
SLOVO ÚVODEM                   
Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou únorový, v pořadí již 3. obecní 
zpravodaj, který jsme v obnovené verzi začali vydá-
vat především za účelem zvýšení Vaší informovanos-
ti.

Samotného mne překvapuje, kolik nových událostí 
se během pouhého měsíce v naší malé obci ode-
hraje, s kolika novými informacemi, podněty a 
skutečnostmi je nutné se obeznámit, zpracovat, vy-
hodnotit a následně i přijmout patřičná rozhodnutí. 
Nové, a věřím, že i zajímavé informace, naleznete i v 
tomto aktuálním čísle zpravodaje. 

Za přečtení jistě stojí příspěvek od Denisy Koreňové, 
členky zastupitelstva obce, dále ohlédnutí za událost-
mi, které se staly v letech minulých či upřesňující in-
formace o záměru rekonstrukce kulturního domu ve 
Vlastibořicích. Opět nechybí přehledný souhrn ak-
tuálních informací z obce. Na pokračování  budeme 

zveřejňovat velmi poutavě zpracované paměti obce 
Vlastibořice, které zpracoval Oldřich Louda za pomo-
ci p. Oldřicha Anděla. 

Tento úvodník píši za krásného slunného dne, kdy 
ručička teploměru dosahuje k 12°C. Počasí tedy 
spíše jarní, pro začátek února netypické. Přeji Vám, 
aby tyto rozjasněné dny napomohly ke zlepšení Vaší 
nálady a přispěly k vyšší pohodě v dalších zimních 
dnech.
                                                  Ing. Martin Beksa, starosta 

OBECNÍ ÚŘAD - AKTUÁLNÍ INFORMACE                  
• INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL K 7.2.2011
Aktuální počet obyvatel obce Vlastibořice:  240 

Nově přihlášení k trvalému pobytu 
Holá Drahomíra, Jivina 21

Významná životní jubilea 
Ing. Jiří Čubrda, oslavil v lednu 80. narozeniny
Jarmila Röslerová, oslavila v lednu 50. narozeniny
Ladislava Sluková, oslavila v lednu 50. narozeniny
Alena Kratochvílová, oslavila v únoru 50. narozeniny
Našim milým jubilantům  přejeme do dalších let  
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Narození občané
21. ledna se narodil Tomáš Hozdecký,
Vlastibořice 43

Zemřelí občané
9. ledna nás opustila Jaroslava Macounová, 
Vlastibořice 9
5. února nás opustila Miluška Kozderková, 
Vlastibořice 6

• VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31.12.2010

Daňové příjmy   3 087 981 Kč
Nedaňové příjmy  1 130 447 Kč
Kapitálové příjmy  1 219 950 Kč
Příjaté transfery     360 645 Kč
Příjmy celkem   5 799 024 Kč

Běžné výdaje   4 247 077 Kč
Kapitálové výdaje     594 833 Kč
Výdaje celkem  4 841 911 Kč

Příjmy převyšovaly výdaje o 957 113 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.12.2010
2 577 131,68 Kč.

• KNIHOVNA VLASTIBOŘICE
Oznamujeme čtenářům, že od 2.2.2011 bude 
knihovna nově otevřena každou středu od 16.30 do 
18.30 hodin. Využijte této možnosti a přijďte  
si vypůjčit knihu z naší obsáhlé knihovny.

OBEC VLASTIBOŘICE
ÚNOR  2011O B E C N Í  Z P R A V O D A J
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• ŘEŠENÍ NEOBSAZENÉHO BYTU V  DPS
Na základě stanovených pravidel pro výběr 
žadatelů o ubytování v DPS bylo stanoveno formou 
výběrového řízení (bodového hodnocení) následu-
jící pořadí: 

Václav Vavřich, Jivina ………113 bodů 
Hana Vrbová, Čtveřin …….. ..  96 bodů   
Milada Wicková, Sovenice …...84 bodů

Na základě výsledků bodového hodnocení byl vy-
brán uchazeč o volný byt č. 31 v DPS Vlastibořice 
pan Václav Vavřich. 

• REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
Doposud byly svépomocí vlastními pracovníky 
obce a za přispění dobrovolných hasičů provedeny 
přípravné a pomocné práce (vyklizení inventáře 
a nábytku, demontáž stávající prkenné podlahy, 
otlučení části omítek, přesun vybavení, úklid) v 
prostorách přízemí. Nyní bude ještě provedeno 
vyklizení a demontáž podlahové konstrukce v bytě 
po p. Sudové. Během měsíce února bude zastupi-
teli stanoven věcný, časový a finanční rozsah 1. a 
2. etapy rekonstrukce přízemí a následně bude 
vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací. Podrobné informace o navrženém řešení re-
konstrukce včetně výkresů a vizualizace naleznete v 
samostatné příloze tohoto zpravodaje a dále pak na 
www prezentaci obce.

• SPORTOVNÍ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VE      
VLASTIBOŘICÍCH
Způsob funkčního využití technického zázemí a 
sportoviště bude projednán na pracovní schůzce 
dne 9.2.2011. Všichni členové zastupitelstva 
předloží svoje návrhy na využití a případný způsob 
výběru provozovatele. 

VÝSLEDKY INVENTARIZACE A ZÁVAZKŮ K 
31.12.2010 
Inventura  byla provedena v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dalšími navazující-
mi předpisy k provedení inventarizace majetku 
a závazků se stavem k 31.12.2010. Fyzická inven-
tura byla zahájena dne 16.12.2010 v 13.00 hodin a 
skončena dne 15.01.2011 v 10.00 hodin. Inventuru 
provedla inventarizační komise ve složení: 
Předseda komise: Zdeněk Sluka 
Členové komise: Bc. Koreňová Denisa, Menclová 
Blanka 
Zastupitelstvo obce bylo podrobně seznámeno s 
výsledky této inventarizace.

 
• POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  A 
POPLATKY ZE PSŮ NA ROK 2011 
Výše poplatku za komunální odpad zůstává ve stejné 
výši a za stejných pravidel  jako v loňském roce: 500 
Kč/rok/osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu. 
Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou v obci přihlášeni 
k trvalému pobytu zaplatí poplatek ve výši 500 Kč/
nemovitost. 
 
Poplatky ze psů. 
Poplatek  pro majitelé psů z rodinných domů činí 
poplatek 100 Kč/rok. 
Poplatek  pro majitele psů z  bytových domů činí 
poplatek 150 Kč/rok. 

Splatnost poplatku: za 1.pololetí do 31.3.2011, za 2. 
pololetí  do 30.9.2011. 
Poplatek je možno uhradit bankovním převodem na 
účet číslo: 984865399/0800 Česká spořitelna Turnov.

• VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Na veřejně prospěšné práce bude zaměstnána paní 
Maria Bukovanová. Pracovní smlouva bude uzavřena  
od 2.2.2011.

• DIVADLO
Dne 19.2.2011 se koná v kulturním domě divadelní 
představení souboru VOJAN. Všichni jste srdečně 
zváni. Vstupné je 30,- Kč.

• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání nových občánků trvale hlášených v obci 
Vlastibořice se uskuteční v sobotu 4. června 2011 
na obecním úřadě ve Vlastibořicích. Žádáme rodiče, 
aby nám nejpozději do 30. května oznámili svou 
účast. Vzhledem k tomu, že se vítání nově naro-
zených dětí neuskutečnilo již delší dobu, mohou se 
zúčastnit děti ve věku do 4 let.
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Jistě většina z vás již zaregistrovala, že bude 
probíhat na jaře 2011 sčítání lidu, domů a bytů. Ro-
zhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, 
bude půlnoc z 25. na 26. března. Nově bude možné 
vyplňovat elektronické sčítací formuláře na inter-
netu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím 
datových schránek. Sčítacími komisaři budou asi 
z 95% případů pracovníci České pošty. V době os-
trého sčítání bude všem k dispozici bezplatné tel-
efonní centrum s operátory, kteří budou připraveni 
pomoci se všemi dotazy o sčítání. 

Každá domácnost ve své schránce včas najde 
letáček se základními informacemi. Spolu s tím-
to letáčkem obdržíte ,,Informace o kontaktních 
osobách a místech“, kde bude uvedeno jméno 
sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo 
jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. 

Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března 
každou domácnost, předají dotazníky pro všechny 
osoby, které v domácnosti žijí. Komisař přinese do 
domácnosti celkem tři formuláře: - zelený sčítací 
list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj 
vlastní);
- žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden);

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011      
- oranžový domovní list (ten dostanou pouze ma-
jitelé nebo správci domu). 

Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro 
všechny členy domácnosti (proti podpisu). 

Způsob předání vyplněných formulářů: 
- on-line vyplnění a odeslání na internetu;
- osobní předání komisaři (termín si přímo domlu-
víte);
- odeslání poštovní obálkou do P.O. Boxu ČSÚ 
(komisař Vám ihned předá předtištěnou obálku, 
žádné poštovné v tomto případě neplatíte). 

Termíny sčítání: 
26.února začíná fungovat bezplatná linka 800 87 97 
02 – dotazy a nejasnosti ohledně sčítání. 

7. března začínají sčítací komisaři navštěvovat 
domácnosti a roznášet formuláře. Roznáška končí 
25. března. 

Od 26. března do 14. dubna se odevzdávají 
vyplněné sčítací formuláře a to buď přes internet,  
poštou  v obálce a nebo sčítacímu komisaři. 

KRONIKA OBCE - JAK TO BYLO PŘED DESETI LETY?      
Před deseti lety začal nový rok třetího tisíciletí, rok 
2001, velmi příjemně – sluníčkem, ale také pořád-
nými mrazy. Pěkné počasí pokračovalo po celý rok.
Naše obec se pustila do náročné přestavby školy na 
Dům s pečovatelskou službou za 15,5 mil. korun. 
Zastupitelstvo získalo dotaci na vybudování hřiš-
tě pod nádrží a ihned se začalo pracovat. Pravidel-
ně se scházelo zastupitelstvo s téměř stoprocent-

ní účastí. Vojenskou službu si mohli chlapci nahradit 
službou civilní a tak také učinil Michal Jírů a pracoval 
tento rok pro obec. 

Velkým fenoménem se stal domácí počítač. Někteří 
lidé rezignovali, jiní se pustili do studia a naučili se 
tento „čertovský stroj“, i ve vyšším věku, ovládat. V 
únoru, před deseti lety, přišla na obecní úřad do Vlas-

X

* Na hranicích se dříve vyplňovalo celní
* Nejvyšší věkový průměr má spolek
* Před 10 roky na OÚ nastoupila paní

* V roce 2001 se v areálu bývalého JZD nacházel
* Nemoc, která zahubila mnoho lidí, jejichž

ostatky jsou na hřbitově v kostnici
* Úspěšní řezbáři, pohřbení na hřbitově

X
* Byla zahájena přestavba školy na

* V r. 2001 z OÚ odešla a stala se úspěšnou 
podnikatelkou s okrasnými rostlinami, paní

* K jakému povodí patří naše obec
* Někteří štamgasti se scházejí na Jivině 

v hospůdce  „U
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tibořic nová administrativní pracovnice,  paní Mar-
cela Najmanová z Pěnčína.  A ta, jak víme, si s počí-
tačem velmi dobře rozumí. Vždyť, kde mají přímo v 
obci Czech Point? 
V roce 2001 se osm obyvatel do vesnice přistěhova-
lo, čtyři se naopak odstěhovali, jeden člověk zemřel 
a jedna slečna se narodila.
Obyvatel tedy přibylo.
V minulém Zpravodaji jste jistě poznali, o koho šlo v 
položené otázce. Přejeme Markétě Ježkové i Kubovi 
Hanzlovi krásných dvacet let.
Dnes mám pro vás malou tajenku. Měl by vám v ní 
vyjít název divadelního spolku, který v roce 2001, i 
v dalších letech, ve Vlastibořicích působil. Chci vě-
řit, že bude zase někdy pokračovat ve své úspěšné 
činnosti. 
Těšíme se na vaše úspěšné zápolení s tajenkou. 
Celé řešení tajenky můžete odevzdat do 1.3.2011 
na obecní úřad, nebo poslat elektronickou poštou.  
Všichni správní luštitelé budou uvedeni v březno-
vém zpravodaji. Nejrychlejší luštitel obdrží 2 vstu-
penky na divadelní představení souboru Vojan.
                                       Mgr. Stanislava Beksová, kronikářka

Vážení spoluobčané,
 v minulém vydání zpravodaje vám svůj pohled no-
vého zastupitele představil pan Kadlec a já bych 
tímto krátkým článkem chtěla pokračovat a trochu 
se představit především těm, kteří mě neznají.

Jmenuji se Denisa Koreňová a je mi 30 let. Narodi-
la jsem se na Jivině, kde doposud bydlím. A protože 
se mi tady velmi líbí, postavili jsme si zde nový do-
mek, a doufám, že na tomto klidném místě budu žít 
i nadále. Na kandidátní listině „Za Vlastibořicko krás-
nější“ bylo mé jméno za svobodna Denisa Poláková, 
které se většině z vás spíše vybaví.

Jako každý obyvatel v naší malé obci bych si přá-
la, abychom žili v příjemném prostředí, ve kterém 
je méně prachu z cest a neobdělaných polí, a více 
zeleně, především kolem cest (která v několika po-
sledních letech v podstatě zmizela). Plně budu pod-
porovat všechny návrhy k rozšíření veřejné zeleně. 

Zasadím se o zvýšení bezpečnosti zejména zpoma-
lením provozu, zřízením přechodů, ale také omeze-
ním volného pohybu domácích zvířat, která mohou 
ohrozit nejen naše zdraví, ale i majetek.

Obec funguje v podstatě jako malý podnik, který 
hospodaří pouze s omezenými zdroji (a nemusí to 
být v prvé řadě finanční limity) a nemůže uspoko-
jit všechna přání svých obyvatel. Zastupitelé by měli 
plnit funkci prostředníků mezi potřebami a přáními 
obyvatel a možnostmi obce. Zásadní k fungování to-
hoto svazku je informovanost jak směrem k obyvate-
lům, tak i zpětná vazba k zastupitelům, a proto pro-
sím, nebojte se přijít na veřejná zasedání a projevit 
svůj názor a představy.
Musím se přiznat, že jsem neměla ambice stát se za-
stupitelkou. Svou kandidaturou jsem chtěla veřejně 
vyslovit svoji důvěru v kandidátní listinu Za Vlastibo-
řicko krásnější. Mé zvolení mě překvapilo a považuji 
to za závazek vůči všem, kteří přišli k volbám a chtějí 
se zapojit do dění v  obci. S rozumem (snad ne v kon-
cích) se budu snažit najít a prosadit správná řešení 
prospěšná celé obci.
                                                    Denisa Koreňová, zastupitelka

Vážení spoluobčané, během února 2011 bychom 
rádi uspořádali 2. SÁŇKYÁDU. Tato akce je velkou 
mírou závislá na počasí. Musí být sníh a zároveň ne-
chceme děti vystavovat mrazivému počasí. Včas Vás 
budeme informovat, kdy a kde se tato akce uskuteč-
ní, ale může se stát, že sáňkyáda se již uskutečnila v 
době před vydáním tohoto čísla zpravodaje. 

Již teď Vás, ale chceme pozvat na MASOPUSTNÍ VE-
SELÍ, které se uskuteční 12. března 2011. Tak jako 
vloni půjde průvod masek z Jiviny do Vlastibořic, 
poté se bude konat na velkém sále v KD ve Vlastibo-
řicích „Poslední rozloučení s pašíkem“. Těšit se může-
te na jitrnice, jelita, guláš, smažený řízek, vepřo-kne-
dlo-zelo, koláče a další dobroty. V odpoledních hodi-
nách nám k příjemnému posezení zahraje živá hud-
ba. Sledujte plakátovací plochy a obecní rozhlas. Tě-
šíme se na vaší účast.
                                                                         Členové Jivina klubu

POHLED NOVÉHO ZASTUPITELE
JIVINA KLUB PŘIPRAVUJE



5

HISTORIE A SOUČASNOST

Původní pohled na objekt  bývalé fary 
ve Vlastibořicích z přelomu 19.-20. sto-
letí (č.1), neutěšený stav objektu před 
rekonstrukcí v roce 2006 (č.2), objekt po 
rozsáhlé rekonstrukci v roce 2008 (č.3).

1 2

3

6

5

4

Pohled na objekt školy ve Vlastibořicích z přelomu 19.-20. 
století (č.4), stav budovy z roku 1999 (č.5), objekt po rekon-
strukci - aktuální stav domu s pečovatelskou službou(č.6)
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Paměti obce VLASTIBOŘIC Oldřich LOUDA

Úvodem
Vox audita perit, littera scripta manet
(Pomíjí slyšený hlas, trvá napsané slovo)

Při vyhledávání pramenů k sepsání rodové kroniky jsem získal 
i mnoho informací o historii mé rodné obce Vlastibořic a rodné 
obci mé manželky Svijanském Újezdě, dlouho ale ležely v zásuvce 
psacího stolu v rukopisných poznámkách. Když mi v r. 1997 vnuč-
ka věnovala k mým osmdesátým narozeninám chytrý psací stroj 
- stolní počítač, rozhodnul jsem se, i přes pokročilý věk, nevyužité 
informace za pomoci počítače uspořádat, sepsat a zpřístupnit šir-
šímu okruhu zájemců. Kroniky vedené na obou obcích se totiž po 
roce 1950 ztratily a seznámit se s historií obce nebylo proto snad-
né. Příčinou ztráty byla patrně snaha, něco z kronik a tím i z pamě-
tí obce vymazat (vox audita perit).
První disketu s názvem „Paměti obce Svijanský Újezd“ jsem předal 
v r. 1999 tamějšímu obecnímu úřadu, ten Paměti vydal knižně ješ-
tě v témž roce pod názvem „Kronika obce Svijanský Újezd“, bohu-
žel bez mé konečné korektury.
Druhou disketu s názvem „Příspěvek k historii obce - VLASTIBO-
ŘICE za starodávna“ (86 stran textu a 23 listů příloh , týkající se 
pouze osady Vlastibořic) jsem předal obecnímu úřadu ve Vlasti-
bořicích v červnu r. 1999. Při předání mi byly zapůjčeny „Pamě-
ti obce Vlastibořic“ o 360 stranách textu, sepsané v r. 1951 býva-
lým ředitelem měšťanské školy ve Vlastibořicích p. Josefem KVAČ-
KEM (1901 - 1960), považované mnou též za ztracené. Tyto Pa-
měti obsahují velké množství zajímavých údajů nejen o škole pro 
kterou byly psány, ale o celé katastrální obci až do r. 1950, orien-
tace v jejich obsahu je však obtížná. Proto jsem značnou část tex-
tu přepsal na počítači, nově uspořádal a přiřadil k výše uvedené-
mu „Příspěvku“. Další informace jsem čerpal z regionální a odbor-
né literatury. Pro nově vzniklý soubor jsem použil původní název 
z r. 1951 - „Paměti obce Vlastibořic“ (dále jen Paměti), i když je to 
vlastně historie obce.
Pro historii obce po roce 1950, kromě krátkého období 1980 
- 1990 kdy byla spojena se střediskovou obcí Pěnčín, jsem žád-
né podklady nenašel, do obecního archivu jsem neměl možnost 
nahlédnout, byl v té době nepřístupný a po otevření archivu mi 
zdravotní stav již nedovolil jej navštěvovat. Úkolu se na moji žá-
dost ujal p. Oldřich ANDĚL z čp. 52 žijící v Liberci, dostupné úda-
je , bohužel neúplné, vypsal a předal mi je počátkem r. 2003, kdy 
jsem teprve mohl Paměti dokončit.
O poznání historie obce se nejvíce zasloužil samorostlý dějepisec 
našeho kraje, sedlák Josef ŠKODA (1851 - 1921) z nedalekých Rad-
vanic, hospodařící na zemanském statku v Janovicích u Malčic, 
který z gruntovních knih z r. 1580, 1671 a 1734 vypsal posloup-
nost držitelů jednotlivých usedlostí téměř všech vesnic celého 
bývalého panství dubského, a až do r. 1848 doplnil tuto historii z 

pozemkových knih u okresního soudu v 
Českém Dubě a v Turnově, jakož i z výta-
hu urbáře panství svijanského, dále ber-
ní rolle z r. 1654 a tereziánského katast-
ru, po vzoru „Místopisu města Turnova“ 
od univerzitního profesora Dr. J. V. ŠIMÁ-
KA, s nímž úzce spolupracoval.
Další velkou zásluhu mají František ŠULC 
(1851 - 1926), rolník z Újezda Svijanské-
ho, původem z Vlastibořic čp. 1, kte-
rý zachoval některé staré zápisy obce 
vlastibořické a p. Josef VOBORNÍK (1876 
- 1955), vlastibořický děkan, který vedl 
vlastibořickou farní Pamětnici založe-
nou již v r. 1789 a který řadu svých pra-
cí publikoval. V neposlední řadě nut-
no uvést již zmíněného Josefa KVAČKA, 
z něhož jak již uvedeno jsem značnou 
část textu převzal.
V sestavených Pamětích jsem se sna-
žil přiblížit dnešním obyvatelům život v 
obci v různých obdobích minulosti, jací 
byli, kde a jak žili jejich předkové, a zá-
jemcům o rodopis usnadnit jejich pátrá-
ní. Obyvatele obce vždy živila půda kte-
rou od nepaměti obdělávali, žili v do-
mech postupně v obci vystavěných. Na 
rozdíl od obyvatel, kteří se v obci v prů-
běhu času neustále mění, domy jsou v 
obci pevně zakotveny, což umožňuje 
snáze sledovat jejich historii a tím i his-
torii celé obce. Paměti jsou proto uspo-
řádány podle popisných čísel domů, kte-
rých bylo na katastrálním území obce 
vystavěno od konce prvního tisíciletí až 
do roku 2000 celkem 131. Z nich 12 za-
niklo, ze zbylých 119 domů je dnes trva-
le obýváno jen 49 (41%), ostatních 70 
(59%) pouze přechodně. Ve vlastní osa-
dě Vlastibořicích bylo vystavěno cel-
kem 59 domů, zaniklo 5, trvale je obý-
váno 21 (39%), přechodně 33 (61%). Pro 
snazší pochopení a názornost jsem při-
pojil k disketě některé přílohy, zejména 
mapové.
Historie osady Sedlíštěk, Jiviny a Slavíko-
va je uvedena ve zkratce odděleně, his-
torie osady Vlastibořic společně s katas-
trální obcí. 
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Při pročítání Pamětí je dobře si uvědo-
mit pojem času, vlastně sledu času. Na 
rozdíl od prostoru ve kterém žijeme a 
který se od doby třetihor již mnoho ne-
změnil a je trojrozměrný, čas má pouze 
jediný rozměr, plyne neustále od minu-
losti do budoucnosti, nedá se zastavit 
ani vrátit, zrychlit ani zpomalit. Platí zde 
Hérakleitovo: „In idem flumen bis non 
descendimus   Nikdy nevstoupíš dvakrát 
do téže řeky“ - zůstává totiž jen jméno 
řeky, voda však již odtekla. Čas je s pro-
storem pevně spojen a proto mluvíme o 
čtyřrozměrném časoprostoru. Čas nevi-
díme, ani nemůžeme uchopit, je to po-
jem abstraktní, definici času nemáme. 
Mně osobně pro zhmotnění tohoto poj-
mu slouží těžítko na psacím stole - od-
štěpek pískovcového balvanu s otisky 
dvou mlžů, který jsem našel při bourá-
ní hospodářských budov mé usedlos-
ti čp. 29 ve Svijanském Újezdě v polovi-
ně minulého století. Stáří zkamenělých 
otisků bylo tehdy odhadnuto na sedm-
desát milionů let. Dnes, kdy tyto řádky 
píši, jsou již o padesát let starší. Jak ten 
čas letí. Abych čtenáři usnadnil orienta-
ci v tomto rozsáhlém časoprostoru, uve-
dl jsem ve 33. kapitole ve zkratce historii 
obce v datech.
Předpokládám, že Paměti si přečtou ze-
jména starší čtenáři zajímající se již o 
vlastní budoucnost. Poznání budouc-
nosti není možné bez poznání minulos-

ti. Pokud se najdou mladší čtenáři, jejichž budoucnost je ještě v 
nedohlednu, mohou se z Pamětí poučit a vyvarovat se mnohých 
chyb, neboť i zde platí staré úsloví: „Historia magistra vitae - Ději-
ny jsou učitelkou života.“
Jsem si vědom, že se v textu, obsahujícím velké množství leto-
počtů, mohou vyskytnout chyby způsobené zejména chybným 
čtením starých, špatně čitelných pramenů i jejich chybným přepi-
sem. Doufám, že se najdou čtenáři kteří na ně upozorní, aby moh-
ly být odstraněny a doplní Paměti o další údaje.
Závěrem bych chtěl poděkovat:
- mé manželce za to, že mi umožnila věnovat sepsání Pamětí to-
lik času,
- mé vnučce, která mi darovala k osmdesátým narozeninám starší 
stolní počítač a za tři léta na to již dokonalejší verzi,
- mému synovi za pomoc při napsání a vytištění Pamětí.
 

I . VLASTIBOŘICE
1. Poloha a název obce

Místní obec Vlastibořice pozůstává ze čtyř osad : Vlastibořice, Jivi-
na, Sedlíšťka, část osady Slavíkov a několika samot (příl. 13).
Osada Vlastibořice leží při silnici III. třídy č. 2793 napojující se na 
severu na silnici č. 2791 Radimovice - Nechálov, na jihu v Pěnčí-
ně na silnici č. 2799 Svijanský Újezd - Čtveřín (příl.7). Zeměpisné 
souřadnice kostela: 50° 37’ 07” s.z.š. a 15° 03’ 17” v.z.d. (odsunuto 
z mapy).Výška terénu Na příhonu 413,9 m (trigonometrický bod), 
u bílého křížku pod vsí 367,3 m, jižněji u sochy P. Marie na odboč-
ce cesty do Padařovic 350,8 m. Nejnižší místo v katastru je na se-
veru u Mohelky v Klamorně asi 280 m, na jihu v Padařovické rok-
li asi 300 m (příl. 16).
Po správní stránce příslušela obec v rámci svijanského panství 
do kraje Boleslavského (circulus Boleslaviensis, příl. 6), od r. 1850 
k politickému okresu Turnov - soudní a berní okres Český Dub, 
od r. 1960 kdy byl okres Turnov zrušen, přičleněna k území okre-
su Liberec. V r. 1980 začleněna do střediskové obce Pěnčín, od 
1.1.1991 se stala opět samosprávnou obcí.
Osada Jivina leží při silnici III. třídy č. 2791 Radimovice - Nechá-
lov, 1 km sv. Vlastibořic. Výška terénu dosahuje na Hrobce 412 m, 
ve vsi na odbočce cesty do Kotle 406,6 m, u trigonometrického 
bodu za hřbitovem 397,6 m, u Mohelky ve Slavíkově asi 292 m.
Osada Sedlíšťka leží při téže silnici č. 2791, asi 1,5 km sz. Vlastibo-
řic. Výška terénu dosahuje u vodojemu nade vsí asi 387 m, u ryb-
níka 380 m, v údolí Mohelky v Trávníčku asi 280 m.
Osada Slavíkov, část ležící na levém břehu Mohelky je při silnici 
č. 2771 z Radimovic do Trávníčku, asi 1,5 km severně Vlastibořic, 
výška u potoka asi 292 m.
Podle sčítání lidu z r. 1981 byly zjištěny tyto počty obyvatel (v či-
tateli) a domů (ve jmenovateli): Jivina 69/22, Sedlíšťka 55/17, Sla-
víkov 2/1, Vlastibořice 151/56, celkem 277/96.

                                                                                        Pokračování příště Zvonice ve Vlastibořicích



8

REKONSTRUKCE A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ
KULTURNÍ DŮM VLASTIBOŘICE               

- na objektu bude provedena výměna již nevyhovujících oken, nově bude celý objekt zateplen 
   kontaktním zateplovacím systémem a ekologicky vytápěn tepelným čerpadlem vzduch/voda
- v přízemí vznikne moderní restaurace s terasou, salónkem a potřebným zázemím
- realizovány budou zpevněné plochy v zadní části KD určené primárně pro zásobování
- zároveň díky změně užívání objektu vzniknou prostory k využití spolkové činnosti 
   (pro využití mládeží, členy sokolu, ženy, …)
- ve 2.NP bude modernizováno stávající zázemí pro pořádání společenských akcí 
   (zábavy, divadelní představení, …)
- vznikne zde nově pánské i dámské sociální zařízení, bude zařízena šatna pro odkládání
   oděvů a rekonstruován stávající výčep
- najde se prostor k využití pro obecní archiv či klubovna dobrovolných hasičů 


