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Obecní úřad – 
aktuální informace

Hospodaření – 
plnění finančního plánu 
k 31.12.2012
Daňové příjmy 1.737.466,86 Kč
Nedaňové příjmy 1.036.456,98 Kč
Kapitálové příjmy 3.020.130 Kč
Přijaté transfery 461.336 Kč
Příjmy celkem 6.255.389,84 Kč

Běžné výdaje 4.085.276,64 Kč
Kapitálové výdaje 4.511.618 Kč
Výdaje celkem 8.596.894,64 Kč 

Zůstatek na běžném účtu činil 
31.12.2011 235.626,88 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 31.12.2011
Přihlášení k trvalému pobytu:
Svoboda František, 
Sedlíšťka e.č. 1 (30.12.2011)
Svobodová Jana, 
Sedlíšťka e.č. 1 (30.12.2011)

Odhlášení z trvalého pobytu:
Jírů Zdeněk, Sedlíšťka 15 (28.12.2011)

Počet obyvatel k 4.11.2011 činil 239 osob.

Životní jubilea

V lednu oslaví paní 
Jaroslava Linhartová 85 let. 
Přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti do dalších let.

Odpady

Svoz komunálního odpadu od 2.11. 
2011 probíhá 1x týdně – vždy ve středu.

Velkoobjemový kontejner  
je nyní umístěn na Sedlíšťce a je otvírán 
vždy v sobotu od 11 do 12 hodin.
Na Sedlíšťce otevírá kontejner pan Jan 
Mareš a patří mu naše poděkování. 
Uložení odpadu mimo otevírací dobu 
lze po předchozí telefonické domluvě. 
/Svačinka Pavel 737 562 979/

Slovo 
úvodem
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výroční 

valná 
hromada 

SDH 
vlastibořice

Dušan Koutník

V sobotu 7.1.2012 se v prostorách KD konala tradiční Výroční valná 
hromada SDH Vlastibořice. Sál v prvním patře se začal plnit 

před osmnáctou hodinou. Dorazili nejen místní hasiči, ale i jejich 
hosté, za OSH Liberec pan Boháč, za SDH Soběslavice pánové Kunst 
a Hejzdral a za SDH Přepeře pan Kratochvíl, dále hosté, kteří se, ač 
nehasiči, podíleli na přípravě akcí v průběhu uplynulého roku, paní 
Božena Šumberová, Zdena Poliačiková, Martina Chlupáčová, Lukáš 
Tomíček, Jakub Hanzl a Lukáš Pudil. Ze sponzorů se zúčastnil pan 
Bohumil Malý a v průběhu večera dorazil i zástupce obce, starosta 
Martin Beksa.

Shromáždění zahájil starosta SDH Josef Chlupáč. Přivítal přítomné, 
poděkoval sponzorům a přítomným hasičům za celoroční práci. 
Následovala Zpráva o činnosti od Radka Sluky, Zpráva hospodáře 
od Ernesta Štrbavého, Vlaďka Sluková přednesla Zprávu revizora účtu 
a proslovy uzavřel Zdeněk Sluka seznámením přítomných s návrhem 
Plánu práce na rok 2012.

Oficiální část programu pak uzavřela diskuse, v jejímž rámci zástupci 
SDH Soběslavice a Přepeře poděkovali za pozvání a vyřídili pozdravy.

Neoficiální část odstartoval výborný guláš, vydařené a veselé 
pokračování až do časných ranních hodin pak za nezbytného 
průběžného „občerstvování se“ zajistila živá hudba.

Valná hromada se vydařila, hojná účast a schválený program akcí 
na rok 2012 nasvědčují tomu, že i na té příští bude co hodnotit, a já 
věřím, že i čím se chlubit.

Více fotografií můžete vidět na www.vlastiboricko.cz

Dušan Koutník 

Milí spoluobčané, máme za sebou Vánoce. Odstrojili jsme 
stromečky, uklidili ozdoby a svíčky, dojedli vánoční cukroví. 
Někteří těžce shazujeme nabraná kila, v obchodech vyměňujeme 
nevhodné dárky, někteří začali dokonce splácet půjčku, kterou si 
na nejkrásnější svátky roku vzali.

Čas neúprosně běží. Už zase žijeme všední dny a v televizi se 
začínají objevovat upoutávky na Sv. Valentýna, dokonce 

i na Velikonoce. Obchodníci nezahálejí. Na Nový rok 
jsme si dávali předsevzetí. Budeme méně spěchat, 
ušetříme si více času pro sebe, na svou rodinu, musíme 
se více věnovat dětem, rodičům. Přestaneme kouřit, 
zhubneme, budeme se více hýbat, méně času trávit 
u televize. Nebudeme se rozčilovat kvůli hloupostem, 

budeme na lidi milí, budeme si pomáhat – každý dle 
svého naturelu, podle dané situace. Jeden má v žebříčku 

hodnot na prvním místě zdraví, druhý peníze, další potřebu 
sehnat zaměstnání anebo se třeba vdát.

Jsem rád, že tento minulý čas byl v naší obci také časem 
pospolitosti, že jsme se dokázali sejít a těšit se společně. Zejména 
to bylo při rozsvěcení vánočního stromečku, na Mikulášské 
nadílce, při Mikulášské zábavě, při koledách na Jivině nebo 
společných oslavách Silvestra. Jsem rád, že to nebyl pouze čas 
konzumu.

Do roku 2012 vám všem přeji:

aby zima, jestli ještě vůbec přijde, nabyla dlouhá a nezpůsobila 
problémy,
aby se nám i nadále vyhýbaly všechny přírodní katastrofy,
aby se lepšila hospodářská situace nebo alespoň nezhoršovala,
aby se nám dařilo plnit naše přání a předsevzetí, ale ne 
za nesmyslné „ceny“,
abychom měli hodně příležitostí být šťastní.

Rád bych, abychom dokázali také bojovat s lhostejností, 
se sobectvím a se závistí.

A v neposlední řadě všem přeji zdraví!

Ing. Martin Beksa, starosta
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Termínový kalendář konání 
veřejných zastupitelstev obce 
vlastibořice

1. středa 15.2.2012 v 19 hodin

2. středa 18.4.2012 v 19 hodin

3. středa 13.6.2012 v 19 hodin

4. středa 12.9.2012 v 19 hodin

5. středa 31.10.2012 v 19 hodin

6. středa 12.12.2012 v 19 hodin

Místo konání všech schůzí bude salonek restaurace 
Kulturní dům ve Vlastibořicích.

Srdečně Vás zvou zastupitelé obce

Co dále obec připravuje  
v roce 2012?
Únor
•	 Divadelní představení pro děti v KD Vlastibořice
•	 Divadelní představení pro dospělé v KD Vlastibořice

Duben
•	 Velikonoční teniska ve spolupráci s SDH  

a Jívina klubem

Prosinec
•	 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
•	 Setkání seniorů

Dále se bude obec podílet finančně na akcích 
Vlastibořická kopačka, Mikulášská nadílka.

06
Nová otevírací doba Jednoty 
ve vlastibořicích

Pondělí 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Úterý 7:00 – 12:00

Středa 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Čtvrtek 7:00 – 12:00

Pátek 7:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Sobota 8:00 – 11:00

Odpovědná vedoucí paní Hejzlarová Renata

04
Sdružení dobrovolných hasičů 
vlastibořice — plán akcí 2012
Dovolte mi, abych vás seznámil s plánem 
práce SDH vlastibořice na příští rok.

V roce 2012 chceme uspořádat 
minimálně tyto kulturní akce:

•	 čarodějnice pro děti

•	 letní slavnost na hřišti

•	 výlet za kulturou

•	 taneční zábavu

Jako další akce se pokusíme zajistit:

•	 Čištění ledu na nádrži pro bruslení dětí.

•	 Každoroční jarní vyčištění vodní nádrže.

•	 Ve spolupráci s obcí Vlastibořice a Jívina klubem 
se budeme podílet na přípravě a průběhu 
sportovní akce „Vlastibořická teniska 2012“

•	 V průběhu příštího roku bude alespoň 
jeden sběr železného šrotu.

•	 Zúčastníme se soutěží hasičského 
sportu v co největší míře.

•	 Ve spolupráci s nájemcem technického zázemí 
chceme uspořádat další ročník fotbalového 
turnaje „Vlastibořická kopačka“

Samozřejmě budeme celoročně provádět údržbu 
hasičské techniky a auta včetně technické prohlídky.
Doufáme, že s aktivní účastí nás všech se nám 
podaří tento plán splnit ve všech bodech.
Závěrem Vám všem přeji v novém roce 
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Josef Chlupáč 
starosta SDH Vlastibořice

05
Jívina klub připravuje 
pro rok 2012
vážení spoluobčané, sousedé,

chtěli bychom Vám poděkovat za účast na akcích, 
které jsme pro Vás v loňském roce připravili a doufá‑
me, že i Vás tyto akce potěšily a přinesly Vám hezké 
chvíle, stejně jako nám. Celkem jsme v roce 2011 
pořádali 8 akcí, jak pro dospělé, tak i pro děti a z toho 
7 můžeme označit za tradiční, jelikož se konaly 
po druhé, nebo již třetí rok po sobě. Tyto tradiční akce 
se snažíme stále obohacovat něčím novým.

V roce 2012 se uskuteční 25. února masopustní 
průvod a následná veselice s vepřovými hody  na sále 
v KD, 30. dubna Čarodějničky na Jivině, poslední 
sobotu v červnu 3. sousedské posezení, v závěru 
srpna poznávací autobusový zájezd pro všechny vě‑
kové kategorie, v září nebo v říjnu oblíbená Drakiáda 
a v době vánočních svátků Živý betlém v jivinské 
kapli se zpěvy koled, který si za poslední dva roky 
našel mnoho příznivců.

Vloni jsme pozvali na Den dětí loutkové divadlo 
do hasičárny na Jivině. Ani letos tomu nebude jinak 
a děti se tak mohou těšit na svůj svátek na pěknou 
pohádku. Rádi bychom letos pro děti Vlastibořicka 
a okolí připravili novou akci, na jejímž programu nyní 
pracujeme a doufáme, že jí v budoucnu zařadíme 
mezi tradiční.

Jívina klub se v loňském roce podílel pořadatelsky 
také na Velikonoční tenisce a budeme se snažit, 
abychom mohli svou měrou přispět k této hezké akci 
i v roce 2012.

Dovolte mi, abych Vám za všechny členy Jívina klubu 
popřál hodně zdraví, lásky a štěstí v roce 2012.

Za Jívina klub
Pavel Svačinka
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Z a 4. Chalupníci platějí nápodobně jeden každý ruční den roboty 
po 7 kr, v prostřednosti ale na každý kontribučenský zlatý 2 zlatý 

8kr a mají také spolu z každýho zlatýho kontribuce jeden den jejich 
vrchnosti v čas žních, též v senách a otavy sekání skrze dostatečnou 
osobou vybejvati; kteréžto dni ale od hlavní sumy sražené a k platu 
přičtené nejsou.

Za 5. Naproti tomu menší chalupníci, kteří menší kontribuci pla‑
tějí a podle vyměření robotního patentu z  r. 1775 více naturálních 
dní k vybejvání mají, jsou na žádost … vyměření jejich robotních dní 
a kontribuce do … potaženi a ještě dle proporce naturální vyjmuté 
dni k vybejvání mají.

6. Domkáři nebo baráčníci, kteří 26 dní ročně robotujou, platějí 
mimo toho na každý zlatý kontribuce vypadajícího platu celoročně 
jménem robotního platu čtyři zlatý a mají k tomu dva dni v čas žních 
k vybejvání. Jakož také za

7. Oni, který 13 dní robotují, celoročně dva zlatý platějí a jeden den 
v čas žních k vybejvání mají; jakož také z onych kontribučenských 
gruntů, které od sedláků k užívání na sebe přitáhli, tolik, jak mnoho 
na takové ze zlatýho kontribuce vypadá, platiti budou, což i tak se 
vyrozumívá od těch 26 denních, jestli oni v urbáři kontribučenské 
grunty neměli.

8. Podruzi vesměs všechny můžou buď robotovati, anebo za jejich 
povinnný robotní dni ročně dva zlatý zaplatiti; musejí ale také v čas 
žních jeden den vykonávati.

9. Daleké fůry jsou sedláci zavázáni tak jako předešle vykonávati 
a vrchnost jim od míle a od koně 10kr platiti chce, avšak předce sed‑
lák ne více než‑li jedenkráte každoročně s jedním koněm k vybejvá‑
ní dalekých pojížděk potahovaný nebude.

10. Všechny vesměs, jak vyjmuté a vymíněné dni naturální, kte‑
ré beztoho, jak již vpřed praveno, od peněžitého platu již odražené 
jsou, tak také daleké fůry musejí tenkráte, když se nařizují, vykona‑
né a vybyté býti.

11. Kdyby vrchnost na  jejich staveních a  rybnících skrze oheň 
nebo vodu /čehož Bůh opatruj/ nějakou škodu trpěti měla, tehdy 
jsou společní poddaní povinni až do vystavění těch tolik potažních 

a ručních dní pracovati, jak mnoho zapotře‑
bí při tom by bylo a za takový oný plat, jímž 
oni vrchnosti za každý den platějí, obdrží.

12. Tejkaje se robotního platu, tehdy se 
vrchnost s poddanými na to usnesla, že oni 
takový plat ročně ve  čtyřech kvartálech, 
a sice každý čtvrt leta napřed tak, jak jindy 
obyčejně bylo, do důchodu odváděti mají.

13. Kdyby ale svým časem nějaká jiná 
změna od práva země vydána býti měla, tak 
tehdy tento kontrakt přestati má.

Následuje seznam poddaných seřazený 
podle čísel domů s údaji o výši kontribuce, 
roboty, výnosu robotního platu a  vyjmu‑
tých naturálních potažních a  ručních dnů. 
Pro zjednodušení převzato ze  seznamu 
pouze číslo domu, jméno poddaného a vý‑
nos robotního platu (pro představu o  veli‑
kosti usedlosti), hodnotové údaje uváděny 
s desetinou čárkou (před des. čárkou zlaté, 
za  des. čárkou krejcary). Jména psaná tuč‑
ně – sedlák, normálním písmem chalupník, 
kurzivou – návesník (baráčník).

Ves Lastibořice
*1. Jan Šulc 19,l6 *2. Jan Fanta 13,1 *3. Vác‑

lav Jisl 7,0 * 4. Jan Šulc 2,0 * 5. Matěj Kettner 
2,6 * 6. Pavel Zakouřil 23,31 * 7. Václav Hataš 
2,1 * 8. Jiří Pelant 24,35 *9. škola 0 *10. Ma‑
těj Adamů 62,4 * 11. Matěj Adamů 5,50 * 12. 
Jan Primásek 5,30 *13. Václav Brožek 2,0 *14. 
Vojtěch Šulc 2,0 *15. Jan Zakouřil 2,0 *16. Jan 
Čížek 3,57 *17. Václav Hartych 2,0 * 18. Jakub 
Jisl 7,0 * 19. Jan Jisl 7,0.

Ves Sedlisko
*1. Matěj Lupka 4,9 * 2. Matěj Fanta 2,54 * 

07
Živý 

betlém 
na Jivině

Den před Silvestrem jsme si ještě jednou 
připomenuli, proč vlastně slavíme vánoce, 
když jsme si na Jivině v kapli sv. Václava 
mohli prohlédnout „svatou rodinu“.

Zájem o Živý betlém na Jivině nás velice mile překvapil. Jistě 
se nás sešlo více než 50 zpěváků, kteří nejdříve v průvodu ke 
kapli a poté před kaplí zazpívali za doprovodu kytary Tomáše 
Vacka všechny známé koledy. Svůj prostor dostaly také děti 
a možná se v budoucnu dočkáme i místní kapely nebo aspoň 
sboru. Talenty určitě máme. Nádherný zážitek nám připravila 
paní Veronika, dcera paní Kopecké z Vlastibořic. Její sólový 
zpěv při „Tiché noci“ byla nádhera, která dojímala až k slzám.

Nezbývá než poděkovat Vám všem. Byl to krásný večer. 
Více fotografií můžete vidět na www.vlastiboricko.cz

D en před vánočními svátky, 23.12.2011, uspořádal SDH 
Vlastibořice již po šesté v řadě pro občany Vlastibořic, 

Jiviny, Sedlíštěk a celého okolí před Kulturním domem tra‑
diční předvánoční prodej kaprů a ostatních sladkovodních 
ryb. Jako každým rokem se živé ryby těšily velkému zájmu 
malých i velkých rybářů, kteří si pak v hojném počtu domů 
k štědrovečerní tabuli odnášeli své bohaté úlovky. Hasiči tak 
prodali 78 ryb o celkové váze přes 360 kg. O tuto akci se posta‑
rali pánové Ernest Štrbavý, Martin Čižmár a Martin Urban.

Členové 
Jívina Klubu

Pavel Kadlec

08
Tradiční 

prodej 
kaprů

Za SDH  
Zdeněk Sluka

Zdeněk Sluka

09
Paměti 

obce 
vlastibořice

pokračování 
z minulého 
zpravodaje
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3. Jiří Jisl 32,14 * 4. Václav Machanský 13,37 * 5. Václav Beran 4,5 * 6. 
Václav Roubíček 13,0 * 7. Karel Sunek 2,55 * 8. Jan Roubíček 6,0 * 9. 
Ferdinand Jisl 16,0 * 10. Václav Procházka 2,0 * 11. Václav Starý 7,16 
* 12. Jan Janeček 5,30 * 13. Jan Machanský 4,35 * 14. Jiří Fidlar 6,0 * 
15. Franc Bubák 2,0 * 16.Václav Roubíček 13,0 * 17. Jan Roubíček 13,0.

Ves Trávníček
*14. Josef Hudec 13,14 * 15. Karel Jírů 10,51.
Ves Jivina
*1.Václav Odcházel 5,50 * 2. Josef Mareš 2,0 * 3. Jiří Roubínek 2,55 * 

4. Jan Moc 4,0 *5. Jiří Primásek 15,27 * 6. Jan Šichta 14,46 * 7. Jan Jisl 
12,37 * 8. Jakub Starý 2,0 *9. Václav Zajíček 45,10 * 10. Jan Beran 7,0 * 
11. Václav Mareš 5,50 * 12. Jan Roubínek 2,3 *13. Jan Primásek 2,0 * 14. 
Václav Primásek 4,7 * 15. Václav Bučina 2,0 * 16. Jiří Zajíček 5,9 * 17. 
František Primásek 4,7 * 18. Václav Laurin 2,0 * 19. Jan Odcházel 2,0.

Podruzi platějí za  robotu celoročně 2 zlaté a  k  tomu v  čas žní 
po jednom dni k vybejvání mají.

Že předstojící kontrakt ve všech článkách a v tom vysazení vejno‑
su a vypadajícího platu, též jiných vejminkách v naší přítomnosti 
po bedlivým povážením naším dobrovolně a nenuceně učiněný jest 
byl, a my v tom skrze tři léta setrvati chceme, to my s našima vlastní‑
ma podpisy jménem všech v tom kontraktu jmenovaných sousedův 
stvrzujeme. Jež se stalo v zámku Svijanským dne 9. prosince r. 1794.

L.S. Antonín Czufner správce m.p. 
Josef Hirscher důchodní m.p. 
Matěj Adamů rychtář Lastiborský m.p.
Jiří Pelant končel m.p. Jiří Jizsl končel m.p
Václav Roubíček vejhozní +++
x x x x x
V  r. 1820 prodali Valdštejnové panství Svijany podmaršálku ra‑

kouské armády knížeti Rohanovi. A již r. 1822 bylo veřejně úřadem 
svijanským vyhlášeno, že kníže pán dovolil, aby sedláci se mohli 
od roboty vykoupit. Výkupní cena činila 1000 zl za 156 potažních dní 
v roce. Tak v Sedlíšťkách na živnosti čp. 18 k tomu došlo již v r. 1832, 
jak uvádí následující

Robotovýkupní smlouva
Boleslavský kraj  Ves Sedlisko
Panství Svijan  Nro. Kons. 18
Dnes níže psaného dne a roku byla mezi Jeho Osvíceností, vysoce 

urozeným Pánem, panem Karlem Alain Gabrielem, knížetem z Ro‑
hanu, jakožto nynější vrchnosti panství Svijan z jedné, pak Wácla‑
wem J i  s  l e m 1/0 sedlákem ze vsi Sedlisko Nr. Kons. 18 z druhé 
strany, následující robotovýkupní smlouva s  vejhradou Ratifikace 
vysoce slavného cís. král. českého zeměřízení dobrovolně a dobře 
rozmyšleně k nezrušitelnému splnění uzavřená, a sice:

1. Osvobozuje Jeho Osvícenost vysoce urozený pán, pan Karel 
Alain Gabriel kníže z Rohanu, jako nynější vrchnost panství Svijan 
pro sebe a Jeho dědiče a všechny budoucí držitele panství Svijanské‑
ho následovně na věčné časy Wáclawa J i s l a 1/0 sedláka ze vsi Sed‑
lisko Nro. Kons. 18, od té, na živnosti posledního, dle potvrzeného 
robotního poznamenání od roku 1777 a dle té, na těch od té živnosti 
oddělených gruntů svržení robotní povinnosti vězící naturální robo‑
ty, která 78 tj. sedmdesátosm dvou spřežních potažních dní s koňmi, 
pak Šest a půl ručních dní každoročně vynášela, pro něho Wáclawa 
Jisla a jeho dědiče a všechny budoucí držitele té 1/0 sedlské živnosti.

2. Naproti tomu, že on povinnen býti má, za to vyzdvižení té v pře‑
du poznamenané robotní povinnosti, tu, srozumitedlně umluvenou 
reluiční neb vejkupní částku pr. 481 zl. – kr. stříbra, pravím: Čtyři 
STA osmdesát jeden zlatý v stříbrné minci (v 10/20kr.) k rukoum vy‑
soce knížecí vrchnosti aneb Jejího ustanoveného zástupce, v násle‑
dujících lhutách bez všeho protivenství odváděti, a sice: závdavkem 

má položiti 3/10 dílu celé reluiční summy 
pr. 144 zl. 18 kr. stříbra a když on Wáclaw J 
i s l do dnešního dne již jednu peněz částku 
pr. 481 zl. – kr. stříbra pravím: Čtyři Sta osm 
desát jeden zlatý císařské měny pořádně za‑
platil, tak se z toho odvodu v nejlepším prá‑
va způsobu tuto quittuje.

Týkaje se ostatku aboliční summy ujed‑
nané pr… zlatých stříbra (nevyplněno, ježto 
formule byla již zbytečná), bude ‑‑‑‑‑‑‑‑ zavá‑
zán, do sedmi let v stejných splátkách ročně 
… zl. k  rukoum panské knížecí vrchnosti, 
aneb jejího ustanoveného zástupce řádně 
odváděti, a ten pozůstávající rest v srovna‑
losti času a částky, s 5 ze sta až do zouplné‑
ho zaplacení sourokovati.

3. Když Wáclaw J i  s  l celou částku 
do dnešního dne v hotovosti složil, tak také 
již od  dneška od  konání jeho předešlé po‑
vinnované naturální roboty, za osvobozené‑
ho pozorován býti má.

4. Bez ohledu na  jeho osvobození 
od  roboty, předce zavázán zůstá‑
vá, všechny na  všeobecnost se 
vztahující fůry a  následovně 
všechny na  sedlskou živnost 
Nr. Kons. 18 vylehati mohou‑
cí Transporty, přípřeže (Vor‑
spänne) a všechny jiné podob‑
né břemena, ještě budoucně, 
jak dlouho trvati budou, neb znova 
se vypišou, s  vlastním potahem a  na  jeho 
vlastní outraty vybejvati; naproti čemu za

5. Vrchnost panství Svijan zapravení té, 
z  robotních užitku vyléhající a  v  vrchnos‑
tenském Extraordinarium obsažené daně, 
pro nynější čas, a  jak dlouho taková trvati 
bude, na sebe přijímá, a se také k zaplacení 
ostatních, na robotní užitky se vztahujících 
poplatků zavazuje.


