšlejme o nezbytnosti tohoto nevratného procesu.
A jak říkal Luděk Munzar v televizním seriálu o Památných
stromech – „A nezapomeňte, stromy se na nás dívají“…

Sváteční den 9. května jsem strávil
ošetřováním (nejméně) 150letého
jasanu. Tento dominantní strom
v obci Vlastibořice se právě v tento
den rozhodl, že nastal čas z pupenů
postupně rozevírat listy. Během
patnácti hodin práce v koruně stromu
to byl neskutečný zážitek, pozorovat
tuto velmi pozvolnou proměnu, tolik
obrovské síly a energie v tomto živém
organismu. Proti tomu jsem si připadal
strana 10
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07 Pět tipů, jak bojovat se

Životní
prostředí


Dana Lund

suchem a šetřit vodou
I když se nyní příroda umoudřila
a věnovala nám několik deštivých
dní, má být letošní rok ještě sušší
a teplejší než ten minulý. Voda, a
hlavně upravená pitná voda, bude
v budoucnu vzácnou komoditou. Tady
je proto pár tipů, jak s ní šetřit:
1. Pořiďte si jedlý trávník – jak na
to? Stačí začít sekat 1–2x ročně nebo
alespoň méně často než obvykle. Do
trávníku se vám nastěhují pampelišky,
sedmikrásky nebo popenec, což ale
vůbec není na škodu. Jsou totiž velmi
zdravé a dají se přimíchat do salátu
nebo zeleného smoothie. Z pampelišek
se dá vyrobit spousta dobrot, od sirupu
a medu, až po kávu z mletého kořene.
A co taková „obyčejná“ pampeliška umí?
Snižuje hladinu cukru v krvi, pomáhá
léčit záněty močových cest, působí
močopudně, pomáhá při ledvinových
kamenech, detoxikuje organismus,
snižuje hladinu cholesterolu, pomáhá
udržovat ideální krevní tlak.

2. Pořiďte si nádrž na dešťovou vodu – na její zřízení
je možné využít 50% dotaci. Více informací na
https://www.narodniprogramzp.cz/detail-vyzvy−2/
destovka−2-jak-pozadat-o-dotaci-krok-za-krokem/
3. Kyblíkujte – do kuchyně si přistavte kbelík a vodu
zachycenou z omývání ovoce nebo z uvařených těstovin
slejte do kyblíku. Využít můžete i např. vodu z odmrazování
mrazáku. Večer naplněným kyblíkem zalijte nejbližší strom.
Voda se tak vrací zpět do přírody a nikoli do kanalizace.
Takto kyblíkovaly už naše babičky a možná, že někdo ze
starší generace tento šetrný zvyk udržuje dodnes. Pro více
informací na internetu hledejte „kbelík vody do přírody“.
4. Na sprchu si pořiďte perlátor – stojí pár
korun a ušetří Vám spoustu vody.
5. Zachytávejte vodu ze sprchování a použijte ji na
splachování – je škoda splachovat WC pitnou vodou.
Začíná to být luxus, který si možná v budoucnosti
nebudeme moci dovolit. Pojďme s ní šetřit už teď.

08 Pampeliškový sirup –
Recept


Dana Lund

nevařený

•
•
•

1 litr pampeliškových květů
500 g cukru krupice
2 dcl vody

Natrhané květy pampelišek
necháme chvíli rozložené na stole,
ať z nich vylezou případní broučci.
Dáme je do velké nádoby, ideálně
skleněné konvice na vodu.
Květy zasypeme cukrem, nádobu
uzavřeme nebo přikryjeme
potravinářskou folíí a necháme

stát na okně dva dny. Občas promícháme. Nejlepší je,
když nám v tyto dny na nádobu svítí sluníčko, které
napomáhá tomu, aby se cukr rychleji rozpustil.
Po dvou dnech přilijeme vodu a necháme ještě další
den na okně. Několikrát za den promícháme.
Tři dny na okně nám postačí k tomu, aby se cukr
rozpustil, dostane krásně žlutou pampeliškovou
barvu a můžeme přecedit hotový sirup.
Kdo chce opravdu hladký a čirý sirup, cedí přes plátýnko.
Já jsem cedila přes jemný cedník, sirup je lehce zakalený.

Občerst vení U Veverky Vl astibořice
Po delší pauze je na léto opět otevřeno občerstvení u požární nádrže.
Otevírací doba: Pondělí – čtvrtek 16–21, pátek 16–22, sobota 14–22, neděle 11–21.
Pro čerstvé informace se přidejte se k facebookové skupině "Občerstvení U Veverky Vlastibořice"
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>>Pokračování z minulého čísla >>
Ve 12. století se postavení šlechty upevnilo, postupně se zmocnila veškerého politického vlivu ve
státě a stala se vládnoucí silou, měla svoje družiny.
Své družiny měla v té době i vrchnost církevní.
Od 14. století dochází k výrazné změně v doplňování
vojska, vedle zemské hotovosti dochází k najímání
žoldnéřů bojujících za žold. Svolání zemské hotovosti vyžadoval panovník od stavů, výši hotovosti stanovoval případ od případu sněm, zpravidla
podle majetku nebo počtu poddaných. Vojáci byli
ubytováni po panstvích a obyčejně rozlosováni po
vsích a městech, žádných kasáren nebylo. Pokud se
neválčilo, vraceli se příslušníci hotovosti domů.
Po třicetileté válce byla rozpuštěna pouze část armády, zbytek vytvořil základ stálé armády, která přetrvala až do r. 1918.
Dalším zdrojem vojenské síly se stává domobrana, která se neomezovala jen na obranu zemských
hranic, ale její pluky se zúčastnily různých válek.
Doplňování se provádělo verbováním, přihlášení bylo „dobrovolné“, vrchnost dávala odvádět
do armády poddané, kterých se chtěla zbavit.
R. 1769 byly pluky očíslovány, vojenská služba byla stále doživotní.
Od r. 1781 dochází ke konskripčnímu doplňování armády, místo verbování se prováděly odvody. Na základě
stanovených kontingentů rekrutů vrchnostenské
úřady určily osoby, které měly být odvedeny, kdo byl
shledán schopným byl zanesen do seznamu rekrutů na
neurčité dovolené a pak podle potřeby odveden. Z vojenské služby bylo možné se vykoupit za 300 zlatých.
Do konce 19. století nemusel nejstarší syn, který měl
převzít hospodářství, nastoupit vojenskou službu.
R. 1800 zrušeny v armádě copy. Délka
copů se kontrolovala měřidlem.
R. 1802 byla doživotní vojenská služba zrušena
a stanoveno 10 let služby u pěchoty, 12 let u jezdectva a 14 let u dělostřelectva a ženijních útvarů.
V r. 1808 zřízena zeměbrana /Landwehr/ a armádní
zálohy. Do zeměbrany zařazeni všichni muži od 18 do
45 let věku, kteří nesloužili v armádě aktivně. Zeměbranci se měli sejít u své fary a cvičit každou neděli
v četě nebo poločetě, jednou za rok v setnině a jednou
za rok ve výcvikových táborech po dobu tří týdnů.
Zrušení vrchnostenského zřízení přineslo značné
změny i v doplňování vojsk. R. 1858 zavedena všeobecná branná povinnost, četné vrstvy obyvatelstva však
byly osvobozeny. Odvodní povinnost trvala od 20. do
27. roku, služební povinnost 8 let presenční řadové
služby a 2 roky v záloze. Činná služba byla střídána

v míru dlouhodobou dovolenou, značná část pěšáků
odcházela na dovolenou již po osmitýdenním výcviku.
Po porážce ve válce s Pruskem trvala presenční služba
3 roky, 7 roků záloha v armádě a 2 roky v zeměbraně.
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Kronika

R. 1912 zavedena dvouletá základní služba, u speciálních druhů tříletá, u námořnictva čtyřletá.
Prvními ozbrojenými jednotkami nové republiky
byly sokolské oddíly, základem nové armády se staly
útvary zahraničního československého vojska. V r.
1938 měla republika celkem čtyři armády. Po rozbití
republiky a zřízení Protektorátu v r. 1939 byla armáda
zlikvidována, výzbroj, výstroj i pohraniční opevnění zabrala německá armáda, vládě Protektorátu byl
ponechán pouze malý kontingent vládního vojska.

dílo
Ing. Oldřicha
Loudy

Po osvobození Československa v r. 1945 byla armáda nově zřízena a stala se součástí vojsk Varšavské
smlouvy. Tento vojenskopolitický svazek byl založen
na pokračování
14. května 1955 a byl budován a organizován podle
vzoru armády SSSR a jeho charakter a způsob použití
odpovídal politickým a vojenským ambicím tehdejšího Sovětského svazu. Mírovou armádu
tvořilo velitelství dvou vojenských okruhů
se svými svazky, útvary a zařízeními, 1.
a 4. armáda, 10. letecká armáda, Velitelství protivzdušné obrany státu, Štáb
j
civilní obrany, speciální svazky a útvary,
voda
zpr a
í
n
c
9
vojenské školy a další zařízení. Celkové
obe
n 201
k v ě te
plánované počty osob – 220 000, z toho
149 000 vojáků základní služby, 4500 tanků,
4900 obrněných vozidel, 3400 dělových systémů
ráže 100 mm a výše, 687 letadel. Hlavní bojovou sílu
Obecní Zpravodaj vydala
armády tvořilo 15 vševojskových divizí, 2 letecké
© Obec Vlastibořice
divize, 2 divize protivzdušné obrany, dělostřelecká
v květnu 2019
divize, raketové a protiletadlové svazky a útvary.

řice
o
b
i
t
s
vla

Po rozdělení ČSFR na dva samostatné státy byla
v r. 1992 rozdělena i federální armáda a vznikla tak armáda ČR, která představovala 2/3 bývalé
federální armády. Od r. 1993 byla postupně transformována, v rámci transformace snížen počet
vojáků na 65 000, nadbytečná bojová technika
zlikvidována, počet zbraní snížen na 957 tanků,
1367 obrněných vozidel, 767 dělostřeleckých systémů ráže 100 mm a výše, 226 bojových letounů,
36 úderných vrtulníků a 194 ostatních letadel.
Armáda úzce spolupracuje s Organizací spojených
národů /OSN/, Organizací pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě /OBSE/, rozvíjí intenzivní spolupráci s NATO
a usiluje o začlenění do jejich struktur. Vývoj spěje
k výstavbě poloprofesionální až profesionální armády.
Spolupůsobení obce v záležitostech vojenských
bylo rozsáhlé. Povinností obce bylo všechny
„povinníky“ zdržující se v obci chovat ve stálém přehledu a přivádět je k odvodu, vést evidenci stálých dovolenců a záložního mužstva

Adresa redakce:
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a spolupůsobit při odvodu koní k vojenským účelům.
Odvodu předcházelo tzv. losování, ke kterému doprovázel určené mladíky zástupce obce, který musel dbát o to,
aby „povinníci byli jen málo opilí“ a následoval-li losování ihned odvod, „aby byli čistě umyti“. Podle čísla vytaženého při losování byl povinník zařazen buď ke stálému
vojsku, do zemské obrany nebo do náhradní zálohy.
Při různých pohybech vojska, nejčastěji při cvičeních, bývali
vojáci ubytováni po vesnicích a spali po stodolách po několik
dní, než odpochodovali. Tak v r. 1849 dne 26. listopadu přišlo
do Vlastibořic 35 mužů, dne 4. prosince 1849 přišlo 60 mužů
a 8. prosince odpochodovali. Dne 11. července 1850 přišlo 133
mužů a byli rozděleni rychtářem Františkem Šulcem: 39 mužů
do Vlastibořic, 56 mužů do Sedlíštěk, 38 mužů na Jivinu, na dobu
14 dní. Na to dostal starosta 32 zlaté 28 krejcarů za ubytování.
Odtud odešli vojáci do Petrašovic, k čemuž musela obec zdejší
dát tři dvoukoňské povozy jako přípřež k přestěhování vojska. Dne 27. července 1852 připochodovalo 53 mužů, z nichž 16
mužů zůstalo ve Vlastibořicích, 22 v Sedlíšťkách a 14 na Jivině.
Starostové obcí musili poříditi a míti k disposici stálý seznam
míst v obci, kde mohlo by se ihned ubytovati kdykoliv vojsko. V r. 1879 vykázala obec Vlastibořice, že může ubytovati
121 mužů od šikovatele dolů a 28 koní normálního ubytování
a pro prozatímní ubytování 204 mužů a 41 koní. Toto přidělení
rozvrženo: Lastibořice 47 /96/ mužů a 10 /14/ koní. Sedlíšťka
34 /58/ mužů a 9 /12/ koní, Jivina 33 /55/ mužů a 6 /10/ koní,
Slavíkov 5 /4/ muže a 3/5/ koní, Trávníček 2 muže. V těchto
letech byla věnována i větší péče chovu koní ze strany státu. Ne tak pro prospěch obyvatelstva, jako spíše pro odvody
k účelům vojenským. V letech 1873 a 1874 bylo podle výkazu
koní a soumarů v obci Lastibořicích oznámených a klasifikovaných úhrnem 4 valaši a 6 kobyl, dohromady 10 koní.
Chovatel		
1873		
Šulc František, Lastibořice č. 1 1 valach
Bartoš František, Lastibořice č. 6 1 valach
Jíra Václav, Sedlíšťka č. 9
1 kobyla
Bradáč Jan, Sedlíšťka č. 18
2 kobyly
Zajíček Petr, Jivina č. 9
2 kobyly
Beran František, Jivina č. 10
-		
Šifta Jan Jivina, č. 7		
1 valach
Hudec František, Trávníček č. 14 1 valach
Beran Antonín, Trávníček č. 15 1 valach

1874
1 valach
1 valach
1 kobyla
2 kobyly
2 kobyly
1 kobyla
1 valach
1 valach

Téměř každoročně se konal ve Vlastibořicích k účelům vojenským i chovatelským svod klisen ze širokého okolí, což je
důkazem, že úřady považovaly Vlastibořice za střed okolí.

29. Rok v naší vsi – sbírka starých zvyků, pověr, pranostik a pořekadel z Újezda Svijanského a okolí (Sebráno za
pomoci školních dětí – František Venclů, řídící učitel)
I. Od kolébky do hrobu
Narození dítěte: Mají-li malému dítěti lézti zuby, dávají mu
ku hraní klíč, aby si je otevřelo. Kdo mu najde první zub, má
dostati na nové šaty. Když matka na dítěti něco zašívá, říká
mu, aby hodně mluvilo, by nezašila jeho paměti. Děti v máji
rády zmoknou, i hlavy si odkrývají, aby hodně rostly. Když
v květnu hřmí, zdvihají něco hodně těžkého, aby byly silné.

O svatbách: Týden před svatbou zvali mládenci na koních na
svatbu. O svatbě jeli ženich, družba, mládenci a družičky pro
nevěstu, která byla ukryta v komoře. Družba a mládenci měli
dlouhé řeči k rodičům a družičce, nežli jim ji tato vydala. Pak
šli s nevěstou do světnice, kde říkal družba opět dlouhou řeč.
Pak dali rodiče snoubencům požehnání a svatebníci jeli na
vozech s hudbou do kostela. Po oddavkách byla hostina, při
níž se vybíraly peníze na kuchařku, hospodyňku a na kolébku.
Tyto se odevzdaly nevěstě. Během hostiny se hojně „připíjelo“. Večer bývala obyčejně muzika, o půlnoci začalo „čepení“
nevěsty. Družičky si vzaly nevěstu, ozdobenou věnečkem,
mezi sebe. Starosvatby, vdané ženy, snažily se nevěstě strhnouti věnec s hlavy. Když se jim to podařilo, daly nevěstě na
hlavu čepec a na něj věneček. Nevěstu vzaly mezi sebe.
Pořekadla o těle lidském: Překročíš-li někoho, jenž leží na
zemi, neporoste. Podmeteme-li někoho svobodného, dlouho
se nevdá nebo neožení. Má-li někdo dlouhé prsty, prý krade.
Když někomu zní v levém uše, mluví někdo o něm pravdu,
když v pravém, lež. Když svědí levé oko, něco neradi uvidíme,
když pravé, rádi. Svědí-li levá dlaň, budeme brát peníze, když
pravá, očekávej, že budeš brzy vydávati. Cuká-li ti myšička
okem, něco nerad uvidíš. Svědí-li někoho záda, bude bit. Myje-li se kočka před tebou a podívá se na tebe, očekávej „výplatu“.
Svrbí-li nos, přibude přátel. Myje-li se noha o nohu, potom prý
lidé nepřežijí. Má-li někdo na nehtech bílé skvrny, „kvete mu
štěstí“. Kdo má hodně záděr na rukou, tomu lidé nepřejí. Kdo je
bit koštětem, ať člověk či zvíře, bude stále hubený. Když někdo
kýchne, ptávají se: „Copak sis myslil?“ Prý se to vyplní. Povídá-li někdo něco a kýchne, říkají lidé: „Vidíš, je to pravda!“ Líná
„huba“, holé neštěstí. Drzé čelo je lepší než poplužní dvůr.
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Štěstí a neštěstí ve snu: Zdá-li se o houbách, čeká rodinu
neštěstí, když o čápech nebo cvrčcích, budeme mít s někým mrzutosti a soudy, když se zdá o prasatech, buďme rádi,
očekává nás nějaké štěstí. Sen o penězích přináší nouzi.
Pořekadla o štěstí a neštěstí: Narodil se na šťastné planetě.
Má z pekla štěstí. Má za ušima. Zametá-li se večer, odmetají se
prý peníze a štěstí. Oblékne-li se bluza na ruby, je to prý štěstí.
Rozhází-li někdo sůl, bude mrzutost. Rozbije-li se zrcadlo, je
sedm let neštěstí. Zabodnou-li se nůžky do země, znamená to
neštěstí. Rovněž není dobře, zastaví-li se v noci náhle hodiny.
Starost, mrzutost a radost ve snu: Zdá-li se o vších a dětech –
starost, zdá-li se o růžích, třešních, barvách červených a růžových – radost. Nedobrý je sen o vejcích, znamená klepy. Když
se zdá o penězích, čekejme mrzutost nebo nouzi. Sen o květech
neznamená nic dobrého. Zdá-li se o ohni, přijdou prý brzy zloději, když máme sen o zlodějích, dejme pozor na oheň. Radostný je sen o dlouhých vlasech. Když se ti zdá o vlaku, dostaneš
brzy dopis. Co se zdá z pátku na sobotu, prý se brzy vyplní.
Kdo se ráno hned po vstaní podívá do okna, zapomene sen.
Před cestou: Když se jde na delší cestu, má se vykročiti pravou nohou, aby cesta byla šťastná. Zapomeneš-li něco doma,
nevracej se, abys neměl potom na cestě neštěstí. Na počátku cesty hleď, abys nepotkal nejprve starou ženu, cesta
by byla nešťastná. Přeběhne-li zajíc nebo kočka přes cestu,
není to rozhodně k dobrému. Pátku se říká nešťastný den.
Když se zdá o blechách, máme před sebou dalekou cestu.

— pokračování příště >>

Masopust				

			

Zdeněk Mikula

