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Vážení spoluobčané, rád bych ve stručnosti zrekapituloval rok
v podstatě již uplynulý. Rok 2011, ve kterém jsme opět nebyli
ušetřeni výrazných změn jak na úrovni celorepublikové i světové,
tak samozřejmě také v rovině naší, komunální, regionální
a obecní.

Budete se mnou jistě souhlasit, že zejména poslední vývoj
v Evropské unii, která je zmítána řadou vážných problémů,
je zřejmě posledním varovným signálem. Nelze
do nekonečna prohlubovat zadluženost jednotlivých
ekonomik zemí, které si bohužel nyní nedokážou
odepřít uměle nastavenou životní úroveň. Nelze
do nekonečna projídat zásoby, které byly již několikrát
1
spotřebovány.
Tento stav nutí méně výkonné ekonomiky
1
— 20
inec
p ro s
k umělému vytváření prostředků a dalšímu zadlužování,
jež pouze celý problém odsouvá, avšak neřeší. Toto ale
nejde činit donekonečna, jednoho dne i toto řešení začne
selhávat a právě toho jsme nyní svědky.

Obecní úřad –

aktuální informace
Hospodaření –
plnění finančního plánu
k 30.11.2011
Daňové příjmy
1.442.975 Kč
Nedaňové příjmy
893.308 Kč
Kapitálové příjmy 2.670.130 Kč
Přijaté transfery
388.409 Kč
Příjmy celkem
5.394.822 Kč

Abychom byli i nadále konkurenceschopní ve srovnání
s ostatními, většinou stále ještě rostoucími světovými
ekonomikami, a dokázali jsme plnit své závazky, snaží se ti
zatím silnější podpořit slabé. Věřme tedy, že se vše postupně
ustálí, jednotlivé země i Evropská unie najde rozumné a efektivní
řešení do budoucna. V opačném případě vážně hrozí, že
spirála zdražování nabere ještě větší obrátky, zvyšování daní
přeroste únosnou míru a bude nejvyšší za poslední půlstoletí.
Občané budou platit poplatky za služby, které byly donedávna
nemyslitelné.

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

K čemu tento možný černý scénář může vést? Paralela s obdobím
po roce 1929 a zejména následný vývoj v Německu je tomu jasným
důkazem. V době výrazné recese a silné občanské nespokojenosti
se velice dobře daří mnohým radikálním názorům, lidé se začínají
upínat k základním jistotám, může docházet k růstu nacionálních
a extrémních názorů. Věřme tedy, že nyní, v době rozvinuté
globální společnosti, která je stále více přetechnizovaná,
ekonomicky, společensky a nyní i mediálně, propojená, nebude
v plném rozsahu platit bohužel doposud platné heslo o tom, že se
historie, ať chceme či nikoli, stále opakuje.

Odhlášení z trvalého pobytu:
Adéla Hanzlová, Vlastibořice 53

Omlouvám se, že jsem tento úvodník začal právě takto.
Uvědomme si však, že vývoj v Evropě, Spojených státech, Rusku,
Indii nebo Číně výrazně ovlivňuje i naši republiku, která je velkou
měrou závislá na zahraničním obchodu a na světových burzách,
zejména pak na ekonomice německé.
Malou oklikou jsem se tedy dostal k našemu regionu a vlastně
i naší obci, k nám všem, občanům, kteří zde bydlí, a jistě jim není
lhostejné, v jaké společnosti a za jakých podmínek právě žijí.
Velice často slýchám názor, že je naše společnost lhostejná, že
nemá oproti Slovákům dostatek národní hrdosti. Tomu nevěřím.
Nedokážu si představit, že bychom nebyli hrdí na to, kde jsme se
narodili a kde žijeme. Že bychom nebyli pyšní na naše předky,
na naši bohatou historii, na všechny, kterým na naší zemi
záleželo. Na ty, kteří byli mnohdy ochotni za tuto společnost
položit svůj život. Vždy si při těchto úvahách vzpomenu například
na Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, Miladu Horákovou a ostatní
statečné ženy a muže, kteří se dokázali obětovat. Jejich výčet by
byl velice dlouhý. →
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3.474.715 Kč
4.261.231 Kč
7.735.946 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil
k 30.11.2011
236.006,57 Kč

Informace z evidence
obyvatel k 5.12.2011

Počet obyvatel k 4.11.2011 činil 238 osob.

Životní jubilea
V prosinci oslaví pan Karel Švec 70 let.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje‑
nosti do dalších let.

Odpady
Svoz komunálního odpadu od 2.11.
2011 probíhá 1x týdně‑vždy ve středu.
Velkoobjemový kontejner
je nyní umístěn na Sedlíšťce.
Od 18.12. 2011 do 31.12.2011
bude kontejner otvírán pou‑
ze po telefonické domluvě.
/Svačinka Pavel 737 562 979/
Od 1.1.2012 až do odvolání bude
kontejner otevřen vždy jen v so‑
botu od 11 do 12 hodin.

.
2
1
.
24

→ Domnívám se tedy, že je potřeba překonat mnohé těžkosti
a problémy, vytyčit si cíle, kterých chceme dosáhnout, poučit se
z chyb a věřit, že lze dosáhnout čehokoli.
Budu již velice stručný, co se týče samotné obce a jejího
fungování v roce 2011, úspěchů a neúspěchů a samozřejmě
i plánů do budoucna. Jistě se mnou budete souhlasit, že se nám
povedlo radikálně změnit k lepšímu celkovou informovanost
občanů v obci, zejména prostřednictvím pravidelně vydávaného
a obsahově uceleného obecního zpravodaje, který vám každý
měsíc přináší vše podstatné z dění v obci. Dále jsou to pak častá
hlášení v obecním rozhlase, která mají zejména za úkol vám
podávat aktuální informace a sdělení.
V oblasti rozvoje obce se nám také dařilo, povedlo se zrealizovat
celou řadu velkých, menších i drobných investičních akcí,
které jistě přispějí a podpoří další rozvoj obce. Například je
to dokončená první etapa rekonstrukce kulturního domu,
stavba dvou nových dětských hřišť, oprava hasičské zbrojnice
na Jivině, započatá realizace místní obecní komunikace na Jivině
pro dopravní obslužnost nově budovaných rodinných domů,
nový prostor klubovny v patře kulturního domu, který by měl
od nového roku sloužit jako klubovna pro nejmenší. Akcí, které se
tento rok realizovalo, je mnoho, celá řada z nich byla financována
z dotačních titulů.

02
Naše obec má
mistry světa!
Jeden z úspěšných párů letošního World
Dance Latino Championship (Mistrov‑
ství světa v latinských tancích), které se
konalo od 5. do 7. listopadu 2011 v libe‑
reckém Babylonu, pochází z naší malé
vesnice. Taneční pár – pětiletá Adélka
Brzáková a sedmiletý Mathias Wambach
(vnuk paní Fantové) – si za své úspěšné
vystoupení vyslechli českou státní hym‑
nu a přivezli do Vlastibořic zlaté medai‑
le. Tančí s TAPŠ Ilma z Turnova. V Liber‑
ci soutěžili v kategorii speciální párové
skupinové tance – formace – mini s vy‑
stoupením Bedtime Story (Večerníček).
Gratulujeme Adélce a Mathiasovi ke zla‑
té medaili, přejeme mnoho dalších úspě‑
chů a děkujeme za reprezentaci obce.
Věříme, že se najde příležitost, kdy bu‑
deme mít možnost jejich taneční umění
shlédnout při některé akci v naší obci.

I nadále se nám daří udržovat v obci čistotu a pořádek. Celkový
charakter obce je velice příznivý, řada lidí, kteří navštívili naši
obec poprvé, neskrývá obdiv nad tím, "jak to tu máme hezké".
Dále se nám podařilo úspěšně prodat několik parcel, z utržených
finančních prostředků můžeme pak realizovat další investiční
akce i vlastní provoz obce. Významným počinem je také finalizace
nového územního plánu.
Za neúspěch naopak považuji, že se nám nepodařilo, ačkoli
k tomu chybělo již opravdu málo, zrealizovat zamýšlenou stavbu
mateřské školky se sportovním a účelovým zázemím, která mohla
být jistě pro obec přínosem.
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné prožití vánočních
svátků, do nového roku mnoho zdraví, lásky, klidu, spokojenosti,
finanční soběstačnosti a také to, aby byl rok 2012 pro všechny
z nás rokem dobrých zpráv.
Ing. Martin Beksa, starosta

Bohoslužby
v kostele sv. Kateřiny
ve Vlastibořicích

v sobotu 24.12.2011 v 16 hodin
v sobotu 31.12.2011 v 14 hodin
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Rozsvícení
vánočního
stromku

Pavel Svačinka
místostarosta

Dušan Koutník

O první adventní neděli, 27.11.2011, se sešlo u obecního úřadu
ve Vlastibořicích několik desítek občanů, aby mohli být svědky
2. rozsvícení vánočního „stromu“ v novodobé historii obce. Poděkování
patří nejen Vám, kdo jste pomohli svou přítomností vytvořit
předvánoční atmosféru, ale také těm, kdo se o samotné rozsvícení
našeho stromku přičinili.
Stromek obci nabídnuli Lukáš Kvapil a paní Iva Zemanová z Jiviny. Vybrán byl stromek ze za‑
hrady paní Zemanové. V místě ho pokácel Josef Müller, do Vlastibořic převezl Miroslav Fiala,
o postavení a ozdobení stromku se postarali Zdeněk Sluka, Václav Urban a Jan Hujer, dekora‑
ci na studnu vyrobila a dodala Denisa Koreňová a svařák vařili Zdeněk Sluka a Josef Chlupáč.
Zpívala děvčata ze Střední pedagogické školy v Liberci.
V noci ze 7.12. na 8.12.2011 nám silný vítr stromek shodil.
Stromek druhý den opravili Václav Urban a Jakub Hanzl.

Všem jmenovaným děkujeme.

04
Mikuláš ve
Vlastibořicích

Pavel Svačinka
místostarosta

Poslední roky se v pořádání Mikulášské nadílky a zábavy po dohodě
střídají hasiči a Jivina klub. Letos tato milá povinnost připadla na Jivi‑
na klub. Děti společně s rodiči a prarodiči shlédli nádhernou pohádku
O chytré horákyni v podání Divadla „Na cestě“ paní Evy Kelemenové.
Po pohádce následovalo občerstvení. O pečené dobroty se postaraly
paní Fialová a paní Müllerová.
A pak už si děti zavolaly Mikuláše s čertem a andělem. Následovaly básničky, písničky
a samozřejmě balíčky s dobrotami, které jako každý rok financovala obec.
Děti byly moc hodné a statečné, čert neměl ve Vlastibořicích žádnou práci.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě nadílky.

Dušan Koutník
Pavel Kadlec

Večerní mikulášská zábava plynule navázala
na odpolední nadílku. Mikuláš sice nepřišel, ale
dárky se přesto rozdávaly. Pořadatelé připravi‑
li do tomboly celkem 107 hodnotných cen a jako
předloni výherci losovali o půlnoci o deset nejhod‑
notnějších a samozřejmě došlo také i na dražbu
nevyzvednuté ceny. O dobrou zábavu se postarala
skupina OASA+ a plný taneční parket do 2 ho‑
diny ranní jí snad ukázal, že se bavit umíme.
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Výběrová
řízení na
dodavatele
zakázek
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Zřízení místní komunikace
v obci Vlastibořice, osada Jivina.

Paměti
obce
Vlastibořice

Členové hodnotící komise:
Pavel Svačinka
Bc. Denisa Koreňová
Pavel Kadlec
Josef Chlupáč
Zdeněk Sluka

pokračování
z minulého
zpravodaje

Nabídka byla zveřejněna od 16.11.2011 do 28.11.2011.
Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny.
Nabídku podalo celkem osm firem:

Název firmy

celková cena včetně DPH v Kč

1. Silnice Jičín, a.s. Hradecká 415, Jičín		1.064.141,‑
2. 1.Jizerskohorská stavební společnost, Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou		1.367.512,‑
3. Brabec a Brabec Stavební s.r.o., Kateřinská 83, Liberec 17		1.485.890,‑
4. Rulf Karel, Vrchovina 23, Nová Paka		1.511.720,‑
5. IZOTRADE s.r.o. dopravní stavby, Křenova 438/7 Praha 6 Veleslavín		1.543.342,‑
6. TopDesign Stavby s.r.o. Vlastibořice 64		1.578.098,‑
7. EVOSA s.r.o. Frýdštejn 72, Hodkovice nad Mohelkou		1.636.192,‑
8. MSB, v.o.s. Boseň‚ Boseň 10		1.769.048,‑

Usnesení číslo 35/2011
Dodavatelem stavebních prací na zakázku
,,Zřízení místní komunikace v obci Vlastibořice, osada Jivina“
byla vybrána firma Silnice Jičín s nejnižší nabídkovou cenou.

5 hlasů ano 1 hlas nepřítomen projednávání bodu Ad. 2

Rozšíření vodovodu
v obci Vlastibořice, osada Jivina.
Přijaté nabídky:
Název firmy

celková cena včetně DPH v Kč

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.		 223.526,‑
2. Zikuda vodohospodářské stavby spol. s.r.o.		 255.925,‑

Usnesení číslo 36/2011
Dodavatelem zakázky‚,Rozšíření vodovodu v obci Vlastibořice, osada Jivina"
byla vybrána firma Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
s nejnižší nabídkovou cenou.

5 hlasů ano 1 nepřítomen hlasování

06
Pozvánka

Vážení spoluobčané,

kdo máte zájem a chuť strávit příjemný vánoční podvečer,
přijďte si zazpívat koledy k živému betlému na Jivinu. Sejdeme
se 30. prosince 2011 v 16:30 hod. u Fialů. Na rozehřátí hlasivek
bude k dispozici zdarma grog, horká griotka nebo čaj. Stejně jako
vloni, půjdeme za zpěvu koled pozdravit svatou rodinu do kaple
sv. Václava na Jivinské návsi.
Pokud, máte doma lucerničku se svíčkou, vezměte jí prosím sebou.
Na vaší účast se těší členové Jívina klubu.
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atentem z 13. srpna 1775 upravena robotní povinnost podle
výměry kontribuce na základě vypsání z r. 1773. Nový robotní
patent ponechal poddaným na vůli, chtějí‑li vykonávat robotu dosa‑
vadní, nebo se podrobit robotě nové. I po vydání nového robotního
patentu zůstal starý patent z r. 1738 v platnosti.
Robotní povinnosti byly pociťovány poddanými vždy velmi těžce
a poddaní se často dostávali s vrchností do sporu. Atmosféru té doby
nám přiblíží říkanka K. J. Erbena.
Jak se sedláci modlívali
Ti sedláci ubozí,
což oni se navozí
kamene ‑
křenene:		
Šafář taškář vybraný,
bodejž pány čert vezme! od biřice vypraný,
			
sám co vzal
Ten purkrabí parukář,
a prodal
sám největší pletichář
nám rolníkům vinu dal.
bije nás
jako ras:		
Pane Bože veliký
zasloužil by sám provaz. smiluj se nad rolníky
			přijmi je
A ten šelma nešťastný
do nebe ‑
ten šmaťhavý poklasný
a pány ať čert vezme.
pro ten klas
stíhá nás
zasloužil by sám provaz.
Sedlák však ani v té nejhorší době v 18. století nevolníkem nebyl,
osobně vůbec robotovat nemusil, povinnost roboty lpěla na gruntu,
nikoli na osobě, zpravidla místo sebe posílal na robotu čeledína.
Dvorský dekret z března 1770 stanovil maximální robotní zatížení
na tři dny v týdnu a zakazoval dělení oněch tří dnů na šest půldnů.
Zostřenější formou vykořisťování poddaného lidu než robota
a naturální dávky a peněžní dávky bylo monopolní právo vrchnos‑
ti na výrobu některých produktů, především piva a kořalky a s tím
spojené výhradní právo prodeje. Aby vrchnostenský pivovar měl
zajištěn stálý odbyt, nařizovala vrchnost, kolik piva musí ves ročně
odebrat.
Rubem vnucování vrchnostenských výrobků poddaným bylo
předkupní právo vrchnosti při prodeji produktů poddanského hos‑
podářství. Vrchnost měla i právo na výhradní prodej soli. Za to, že
poddaní mohli kupovat sůl, kde chtěli, žádala vrchnost solní úrok.
Kromě dávek vrchnosti byli poddaní povinni platit daně /berně/
státu. Základní berní byla tzv. vojenská kontribuce, která byla v pod‑
statě daní z poddanské půdy. Další výdaj tvořila tzv. daň na extra
vydání. Berně se vztahovaly pravidlem i na obyvatelstvo neusedlé,
tedy podruhy a baráčníky bez polí.
Církvi odevzdávali usedlí tzv. desátek. Původně to byla daň na‑
turální ve výši jedné desetiny sklizně, z níž jedna čtvrtina patřila
biskupovi, zbytek byl určen k udržování kostela, vydržování kněze
a na almužny. Kromě toho byly církvi placeny tzv. štólové poplatky,
které vyžadovali kněží od křtu, oddavek, pohřbu, apod.
Poddanské dávky stanovené ve 13. století vzhledem k poklesu
kupní síly peněz /od 14. do 17. století nejméně šestinásobnému/
byly velmi mírné. Naproti tomu hodnota desátku odváděnému círk‑
vi v naturáliích, která ve druhé polovině 17. století činila asi jednu
třetinu poddanských platů v 19. století natolik stoupla, že sedlák
odevzdával více faráři než gruntovní vrchnosti /ovšem bez roboty/,
pokud desátek nebyl převeden na plat peněžní.

Kolik se platilo desátku loukovskému
faráři:
Loukovskému faráři dávala vrchnost: 9
měřic pšenice, 9 měřic žita, 9 měřic ječme‑
ne, 6 sudů 1 vědro 20 mázů piva, od kostela
vlastiborského 183 zl, sezemského 50 zl (r.
1713). Osadníci odváděli před r. 1711 desátek
ve snopech, ten změněn později na desátek
v zrně, což se provedlo r. 1784. Celkem obdr‑
žel farář od vrchnosti a osadníků: 60 korců
pšenice, 69 korců 2 čtvrtce a 3 záměry žita,
60 korců 1 čtvrtci a půl záměry ječmene a 9
korců ovsa.
Oč přišla vrchnost znehodnocením ouro‑
ku, již v 17. století získala zvýšenými robo‑
tami. Rozsah robot sedláka (celého) činil
v průměru 156 dní potažních a 13 dní če‑
ledních v jednom roce, u půl, čtvrt sedláků
a chalupníků byl zpravidla úměrný velikosti
pronajatých pozemků. Návesníci /domkáři
nebo baráčníci/ měli povinnost odbejvati
zpravidla 26, podruzi 13 dní roboty. Jaké ro‑
botní dávky měli předepsány poddaní Vlas‑
tibořic v 17. století udává výpis z knihy
Registra Urburny Panství Svijany Ob‑
novený léta 1624
Podle urbáře panství Svijanského z r. 1624
bylo ve Vlastibořicích 8, na Jivině 4 a v Sed‑
líšťkách 4 usedlí. Pojem usedlý sloužil jako
berní jednotka. Za usedlého se počítal sed‑
lák, který na své usedlosti skutečně hospo‑
dařil (seděl) a byl schopen nejen obdělávat
alespoň polovinu své usedlosti, nýbrž i ko‑
nati robotní povinnosti s potahem. Čtyři
chalupníci nebo osm domkařů (zahradníků)
platilo za jednoho sedláka.
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Ves Wlastiborzicze (Josef Voborník)
Ourok udáván v kopách grošů, groších a jejich zlomcích (δ).
Jméno v závorce= předchozí majitel.
Martin Beneš
(vdova Zajíčkova)
čp. 8

ouroku sv. jiřsk.		
1k 4g
ouroku sv. hav.		
1k 4g
roboty dní		
13
slepic			7
ovsa			
1 korec 3 věrtele
Jan Pelánek
ouroku sv. jiřsk.		
53g 3 δ
(Pavel Halač)
ouroku sv. hav.		
53g 3 δ
čp. 10
roboty dní		
6
kapounův		 6
Pavel Hloušek
ouroku sv. jiřsk.		
1k 4g
(Jan Zakouřil)
ouroku hav.		
1k 4g
čp. 1
roboty dní		
12
slepic			7
Jan Dalda
ouroku sv. jiřsk.		
48g
(Matouš Heřman)
ouroku sv. hav.		
48g
grunt pustej
roboty dní		
13
čp. 2
slepic			7
Petr Heřman
ouroku sv. jiřsk.		
43 g
(Matěj Bouřil)
ouroku sv. hav.		
43 g
čp. 3
roboty dní		
13
slepic			6
Matěj Červa
ouroku sv. jiřsk.		
41g 3 1 δ
(Adam Hloušek)
ouroku sv. hav.		
41g 3 1 δ
čp. 6
roboty dní		
13
slepic			7
Adam Nyklův
ouroku sv. jiřsk.		
45 g
(Jiřík Šulc)
ouroku sv. hav.		
45 g
mlýn v Trávníčku
roboty dny		
4
čp. 39
slepice		
1
Jakub Macháček
ouroku sv. jiřsk.		
7 g		
Chalupa od čp. 3, od r. 1635
(Matěj Bouřil)
ouroku s. hav.		
7g – pustá
čp. 11
roboty dny		
4
slepice		1
Summa na v ty vsi osedlých s koňmi		
6
bez koní		
2
všech spolu		
8
kteřížto platí úroku
svatojiřského		
6 kop, 5 grošů, 6 1 δ
svatohavelského		
6 kop, 5 grošů, 6 1 δ
učiní obojího ouroku
12 kop, 11 grošů, 6 δ?
roboty ženní dní				
76
slepic				36
kapounův				6
ovsa				
1 korec 3 věrtele
Poznamenání lidí vesničných buďto na samých obcech aneb grun‑
tu vrchnosti sedících, z nichž vrchnosti žádní poplatkové nevychá‑
zejí, toliko po dvou dnech a více roboty vykonávají, též něco slepic
ouročních odvozují.
Michal Rektor: chalupa na zádušním zbořena, roboty 2 dny, slepic
0 (bydlel na faře).
Jiřík Kapras: na obci v nově vystavěné chalupě (čp. 4), roboty 2
dny, slepic 0.
Poznamenání chalup na selských statcích vystavených a odproda‑
ných, v nich lidí obývajících, kteří vrchnosti toliko po dvou dnech
roboty vykonávají, a žádných platů peněžních nedávají.
Jiřík Kovář (Pavel Škréta) na Benešově gruntu (čp. 7), roboty 2 dny.
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Dekretem vrchnosti svijanské z r. 1794
bylo povoleno přeměniti povinnou natu‑
rální robotu na peněžitý plat, což poddaní
rychty lastibořické hned využili, jak o tom
svědčí
dílo
Kontrakt a protokol robotního patentu
Ing. Oldřicha
rychty Lastiborský
mezi ouřadem hospodářským panství
Loudy
Svijanského ze strany jedné a poddanými
na pokračování
do rychty Lastiborský patřícíma, a to sice
ves Lastibořice, Sedlisko a Jivina, ze strany
druhé, který dne a roku níže psaného na tři
pořád po sobě běžící léta, a sice začínaje od 1.
měsíce ledna 1795 až do konce měsíce prosin‑
ce roku 1797 dobrovolně umluven a k pevné‑
mu a nezměnitelnému sdržení uzavřen byl,
totiž:
1. Na poníženou prosbu bylo poddaným
dle vrchnostenského dekretu pod datum
v Duxu 4. října 1794 povoleno a připuštěno
jejich povinnou naturální robotu na peněži‑
tý plat uvésti, a sice jak oni poddaní
sami jednohlasitě žádali, podle
kontribučenského platu rozvrh‑
nouti nechali. Poněvadž ale
vrchnost svý dvory se svým
potahem zříditi dá, tak násle‑
dovně tento určitý robotní plat
11
— 20
inec
odpracovati přestává. Což také
p ro s
2. na ten způsob zřízeno a souč‑
těno bylo, že za jeden každý potažní
den jenom 14kr a za jeden každý čelední den
4kr k placení požádáno bylo, pročež na ten
celý vejnos toho robotního platu na každý
kontribučenský zlatý v prostřednosti 2 zlatý Obecní Zpravodaj vydala
8 krejcarů, pravím 2zl 8kr vypadá. Mimo toho © Obec Vlastibořice
3. vrchnost k vzdělání svých polí, k přiváže‑ v prosinci 2011
ní dříví a k svožení obilí naturální dni k vybej‑ Adresa redakce:
vání sobě vymínila a vyjmula, které od toho Obecní úřad Vlastibořice
platu již odražené jsou, následovně od pod‑ Vlastibořice 23
daných in natura k vybejvání přijdou, a sice 463 44 Sychrov
jeden celý sedlák má dle vlastního srozumění tel.: +420 485 146 025
každoročně devět vymíněných potažních dní e‑mail: info@vlastiborice.cz
k vybejvání a čtyři pěší neb čelední dni v čas www.vlastiborice.cz
žních a takové na následující způsob:
Redakce:
od přivezení dvouch sáhův dříví a sice z re‑ Ing. Martin Beksa
víru Wokenskýho z Hajdy aneb kterémkoliv Pavel Svačinka
místě tam by stálo, neb z revíru Rychnovský‑ Josef Chlupáč
ho jeden sáh a ze Žehrovskýho jeden sáh, Dušan Koutník
to jest dohromady dva sáhy dříví na Svijana Tomáš Vacek
za dva dni; od svezení 48 mandel obilí dva Jazyková korektura:
dni, včas jarního setí tři dni, včas podzimní‑ Mgr. Lucie Koutníková
ho setí dva dni. Činí devět dní.
Fotografie na obálce
Naproti tomu půlsedláci mají z těch všech © Dušan Koutník
dní jenom polovičku – totiž 4 a 1/2 dne potaž‑
ní a v čas žních dva dni pěší; musejí ale ve‑ Grafická úprava
směs všechny před šestou hodinou na polích © Tomáš Vacek
pilně pracovati z rána až do slunce západu.
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