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děti se
dočkaly!

Čekání na dětské hřiště je u konce.
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Vážení spoluobčané, většina z nás má za sebou zaslouženou
dovolenou a dětem skončily prázdniny. Někteří strávili dovolenou
v zahraničí, někdo poznával krásy naší republiky a jiní věnovali
dovolenou na údržbu svého obydlí nebo jenom odpočinku na své
zahrádce. V každém případě jsem moc rád, že jsme se všichni
zase ve zdraví vrátili z cest, a také že během prázdnin nedošlo
v naší obci k žádnému vážnému zranění či nehodě.

11

Pro některé naše děti bylo 1. září 2011 významným dnem,
jelikož šly poprvé do školy. Pro tyto děti začíná období
školní docházky, kdy budou sbírat nejen potřebné
vědomosti pro život, ale také zážitky, na které se
nezapomíná. Poznají nové kamarády a prožijí první
školní lásky. Těmto našim malým spoluobčanům
bych chtěl popřát hodně vytrvalosti, píle, úspěchů,
zkrátka mnoho jedniček a co nejméně pětek.

Dárkem pro všechny děti v naší obci pak mohou být
dětská hřiště, která byla koncem srpna a začátkem září
vybudována ve Vlastibořicích a na Jivině. Doufáme, že se
nám podaří nějaký herní prvek zajistit i do Sedlíštěk.
Když jsem se zmínil o prvňáčcích, musím také popřát
těm, pro které letos začal studentský život. I vám,
středoškoláci, přeji hodně úspěchů, a také aby vás
škola, kterou jste si zvolili, dobře připravila nejen pro
budoucí povolání či další studium, ale i pro život.
Bohužel pro vás zatím žádný dárek nemáme, ale nejen mým
přáním by bylo, abyste více využívali hřiště ve sportovním areálu
ve Vlastibořicích, nebo přišli s nápady, ve kterých by vás mohla
obec podpořit (sportovní klub, ochotnické divadlo apod.).
Na závěr mám na vás náctileté prosbu. Pokud využíváte
obecní prostory k diskuzím o životě, mám teď na mysli
především autobusovou zastávku a lavičky u kulturního
domu ve Vlastibořicích, udržujte na těchto místech pořádek
a nedopalky házejte do odpadkového koše. Samozřejmě
tato prosba platí pro všechny občany naší obce.
Jedním z našich cílů je také zvýšit cestovní ruch v obci, dát více
informací o památkách, které se nachází na našem území. A pro
tento cíl je také důležitý první dojem a ten může ovlivnit každý
z nás svým přístupem k pořádku nejen na obecním prostranství.
Již delší dobu přemýšlím o konání jarní a podzimní brigády.
Znám mnoho vesnic, kde se tento systém osvědčil. Nejenom že
se lidé setkají a během dopoledne zvelebí okolí svého bydliště,
ale zároveň je možné provést práce, na které je potřeba více lidí.
Doufám, že pokud se se zastupiteli rozhodneme uskutečnit v říjnu
podzimní brigádu, zúčastní se jí co největší počet spoluobčanů,
a budeme mít naší obec zase o kousek krásnější.
Pavel Svačinka, místostarosta
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02
Dětské
hřiště

Hospodaření
plnění finančního plánu
k 2.9.2011
Daňové příjmy
1.388.519 Kč
Nedaňové příjmy
630.320 Kč
Kapitálové příjmy
323.680 Kč
Přijaté transfery
131.385 Kč
Příjmy celkem
2.473.904 Kč
Běžné výdaje
2.308.534 Kč
Kapitálové výdaje 2.342.214 Kč
Výdaje celkem
4.650.748 Kč
Zůstatek na běžném účtu činil
k 2.9.2011
400.288 Kč

Informace z evidence
obyvatel k 2.9.2011
Odhlášení z trvalého pobytu:
Natálie Kvapilová, Jivina 9 (1.8.2011)
Narození:
Eliáš Novák, Vlastibořice 55 (6.8.2011)
Počet obyvatel k 2.9.2011 činil 245 osob.
Významná životní jubilea
Ladislav Kozderka oslavil v srpnu 85 let.
V září oslaví:
Trojánková Jarmila – 65 let
Sluka Jiří – 75 let
Jírová Jana – 65 let
Hobelantová Milena – 70 let.
Našim milým jubilantům přejeme
do dalších let mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Odpady

Čekání na dětské hřiště je u konce.
Koncem prázdnin byla provedena montáž herních
prvků u nádrže ve Vlastibořicích.
Montáž provedli zaměstnanci firmy Vladeko, s.r.o., která
je zároveň výrobcem těchto hradů, houpaček a ostatních
částí dětského hřiště. Obec musela zajistit dopadové
plochy dle platných předpisů. Zvolili jsme kačírek, jelikož
dopadové plochy s tímto materiálem nejlépe vsakují vodu
a hřiště je možné využívat například ihned po dešti.
Poslední úpravy kolem hřiště ve Vlastibořicích provedli
Standa Bittner, Jan Hujer a Martin Čižmár.
Začátkem září začaly přípravy pro montáž hřiště na Jivině,
kde nejdříve musela být provedena úprava terénu. Velkou
starost nám udělala spodní voda, ale po uložení drenážních
trubek se nám podařilo vysušit pozemek a umožnit montáž.
Zde mi nejvíce při ručním rozhrabávání hlíny pomáhal
Tomáš Chomout a dále dle svých časových možností
Mirek Fiala, manželé Vackovi a Mirka Svačinková.
Všem dobrovolníkům, jak z Vlastibořic, tak
z Jiviny, za všechny děti moc děkujeme.
Pavel Svačinka, místostarosta

03
Poznávací zájezd
s Jivina
klubem

V neděli 21. 8. 2011 se uskutečnil autobusový zájezd, jehož hlav‑
ním cílem byl Přerov nad Labem.
Po necelé hodině jízdy jsme na útulném náměstíčku a vyrážíme
na prohlídku Moto‑Velo muzea pana Tomáše Moravce. Zde jsme
měli možnost shlédnout více než 70 jízdních kol a 60 motocyklů
s řadou unikátů z období 1885‑1965.
Na protilehlé straně náměstí se vchází do Polabského národopis‑
ného muzea. Dvouhodinová prohlídka areálu v krásném sluneč‑
ném dni nám všem příjemně utekla. Prohlédli jsme si 33 objektů,
z toho 7 chalup, 7 špýcharů a 2 stodoly. Polabský skanzen v příro‑
dě se začal budovat v roce 1967 a jeho budování stále pokračuje.
Z Přerova nad Labem odjíždíme do 10 km vzdáleného Kerska,
do oblíbené restaurace Bohumila Hrabala, kterou má většina lidí
spojenou s filmem „Slavnosti sněženek“. A tak i většina z nás
ochutnala výbornou kančí kýtu se šípkovou nebo se zelím. Pří‑
jebmné venkovní posezení v Kerském lese jistě mnozí z nás ještě
navštíví.
Krásný den jsme zakončili zastávkou „u letadla“ na točenou
zmrzlinu.
Na dalším výletě za krásami Česka se na vaši účast těší
za Jivina klub Pavel Svačinka.

Svoz komunálního odpadu
v měsíci září: 7. 9. 2011, 21. 9. 2011
Svoz tříděného odpadu – plasty:
8. 9. 2011
Svoz tříděného odpadu – papír:
15. 9. 2011
Sklo se odváží na telefonickou
žádost obce.
Velkoobjemový kontejner
je otevřen každé úterý 17:00‑18:00
a každou sobotu 10:00‑12:00.
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Vlastibořická
kopačka
2011

V srpnu se na našem fotbalovém hřišti opět konala Vlastibořická kopačka, již pátý ročník. Pořadatelem
byla obec Vlastibořice ve spolupráci s Občerstvením u nádrže. Přihlásilo se celkem osm týmů, což nás
mile překvapilo. Dokonce jsme měli dva místní týmy „Catherine Team“ a „Vlastibořice“. Nováčkem
na tomto turnaji byl tým „AS Roma“ a „Františka“. Nechyběl ani tým „Soběslavice“, který kopačku vždy
doposud vyhrál, dále známí z minulých ročníků „FC Přepeře“a „Apokalypsa“ a nakonec i na poslední
chvíli přihlášený tým „Františkovy Lázně“.

Josef Chlupáč

Ve 13 hodin to vypuklo. Díky sponzorům
jsme měli připraveny pro zúčastněná druž‑
stva hodnotné ceny a pro ty nejlepší medai‑
le. Počasí letos opravdu přálo, byl krásný
letní den bez mráčků, všichni fandili svým
favoritům, prostě krásná atmosféra.
Každý turnaj má ovšem své vítěze i pora‑
žené, ale u nás byl každý tým v podstatě
vítěz. Zápasy byly vyrovnané a od čtvrtfiná‑
le se rozhodovalo většinou trestným stříle‑
ním. Překvapivě zvítězil tým „Františkovy
Lázně“, jako druhý skončil tým „Vlastibo‑
řice“, třetí místo obsadil tým „AS Roma“.
Každoroční vítěz „Soběslavice“ skončil
tentokrát na krásném čtvrtém místě.
V doplňkové soutěži brankářů zvítězil
brankář „Františkových Lázní“ Pepa Brož.
Náš brankář Lukáš Tomíček skončil těsně
jako druhý. Každý tým si odnesl pěknou
cenu a hlavně pocit z krásné hry. Pro nás
byl vítěz každý, kdo se zúčastnil, protože
šlo hlavně o zábavu. Nikdo nebyl zraněn
a hrálo se bez zbytečných faulů, o což se
postaral hlavně náš rozhodčí pan Novot‑
ný, kterému patří velký dík za regulérnost
a průběh celého turnaje.
V neposlední řadě bych rád poděkoval
všem sponzorům turnaje, kteří nám
svým příspěvkem umožnili uspořádat
tuto akci. Děkujeme: Obci Vlastibořice,
Občerstvení u nádrže, Václavu Beranovi
a p. Novotnému.
Dále chceme poděkovat všem, kteří se po‑
díleli na přípravě a průběhu celé sportovní
akce, a těšíme se na další, již šestý ročník
Vlastibořické kopačky 2012.
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05
Kultura
2011 –
nabídka
divadel
v Praze
s výraznou
slevou

Vážení spoluobčané, jelikož máme ještě několik
slevových kuponů na divadelní představení,
opakujeme informace z předešlého zpravodaje.
Obec Vlastibořice zakoupila od firmy Bonusys
s.r.o. slevové kupony pro návštěvu několika
pražských divadel. Celkem může navštívit
za zvýhodněnou cenu kulturu v Praze 8
manželských párů neboli 16 občanů.
Akce se týká těchto divadel:
Švandovo divadlo na Smíchově (www.svandovodivadlo.cz), kde
kupony platí v plném rozsahu na všechna představení souboru
Švandova divadla, s výjimkou inscenace Kdo je tady ředitel, pre‑
miér, cyklu Hyde park a prvních tří repríz novinek v repertoáru.
Divadlo Radka Brzobohatého (www.divadlorb.cz), kupony platí
v plném rozsahu na všechna představení produkce Divadla RB.
Metropolitní divadlo (www.rockopera.cz), kupony platí na rocko‑
vé opery Antigona a Oidipus Tyranus.
Divadlo Ta Fantastika (www.tafantastika.cz), kupony platí
na představení Aspects of Alice.

Poděkování
Jsem moc rád, že v naší obci jsou lidé,
kterým není lhostejný vzhled určitých
míst a památek. Dnes bych chtěl
poděkovat panu Ing. Janu Zímovi,
který bezplatně natřel kříž s Kristem
před kostelem ve Vlastibořicích.
Děkujeme

Informace nejen pro řidiče

Telefonní číslo, které je dobré mít uložené
ve svém mobilním telefonu:
Tomášek Miroslav – myslivecký
hospodář – 776 194 394
Kdy je dobré nebo nutné kontaktovat
pana Tomáška?
Pokud dojde ke střetu vozidla se zvěří
(srnčí, divoká prasata, apod.).
Pokud najdete zvěř poraněnou nebo
usmrcenou na vozovce nebo v jejím okolí.
Pokud na procházce v okolních
lesích zahlédnete zvěř, která se chová
nepřirozeně nebo je poraněná.
Pavel Svačinka, místostarosta

Jivina klub připravuje

Co vám nabízíme?
Domluví se například dva manželské páry na návštěvě Divadla
Radka Brzobohatého a vyberou si představení Tančírna s výbor‑
ným hereckým obsazením (např. Radek Brzobohatý, Jan Revai,
Hana Gregorová, Petr Oliva a další). Cena vstupenky do 1‑9 řady
je 430,‑ Kč. Při koupi nebo rezervaci nahlásíte, že máte kupon
Bonusys. To znamená, že ke každé zakoupené vstupence dostá‑
váte jedno vedlejší sedadlo zdarma. Místo 4x430,‑Kč tak zaplatíte
pouze 2x430,‑ Kč. Ušetřených 860,‑ Kč vám pohodlně zaplatí
náklady na dopravu.

Dne 8. 10. 2011 od 14:00 se uskuteční
3. drakiáda. Místo zůstává stejné, tzn.
louka za Jivinou směr Vlastibořice. Děti
se mohou těšit na soutěže o nejdéle
létajícího draka a odměněn bude také
nejhezčí drak domácí výroby. U stánku
budou pro děti i pro dospělé připraveny
jako každý rok teplé nápoje a k tomu něco
sladkého od našich maminek a babiček.
Při nepřízni počasí se akce bude
konat následující sobotu.
Vše potřebné se dozvíte z plakátova‑
cích ploch a obecního rozhlasu.
Za Jivina klub Pavel Svačinka

Slevová brožura s osmi volnými vstupenkami stála obec 999,‑ Kč
a já věřím, že tuto nabídku využijete. Akce platí do 31. 12. 2011.
Bližší informace, včetně zapůjčení brožury s repertoárem divadel,
je možné získat po telefonické domluvě na OÚ u pana Svačinky,
v případě zájmu je možná i jeho osobní návštěva u Vás.
Pavel Svačinka, místostarosta, tel. 737 562 979
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Škola
začíná

07
Něco málo
o odpadu

Tak prázdniny jsou nenávratně pryč.
Některým nám ale zůstaly krásné vzpomín‑
ky. Mně třeba na úžasný večer 30.července
v zámecké zahradě na Sychrově, kde jsme
ve 12°C a za nepřetržitého lijáku sledo‑
vali působivé výkony operních zpěváků
a orchestru v opeře Nabuco. Pláštěnky,
zimní kabáty, holínky – to byly úbory
pro milovníky opery. Nejde také zapome‑
nout na stálé pletí vytrvale rostoucího
plevelu, na záplavu obrovských bram‑
bor, které jsme sklízeli. Děti budou mít
jistě také mnoho zajímavých historek,
které nám rády na začátku školy sdělí.
Začal nový školní rok a s ním spojené vel‑
mi časné vstávání, konec bezstarostných
her a ponocování. Je třeba se s tím vyrov‑
nat, ale samozřejmě, že to chvíli potrvá.
Buďme tedy k dětem shovívaví, pomožme
jim. Nekřičme ihned, když se něco nedaří,
nejde to tak rychle, jak bychom si před‑
stavovali. Zvláštní péči si zasluhují prvňáčci. Pro ně je to velmi důležité období a záleží na tom, jak ho zvládnou
a jaký si vytvoří ke škole vztah. Není asi nic horšího, než když chodí dítě do školy s nechutí. Rodiče by měli dě‑
tem kontrolovat jejich domácí přípravu do školy (ale to neznamená doučovat je), měli by jim připravit podmín‑
ky pro tuto domácí přípravu – vlastní koutek nebo dokonce pokojík s psacím stolkem, výškově nastavitelným
křesílkem, skříňkou na učení. Připravovat by se děti měly včas, ne ve večerních hodinách, po kratších časových
úsecích a hlavně v klidu. Maminky by měly dbát na to, aby děti měly na svačinku ovoce, zeleninu a pití. Teplý
oběd ve školní jídelně je důležitý a určitě stojí méně než různé pochutiny, kterými se děti dojídají. V případě
různých neúspěchů je třeba, aby si rodič udělal na svoje dítě čas, rozebral s ním, proč tomu tak je, nechal si
poradit od učitelů nebo ve školských poradenských zařízeních, od dětského ošetřujícího lékaře. Dnes je v dětské
populaci mnoho žáků s různými handicapy – poruchami čtení, psaní, řeči, ale také poruchami chování. Tyto
„jiné děti“ dnes nemusejí navštěvovat zvláštní školy. Mohou být integrováni do škol základních, je jim věnována
individuální péče. Hovořte již nyní se svými deváťáky, co budou chtít studovat, co je baví. Nenechávejte rozhod‑
nutí až na poslední chvíli. Nebraňte se, aby se váš syn vyučil řemeslu.
Vychovávejte svoje děti důsledně, ale hlavně s láskou.
To se s vámi, po téměř pětatřicetileté praxi, rozdělila o své zkušenosti a dovolila si vám poradit
ředitelka školy v Kobylech, Mgr. Stanislava Beksová

Už to tak vypadá, že to je moje oblíbené
téma, ale při pravidelných kontrolách pl‑
nosti kontejnerů se někdy nestačím divit.
Tak například v kontejneru na pet lahve
jsem našel 4 velké kostky polystyrenu,
které zabíraly třetinu kontejneru, 20litrový
kanystr od motorového oleje a parapety
z oken. Vše jsem převezl do velkoobjemo‑
vého kontejneru a kanystr odevzdám při
svozu nebezpečného odpadu. Je možné, že
kontejner takto zaplnil někdo, kdo jenom
projížděl, ale i tak upozorňuji, že na ka‑
ždém kontejneru najdete informace, co
do něho patří a co ne. Na obecním úřadě
jsou stále k dispozici pytle zdarma, např.
na plasty z domácnosti. Velkoobjemový
kontejner je nyní umístěn ve Vlastiboři‑
cích. Pravděpodobně v říjnu bude přemís‑
těn na Jivinu a následně do Sedlíštěk.
Pavel Svačinka, místostarosta

strana 6

08
Paměti
obce
Vlastibořice
pokračování
z minulého
zpravodaje

49. Buršín (Burschen) n., 50. Jeřmanice n., 51. Kohlstadt s. Radlo
n., 52. Dlauhý most (Langenbruck) n., 53. Dörfel (Wesec) n., 54.
Hodkowice (Liebenau) n., 55. Starý Dub, 56. Zábrdí (Saberth) n.,
57. Wlachowé (Wlachey) n., 58. Chlistow, 59. Liské, 60. Malčice, 61.
Hawlowice, 62. Trawniček, 63. Radimowice, 64. Fridštein, 65. Ši‑
monowice (Schimsdorf) n., 66. Wratislawice (Maffersdorf) n., 67.
Podjestřebí.
It. částky wsí Paseky, Budy, Jirsko, Štweřin, Dalešice, Kopanina,
Rychnow, Skála (Kleinskal), Wranowý, Křížany, (Kriesdorf), Druz‑
cow (Drausendorf).
Jeseny statek allod. Majitel Kamill kníže Rohan z Rochefort.
1. Jeseny, 2. Roztoky, 3. Helkowice, 4. Stanow, 5. Bohuňowsko;
obywatelstwo české.
Semily panstwí allod. Majitel Kamill kníže Rohan z Rochefort.
1. Semily, 2. Podmoklice, 3. Boříkow‑Bořkow, 4. Slané, 5. Lhota,
6. Komárow, 7. Chuchelná, 8. Bítauchow, 9. Spalow, 10. Benešow,
11. Příkré, 12. Boskow, 13. Jirkow, 14. Střewelna, 15. Radčice, 16.
Horka weliká, 17. Horka malá, 18. Rybnice, 19. Laukowá, 20. Sy‑
towé, 21. Ruprechtice, 22. Škodějow, 23. Příwlaky, 24. Wysoké, 25.
Stará wes, 26. Tříč (Třtice), 27. Sklenařice, 28. Olešnice, 29. Hamr
dolejní, 30. Hamr hořejní, 31. Paseky, 32. Příchowice, 33. Šumburk
čn., 34. Rejdice čn., 35. Polubný n.
U Bitauchowa samoty Močidlo a Rokliště‚ u Benešowa samota
Hradiště; u Wysokého někdy hrad Nístějka; u Šumburku Popelnice
a Swárow.
Mimo tyto statky náleží ještě palác w Praze 986‑III a statek
„Bluhnbach‑Mayer“ w Solnohradsku.
Zemědělské podnikání velkostatku bývalo rozděleno do dvorů,
které byly samostatnými hospodářskými jednotkami. Každý dvůr
vedl šafář, který měl 7 až 11 poddaných nastálo (jeden až dva čele‑
díni zvaní voláci jezdili s potahy, pasák bravu, dvě děvečky ke kra‑
vám, jedna k telatům, jedna k drůbeži, štěpař a. j.). Čeleď měla
nárok na stravu, na obnošené šatstvo, ubytování v čeledníku a ne‑
patrný plat. Šafářka měla na starosti mléčné hospodářství. Sezón‑
ně najímaní mlatci, obvykle nevolníci s robotními úlevami, praco‑
vali v úkolu za jednu desetinu až jednu šestnáctinu výmlatků. Aby
se klasy dobře vymlátily, na to dohlížel poklasný.
Početná stáda ovcí obstarával ovčák, v podstatě živnostník, pra‑
coval obvykle za jednu sedminu přírůstku masa a vlny. Ovčáctví
vyžaduje zkušenost, ovčín musí být suchý, prostorný, čistý, hnůj
se nechává v ovčíně 2 – 4 měsíce. Pečlivé ošetření vyžadují ovce
při plavení a střiži (plaví se proto, aby se odstranil prach, nečis‑
toty a částečně tuk). Prvý den se ovce dvakrát až třikrát proženou
vodou načež se zavrou do ovčína, aby se vlna zapařila; druhý den
se provede vlastní praní, při čemž se ovce ve vodě potápějí a zkuše‑
nými lidmi vlna se tře. Vyplavená ovce přichází ke zkušenému ov‑
čáku, který ovci prohlédne a dle potřeby dočistí. Praním ztrácí vlna
50 – 80% váhy. Za tři až čtyři dny, kdy již vlna bývá suchá, začíná
Nůžky na stříhání ovcí,
používaly se i při výrobě textilií

střiž. Ovce se sváže na nohou, dobrý střihač
ostříhá za den dvacet až třicet ovcí. Sestři‑
žené rouno, jež tvoří celek, se třídí (podle
místa na těle), žokuje a prodává. Ovce dlou‑
horouné se stříhají dvakrát (z jara a na pod‑
zim), krátkorouné jedenkrát do roka.
Další pracovníci přicházeli každoden‑
ně na robotu z vesnic patřících ke dvoru.
Na každém dvoře bylo obydlí šafáře, muž‑
ský a ženský čeledník, dále stodoly, stáje,
sýpky, a někde i pivovar, lihovar a další
podniky. Panství obdělávalo obvykle jen
asi jednu třetinu celkové rozlohy polí, pole
jsou roztroušena po panství, vesměs jde
o pole nejkvalitnější. Zbývající dvě třetiny
polí pronajali dávní předci feudála či dří‑
vější majitelé poddaným. Dvůr chová asi
10 20 krav pro mléko, několik desítek vepřů
a zejména ovce, stovky ovcí, jeden až dva
páry tažných volů nebo koní. Dvůr není vy‑
baven ani povozy ani nářadím, na robotu
se poddaní dostavují s vlastním vybave‑
ním. Panský šafář večer sedlákům ozná‑
mí, kam mají za úsvitu přijet a kolik se má
dostavit robotězů. Feudálem placená čeleď
vykonává jen ty práce, které nemají nárazo‑
vý charakter (ovce, dobytek).
Služební platy se mi nepodařilo zjistit,
uvádím platy na panství hruboskalském
v létech 1789 1790, na panství svijanském
byly asi podobné:
důchodní – 230 zl. rýn. + velký deputát;
obroční – 230 zl; nadlesní – 160 zl; výběr‑
čí – 70 zl; starý písař nad pivem – 104 zl;
písař kancelářský – 50 zl; písař důchodní
45 zl; písař obroční 40 zl; vrátný 24 zl; muš‑
ketýr (4) – 24 zl; vodák – 6 zl; porybný – 16
zl; čeledín porybného (2) 8 zl; sládek – 60
zl; bednář 38 zl; polesný (5) – 24 zl; hlídač
chmele 4 zl; robotný zedník 30 zl; kominík
24 zl; pacholek u koní – 9 zl.
Pozemkový majetek velkostatku Sychrov
v r. 1903 podle adresáře a popisu politic‑
kého okresu Turnovského leží ve 112 kata‑
strálních obcích následujících soudních
okresů: Turnov, Český Dub, Mnichovo Hra‑
diště, Mimoň, Jablonné, Liberec, Jablonec,
Tanvald, Vysoké n. J., Železný Brod, Semily,
Lomnice n. P. a Jičín a obnáší dohromady
12 891 hektarů. Velkostatky výše uvedené
mají o 200 hektarů více než celý soudní
okres Český Dub.
Vzdělání půdy: výměra různých způsobů
vzdělání jest následující: 19,58 ha plochy
stavební, 1 835,45 ha rolí, 454,21 ha luk,
20,91 ha zahrad ovocných, 171,41 ha pas‑
tvin, 9 898,87 ha lesů, 69,92 ha rybníků,
420,65 ha tekoucích vod, cest a půdy ne‑
plodné.
Polní hospodářství dělí se na dvory:
Svijany, Loukovec, Mohelnice, Dařenice,
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Kurovodice, Blata, Arnoštice, Borčice, Pří‑
šovice, Přepeře, Sychrov, Jílové, Starý Dub,
Domoslavice, Javorník a Jesené.
K účelům doplňování chvalně známých
ovocných sadů jest zřízena školka ve Svija‑
nech, kde se nejušlechtilejší ovocné strom‑
ky pěstují.
Z rybníků zasluhuje zmínku rybník „Ža‑
bakor“, původně Žabokrtský ve výměře 60
ha, který byl r. 1899 obnoven a kapří nása‑
dou v počtu 15 000 kusů osazen; po prvé
byl vyloven v podzimu roku 1901.
Lesní hospodářství se dělí v následující
revíry: Sychrov, Žehrov, Arnoštice‑Svija‑
ny, Vokna, Český Dub, Ještěd, Jeřmanice,
Rychnov, Frýdštejn, Lomnice‑Doubravice,
Tuhaň, Polubné, Buchberg, Paseky‑Přícho‑
vice a Jesené.
Průmyslové závody na velkostatcích se
nalézají následovní: a/ továrna na brambo‑
rový škrob a umělé klovatiny v Dařenicích;
b/ pila na výrobu šindele v Lomnici; c/ pi‑
vovary ve Svijanech, Lomnici, Jeseném; d/
cihelna v Rádle a v Lomnici.
Pivovar v Lomnici

Zámky: Sychrov ve slohu romantické go‑
tiky s parkem 25 ha a dančí oborou; lovčí
hrádek „Obora“ ve švýcarském slohu pod
horou Táborem u Lomnice. Zámky ve Svi‑
janech, Českém Dubě, Lomnici a Jeseném
neslouží víc původním účelům a jsou pro‑
najaty.
Hrádek „Obora“ ve
švýcarském slohu
pod horou Táborem

Daně: daň pozemková obnáší 19 433 zl
97 kr. Daň domovní, třídní a činžovní 8 613
zl 81 kr. K tomu veškeré přirážky zemské,
okresní, školní, obecní a obecní školní.
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Patronátní kostely a fary: kostely farní – Loukov s rodinnou
hrobkou, Všeň, Přepeře, Březina, Loukovec, Vlastibořice, Rychnov,
Jablonec, Český Dub /děkanský a pohřební/, Hodkovice, Osečná,
Světlá, Dlouhé Mosty, Jeřmanice, Lomnice, Boskov, Ruprechtice,
Vysoké n. Jiz. a Příchovice. Filiální kostely v Sezemicích, Letařo‑
dílo
vicích a na Rádle; zámecké kaple v Sychrově, Svijanech a Jese‑
Ing. Oldřicha
ném; kaple v Jílovém, Starém Dubě a Kohlstattu; poutnický kostel
na hoře Tábor u Lomnice n. Popelkou.
Loudy
Administrace panství na Sychrově: ředitelství lesů a velkostat‑
na pokračování
ků – 4 osoby; sekretariát 1 oso‑ba; důchod – 3 osoby; úřad pa‑
tronátní – 1 osoba; stavební správa – 1 osoba; úřednictvo lesní
správy – 18 osob; mimo to obstarává ochrannou službu 64 lesních
hajných. Úřednictvo hospodářské a zřízenci závodů průmyslo‑
vých – 5 osob.
8. Poddanství a nevolnictví, pozdvižení sedláků na Svijansku
Až do konce 12. století uplatňoval panovník právo na veškerou
půdu i s lidmi na ní usedlými. Všichni obyvatelé země, jak šlechta,
tak prostí rolníci, podléhali panovníkovým soudům a byli považo‑
váni za poddané knížete, avšak ke skutečným poddaným náleže‑
li pouze ti, kteří knížeti platili daně. V postavení poddaných byly
však veliké rozdíly, rozhodujícím kritériem bylo dědičné držení
půdy. Teprve od r. 1189, v době hlubokého úpadku přemyslov‑
ského státu si šlechta vymohla privilegium. Podle statutu knížete
Konráda Oty „všechna dědictví, jež svobodní muži čeští, jak velmo‑
ži, tak bojovníci, za časů vévody Konráda (od r. 1092) bez něčího
odporu spravedlivě a pokojně až dosud měli ve svém držení,
mají v dobré pohodě míru nadále podržet.“ Tím byl po‑
ložen základ nejen hospodářské, ale i politické moci
šlechty v zemi. Spolu s pozemkovou držbou si šlechta
nad svými poddanými přisvojovala plnou kontrolu,
včetně soudní. V této době se rovněž rozvíjí vrchnos‑
tenské soudnictví nad poddanými, často i hrdelní,
11
které se marně snaží např. Karel IV. omezit, aby se
— 20
září
tak zabránilo projevům svévole. V osnově zřízení zem‑
ského, kterou Karel IV. předložil sněmu, uznal, že „sice
mají pánové nadále míti moc nad svými poddanými a jejich
majetkem, že se jim však zapovídá, aby jim oči vypichovati, nosy
uřezávati a ruce a nohy usekávati dávali.“
Původně sedláci měli nejen osobní svobodu, ale i nepopěrné Obecní Zpravodaj vydala
právo vlastnické. Ještě na počátku 15. století zřízení zemské chrá‑ © Obec Vlastibořice
nilo obyvatelstvo proti úchvatům, uznávajíc jeho svobodu osobní v září 2011
a zaručujíc jeho majetek. V 16. století byli poddaní ještě do jisté
Adresa redakce:
míry chráněni zvyky a zákony; roboty nepříliš těžké nejsou zcela
Obecní úřad Vlastibořice
libovolné, sedláci se těší z jisté samosprávy, a soudy vesnické, tře‑ Vlastibořice 23
ba jsou jmenovány od vrchností, zachovávají jistou samostatnost.
463 44 Sychrov
Od poddaných vyžadovala vrchnost kromě dědičného pachtu tel.: +420 485 146 025
a robot také slib člověčenství (slib věrnosti a poslušnosti). Nevol‑ e‑mail: info@vlastiborice.cz
nické tendence v sociálním postavení lidu se počaly uplatňovat již www.vlastiborice.cz
dlouho před Bílou horou. Projevem nevolnictví se stalo úplné při‑ Redakce:
poutání poddaných k půdě. Jedině připoutáním k půdě a likvidací Ing. Martin Beksa
zbytků osobních svobod bylo možné poddané donutit, aby vyko‑ Pavel Svačinka
návali zvyšující se robotní povinnosti.
Josef Chlupáč
Podle „českého“ práva byl grunt poddanému jenom propůjčen Dušan Koutník
a nájem mohl být kdykoli vypovězen, fakticky však přecházel ma‑
Fotografie
jetek z otce na syna. Stavení náleželo vrchnosti, vrchnost je muse‑ © Pavel Kadlec, redakce
la vydržovat, vyhořelo‑li, musela je postavit sama. Vrchnostenští
úředníci dozírali na poddané hospodáře, zda si hledí statků, špat‑ Grafická úprava
né a nedbalé napomínali a trestali. Sedlák mohl být zbaven gruntu © Tomáš Vacek
jen pro těžké provinění nebo lehkomyslné hospodaření.
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