
SLOVO ÚVODEM                   
Vážení spoluobčané,

jaro je v plném proudu, Velikonoce na dohled. V tomto 
čase většina z nás po zimní přestávce započíná s úpra-
vou svých zahrádek, polí a okolí domů, aby bylo vše 
připraveno, uklizeno, připraveno na novou sezónu. 

Jak jste si již mnozí všimli, i my na obcním úřadě jsme 
započali s “jarním” úklidem obce. Jednak jsme dokončili 
prořezávky kolem většiny komunikací v obci a dále byl na 
několikrát proveden úklid komunikací od posypového ma-
teriálu a odpadků, které se na mnoha místech opakovaně 
vyskytují - především podél cest a na veřejných prostran-
stvích. V případě, že bychom tak neučinili, žili bychom  za 
krátkou dobu “na smetišti”. Zaráží mne, že se mezi námi 
vyskytují takoví spoluobčané, kteří bez výrazných skru-
pulí odhodí pet láhev, nedopalek či obal od čehokoli do 
trávníku, na chodník, komunikaci. Přitom zde žijí, ale je 
jim lhostejno, jaké prostředí tímto svým nepatřičným cho-
váním sobě a svým spoluobčanům vytvářejí.

Nepochopitelným je pro mne také přístup nejmenovaných 
občanů k likvidaci velkooběmového komunálního odpadu 
v obci. V našem případě jde o kontejner, který je na nák-
lady obce nepravidelně vyvážen a střídavě je umisťován 
ve Vlastibořicích, na Jivině a v Sedlíšťkách. Doslova jsem 
se zhrozil, když jsem prováděl naposledy pravidelnou 
prohlídku tohoto kontejneru ve Vlastibořicích. Kontejner 
je z velké části zaplněn zbytky gumového těsnění z au-
toskel, plasty a čalouněním z vraků automobilů a dalším 
průmyslovým odpadem. Evidentně jde o odpad z pod-
nikatelské činnosti, který by si měli dotyční likvidovat 
na své náklady, nikoli na náklady obce.  Připadá mi, že si 
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někteří v naší obci pletou obec se zaopatřovací organ-
izací. Nemyslím si, že by mělo být automatické, aby obec 
hradila za úzkou skupinu spoluobčanů či zájmová usku-
pení vývoz a likvidaci komunálního odpadu, aby vytvářela 
a poskytovala (nejlépe zadarmo) prostory pro podnikání, 
aby hradila běžné vybavení a údržbu v nájemních bytech, 
sanovala požkozené obecní komunikace bezohlednou 
zemědělskou či stavební činností, podporovala nálevny, 
apod. Je to zvýhodnění jedné skupiny obyvatel na úkor 
druhé. Takový přístup není zcela jistě obhajitelný a ročně 
stojí obec nemalé finanční prostředky.

Poslední prosbu směřuji na všechny spoluobčany, kteří 
pálí či se chystají pálit organický odpad u svých nemo-
vitostí. Chovejme se všichni racionálně a ekologicky. 
Uvědomme si, že dým z ohničků může obtěžovat os-
tatní spoluobčany. A v případě, že je bezohledně v ohni 
navíc pálen komunální odpad, zejména plasty, je tato 
činnost vysoce společensky nebezpečná. Pálením plastů 
se uvolňují karcinogenní látky do ovzduší, které pak 
společně všichni vdechujeme. Takovéto chování je neet-
ické a neomluvitelné. Zdraví máme všichni pouze jedno.
                                                  Ing. Martin Beksa, starosta

• VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 28.2.2011
Daňové příjmy           621 584,-  Kč 
Nedaňové příjmy       233 113,-  Kč 
Kapitálové příjmy      323 680,-  Kč 
Přijaté transfery            61 345,-  Kč 
………………………………………..
Příjmy celkem       1 239 722,- Kč       

Běžné výdaje           1 335 939,- Kč 
Kapitálové výdaje      460 894,- Kč 
………………………………………….
Výdaje celkem      1 796 833,- Kč 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.3.2011
       2 020 021,07 Kč

• INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL K 1.4.2011
Aktuální počet obyvatel obce Vlastibořice:  239

Za období od 2.3.2011  do 2.4.2011 nenastala  v 
evidenci obyvatel žádná změna. 

Významná životní jubilea 
Pan Adensam Petr oslaví v měsíci dubnu 65 let. 

Odvoz komunálního odpadu.
Upozorňujeme občany, že letní svoz (1 x 14 dní) 
bude zahájen od května 2011 a to každý sudý 
kalendářní týden, tzn.  4.května, 18.května atd. 
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Vážení spoluobčané,
Konečně jsme se dočkali jara a s ním automaticky 
přichází jarní úklid na zahradách, okolo domů i v 
obydlích. Každý z nás má svůj postup a zvyky jak jarní 
úklid řeší. Někteří z nás, to co na zahradě shrabou 
po zimě, ukládají na kompost, někteří se přiklánějí k 
pálení. Tady mám jedinou prosbu. Pokud pálíte listí 
nebo trávu, dělejte to prosím tak, aby to minimálně 
obtěžovalo vaše sousedy, tzn. večer nebo za deště, 
kdy váš soused nemá venku prádlo nebo peřiny a 
zbytečně ho neobtěžuje kouř z vašeho „ohýnku“. 
Při úklidu potom také řešíme kam s věcmi, které se 
nevejdou do popelnice, a chceme se jich zbavit. Pro 
ten případ naše obec nabízí velkoobjemový kontej-

ner. Upozorňuji, že do tohoto kontejneru nepatří: 
železo, stavební suť, větve, listí, komunální odpad, 
odpad z podnikatelské činnosti a elektrospotřebiče. 
Je určen pro: matrace, pneumatiky z osobních aut, 
koberce, textil, plastové nebo polstrované části 
nábytku apod.
Během dubna bude kontejner přistaven na Jivinu 
a potom na Sedlišťka. Na každém místě bude 
maximálně 14 dní. Doba bude upřesněna v obecním 
hlášení. Poté se kontejner vrátí zpět do Vlastibořic. 
O dalším režimu ukládání velkoobjemového odpadu 
budete informováni v příštím vydání zpravodaje.

                                  Pavel Svačinka, místostarosta obce

3. Čarodějničky
Jívina klub pořádá 30. dubna 2011 na návsi na Jivině 
3. Čarodějničky. Podrobnosti o programu najdete 
týden před akcí na plakátech.

Pálení čarodejnic
Hasiči Vlastibořice pořádají pálení čarodejnic. Tato 
akce se uskuteční 30.4.2011 od 18hodin v pros-
torách sportovního areálu ve Vlastibořicích. Na 
děti čekají soutěže, lampiónový průvod (lampióny 
zajištěny), vyhodnocení nejlepší masky a opékání 
buřtů. Pro všechny je občerstvení zajištěno. 

Trabisetkání 2011
Hasiči zvou na 5. ročník akce " otevírání trabisezóny 
2011 ", která se uskuteční 7.5.2011 na návsi ve 
Vlastibořicích. Příjezd trabantů je předpokládaný 
na 14 hodinu. Zde bude předán klíč od brány a 
slavnostně otevřena trabisezóna. Občerstvení pro 
všechny návštěvníky zajištěno.

Svoz železného šrotu
V pondělí 18.4.2011 bude proveden svoz železného 
šrotu. Prosíme občany, aby železný šrot připravili 
před svůj dům nebo na náves obce. Sběr bude 
proveden kolem 17 hodiny ve Vlastibořicích, na 
Jivině a v Sedlíšťkách. Sběr zajišťuje SDH Vlastibořice.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Tomáši 
Vackovi z Jiviny za zajištění změny tisku obecního 
zpravodaje. Náklady na tisk se tak snížily o třetinu.

Ohlédnutí za Masopustním veselím
Dne 12. března 2011 se uskutečnilo Masopustní ves-
elí. Počasí nám i letos přálo a akce se podle Vašeho 
ohlasu a návštěvnosti líbila. Dík patří všem, kteří se 
zúčastnili masopustního průvodu, zvláště maškarám, 
také všem, kteří přišli do kulturního domu a přispěli 
k výborné atmosféře a v neposlední řadě všem, kteří 
se podíleli na organizaci a přípravě. 

Členové Jívina klubu

Několik fotografií z dětské části Masopustu nal-
eznete na internetových stránkách obce.JARNÍ ÚKLID     
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VELIKONOCE      
Velikonoce jsou tradiční oslavou jara. V minulosti bývaly 
významnější než Vánoce. Jsou to křesťanské svátky spo-
jené s památkou umučení a vzkříšení Krista. V naší zemi, 
kde převládají ateisté, jsou tyto dny spojeny spíše s ob-
chůzkou dětí s pomlázkou, s rodinnými zvyklostmi, kdy se 
rodiny a přátelé navštěvují, jedí se obvyklá jídla. I toto má 
svůj význam, ale není pěkné, pokud to vše spadne pou-
ze na  konzum - spousta jídla, uštvané maminky, opilí ta-
tínkové a mládež, děti, které si zkazily žaludek přemírou 
sladkostí. Určitě bychom, pokud se považujeme za kultur-
ní národ, měli něco z historie znát a něco málo zvyků na-
šich předků dodržovat.

Čas předvelikonočního půstu by měl trvat 40 dní. Začíná 
Popeleční středou a trvá do Velikonoční neděle. Poslední 
týden před Velikonocemi, pašijový týden, se hrály pašijo-
vé, hry důkladně se uklízel dům. Na Škaredou středu se vy-

metaly komíny od sazí a připravoval se velikonoční 
beránek. Na Zelený čtvrtek odletěly zvony do Říma 
(umlkly smutkem nad smrtí Ježíše Krista) a vesni-
cí táhly děti s řehtačkami, které zvony nahrazova-
ly. Pekly se koláče a jidáše (medové koláče ve tvaru 
smyčky, na které se Jidáš oběsil). 

Velký pátek byl dnem přísného půstu a hlubokého 
smutku. Bílou sobotou se slavilo vzkříšení a v nedě-
li, na Boží hod, se světily mazance, chléb, víno, sýr 
a maso. Na pondělí velikonoční se chodilo na po-
mlázku, kdy si mládenci vyšlehali od děvčat malo-
vané vejce – červené kraslice.

Nakonec, nic z toho nezní nelogicky. Kdy jindy ukli-
dit než na začátku jara. Vymést komín je přímo naší 
povinností. Zvon nezvoní ve Vlastibořicích již déle, 
a tak bychom to mohli zkusit řehtačkami. Dětem 
by se to jistě líbilo. Beránka, jidáše si můžeme kou-
pit i v supermarketu. Půst na Velký pátek by nám je-
nom prospěl. A zvyky těch posledních dvou dní pře-
trvávají dodnes.

Přeji vám všem krásné a spokojené Velikonoce, ať si 
je užijete tak, jak jsem popsala nebo po svém.

                        Mgr. Stanislava Beksová, kronikářka obce
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NěCO NěCO, NEJEN O OCHRANě PŘÍRODY A KRAJINY VLASTIBOŘICKA     

Možná to tak máte také, ale kdykoli se vracím autem domů 
do „Vlasti“ ať je to pravidelně z práce z Hodkovic nebo z 
jiných  měst jako je Liberec, Jablonec, Praha, Brno nebo 
třeba Korfu, obvykle za křižovatkou na Červenici mívám 
pocit, který se dá stručně sdělit dvěma slovy „jsem doma“. 
Vyhýbám se žábám, které to žene za láskou přes silnici z 
lesa do rybníka a čekám na srny schované mezi stromy co 
se pečlivě připravují vyskočit před auto zleva nebo zprava. 
Pak ujíždím cestou lemovanou ovocným stromořadím a 
otevřou se výhledy vpravo na Jizerky a Ještědský hřeben, 
vlevo na Krkonoše a Český ráj. Pokračuji kolem vyhaslé sop-
ky na Jivině k vodojemu a před sebou pole, lesy a za nimi 
Pojizeří Bezděz a Ralsko. Možná je ten pocit z přítomnosti 
v rozlehlé a poměrně nedotčené krajině umocněný 
předchozí zkušeností žití v centru rušného města. 
O tématu ochrany přírody a krajiny zde dnes píšu ze dvou 
důvodů. Jednak jsem slíbil sdělovat průběžně informace o 
obecních projektech jejichž témata mě oslovují a kterých 
se mohu sám aktivně zúčastnit. A za druhé proto, že jsme 
na posledním zasedání zastupitelstva přijali usnesení o 
pořízení nového územního plánu Vlastibořic. Výsledný 
územní plán, který je zásadním právním podkladem a 
regulativem pro využití ploch obce se stane předobrazem 
toho, jakým způsobem hodláme krajinu Vlastibořicka v bu-
doucnu změnit.

Z pohledu ochrany přírody a krajiny lze na Vlastibořicko 

pohlížet, díváme li se z ptačí perspektivy, jako na systém 
tří sítí. 
Jedna síť antropogenní neboli lidská (lidské sídlo a do-
pravní propojení jako silnice, místní komunikace, účelové 
cesty) a dvě sítě přírodní, které lidskou síť obepínají v 
lepším případě lidskou sítí prolínají, tvořené jako síť 
územního systému ekologické stabilitykrajiny(ÚSES) a tzv. 
migrační trasy řešící prostupnost krajiny pro živočichy při 
jejich cestách za potravou apod. Stávající ÚSES je tvořen 
ekologicky významnými prvky krajiny jako částmi kostry 
ekologické stability.(vodní toky, údolní nivy, lesy, liniové 
porosty, tůně, rybníky, apod.) Jednotlivé skladebné části 
ÚSES jsou biocentra, biokoridory a mezi nimi interakční 
(propojující) prvky (meze, remízy, aleje).
Volná krajina s množstvím přírodních nebo přírodně blíz-
kých biotopů, která dosud plnila funkci spojovacího článku 
mezi různými populacemi, tuto schopnost v současnosti 
pozvolna ztrácí (tvoří se umělé bariéry) a ochrana exis-
tujících a tvorba nových přírodních interakčních (pro-
pojovacích) prvků (meze, remízy, stromořadí, ale třeba i 
propusty pod silnicemi) a péče o dochovalé nenarušené 
plochy krajiny se stává pro ochranu přírody klíčovým 
úkolem. 
Ochrana přírody a krajiny byla v minulosti zahájena ochra-
nou druhů(orel skalní), prošla obdobím vymezení a ochra-
nou přírodních lokalit(chráněné krajinné oblasti, přírodní 
parky, ptačí hnízdiště). 

V současné době jde o mírnění tlaku rozvoje lidské 
sítě, ochranu dochovalé volné krajiny a zajištění 
její prostupnosti pro živočichy propojováním jejich 
celků. Namístě je více než kdy jindy i ochrana krajin-
ného rázu.

Fragmentace krajiny je procesem, kdy je souvislá 
lokalita, souvislý krajinný celek (les, křoviny, pole, 
pastviny) rozparcelován z důvodu rozpínání lidské 
sítě na množství oddělených komponent. Tento 
proces, patří k nejvýznamějším negativním vlivům 
lidské činnosti na živou přírodu v současnosti v celo-
evropském rozsahu. Podle průzkumu provedeného 
u nás v období 1980-2005 ročně mizí 1% volné 
krajiny díky rozvoji lidské sítě a fragmentace se 
stává plíživým záludným problémem dneška. V 
příslušných mapách se plochy narušené označují 
bíle a plochy s dochovalými přirozenými funkcemi 
krajiny zeleně. Pro zajímavost podíváme li se do Ev-
ropy Holandsko a Belgie jsou dnes znázorňovány 
již pouze barvou bílou (všimněme si narůstajícího 
zájmu holandských investorů i v našem okolí), 
Německo ze tří čtvrtin. Nejlépe je na tom Polsko 
a Slovensko, Čechy o něco málo hůře. Potřeby a 
zájmy na využití ploch v prostoru Vlastibořicka mo-
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hou být různé. Veřejné např. týkající se sídelní infrastruktury 
a občanské vybavenosti, soukromé motivované zhodno-
cením nemovitostí k odprodeji nebo k vlastním stavebním 
záměrům, potřeby rozvoje podnikatelské činnosti. Potřeby 
bychom mohli dále pojmenovat přívlastky jako, ohledu-
plné, průlomové, respektující historické souvislosti a volnou 
krajinu, charakter zástavby, uvažování našich předků apod. 
Naše filozofické úvahy na toto téma jsou různé a vycházejí z 
našich představ, cílů nebo přání každého z nás. Někteří říkají, 
pro zdravý rozvoj bohatství a štěstí obce je třeba připravovat 
a nabízet nové dostupné zasíťované pozemky k zastavění 
jako lákadlo perspektivním hledajícím zájemcům. Někteří 
naopak říkají jděte s tímto trendem někam, na malé ves-
nici chceme žít v klidu těšit se ze zdejší malebnénkrajiny a 
spokojíme se s možností stavebních příležitostí a občanské 
vybavenosti pro své rodiny a děti. Někteří neříkají nic. 
Pozoruhodné i mírně znepokojující je sledovat, že většina 
žádostí o změnu pozemků ze zemědělských na stavební 
parcely míří s jakýmsi samozřejmým sebevědomím do volné 
krajiny mnohde až k hranicím sítí přírodních obepínajících a 
prolínajících obec.

Nakonec mi dovolte stručně o třech projektech pod záštitou 
obce, které připravujeme a které myslím volně navazují na 
to, co jsem doposud popsal.

a) Revitalizace stromořadí v obci.
Rádi bychom obnovili (revitalizovali ošetřením stromů 

prořezem, dosadbou nových stromů a keřů) veškerá 
stromořadí podél cest a silnic, založili nová stromořadí, 
meze a remízy. Představuji si následnou realizaci 
koordinovat ve spolupráci skupiny místních sousedů 
z oboru sadařů, arboristů a vás sousedů a vlastníků. 
Prvořadé bude provedení průzkumu za účasti člověka 
s místní znalostí, arboristů a dendrologa k popisu 
současného výchozího stavu. (vlastnictví, zdravot-
ní stav, historie, následně zpracování projekčních 
podkladů, druhová skladba, návrh sadovnických 
opatření, získávání dotací, realizace po etapách)
b) Revitalizace významné sídelní zeleně, doprovod-
né zeleně památkových objektů.
Zde se rovněž předpokládá průzkum zdravotního sta-
vu a provozní bezpečnosti dřevin a návrh sadovnick-
ých opatření
c) Polní cesta se stromořadím z Vlastibořic do 
Sedlíšťky jako krajinný interakční prvek.
Připravili jsme úvodní zadávací studii pro získání do-
tace.

Vaše případné náměty a otázky či podrobnější in-
formace k uvedenému tématu na e mailové adrese 
pavelkadlec@vlastiboricko.cz 
Na adrese www.vlastiboricko.cz můžete vložit 
komentář k článku nebo debatovat.

Pavel Kadlec, zastupitel obce
                       (tento  příspěvek není redakčně upravován)
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4. Založení Vlastibořic, život ve vsi od raného středověku
O založení Vlastibořic na území kmene Charvátů patrně již před 
10. stoletím, ještě před rozpadem rodového zřízení nic nevíme, 
z této doby se nám žádné písemné zprávy nezachovaly. V dalším 
proto uvádím moji představu jak asi k založení vsi došlo.
Rozhodující podmínkou pro určení polohy nově zakládané vsi 
byl nevysychající pramínek pitné vody dosud vyvěrající v blízkos-
ti dnešního čp. 30, který se stal spolu s později založeným rybní-
kem středem vsi. Po vyklůčení a vyžďáření okolního pralesa bylo 
ve vsi postupně vystavěno šest statků, dnes čp. 1, 2, 3, 6, 8 a 10. 
Dále byly stavěny již jen chalupy a později baráky na návsi nebo 
zahradách statků. O místě výstavby rozhodovala zejména kvalita 
získávané půdy, která byla a dodnes je v různých částech vsi růz-
ná. Vzdělané pozemky se udržely při statcích mnohdy až do dneš-
ní doby, odprodávány byly výjimečně při zadlužení gruntu.
Prvním a největším byl statek čp. 10, zřejmě sídlo stařešiny, přebu-
dovaný v pozdním středověku na tvrz, kolébku vladyků z Vlasti-
bořic. Byl zbudován na jihovýchodě v dolní části pozdější vsi. Dal-
ší příhodná půda ke vzdělání byla v západní části, na které vznikly 
hned tři statky, dnes čp. 1, 2 a 3, původně to byl asi jediný statek. 
V severní části byl založen statek, dnes čp. 6, jehož půda již byla 
méně úrodná, ve východním stráňovitém terénu vzniknul velký 
statek, dnes čp. 8, později spojený s krčmou a kovárnou. 
V průběhu času se grunty některých statků zmenšily a staly se z 
nich chalupy, naopak z některé chalupy se opět stal statek. Tak 
koncem 18. století jako statek jsou vedeny čp. 1, 6, 8 a 10, jako 
chalupa čp. 2 a 3. V polovině 20.století vedeny jako statek čp. 2, 6, 
8 a 10, jako chalupa čp. 1 a 3.
Život ve vsi od raného středověku
První obyvatelé, pokrevní příbuzní, tvořili rod v jehož čele stál sta-
řešina, jenž vládnul neomezeně svým potomkům, až obyčejně do 
tří generací, tím byl vlastně jejich dědem. Zřízení rodové bylo zá-
kladem i společného hospodaření polního. Na společném ma-
jetku všech rozhodovala vůle stařešiny, co a jak se má vzdělávati. 
Polních cest ani mezí nebylo, na místo určení se jezdilo přes pole. 
Oralo se rádlem (rataj = oráč), vláčelo branami, pěstovalo se žito, 
oves, pšenice, hrách i proso. Všechny potřeby hotovili si vesniča-
né sami, podomácku.
Po zániku kmene Charvátů v 10. století se jediným vládnoucím 
kmenem v Čechách stali Přemyslovci, bývalá kmenová aristo-

kracie byla zlikvidová-
na. Současně s tím bylo 
zlikvidováno i pohan-
ství a otroctví (na ves-
nici se otroci nevysky-
tovali), poddaní byli při-
vedeni ke křesťanství, 
staré zvyky však ještě 
dlouho přežívaly. Nej-
starší soubor našich zá-

konů, tzv. břetislavská de-
kreta ukládají tvrdé tres-
ty za přežívající pohan-
ské pohřbívání mrtvých v 
lesích, na polích a kdeko-
li jinde než na křesťanských hřbitovech. 
Přísně bylo přikázáno světit neděle jako 
dny svátečního klidu, vyhlášena neroz-
lučitelnost manželských svazků. Byly 
stanoveny trestní sazby na vraždy, za ne-
dovolené provozování krčmářství, za al-
koholismus atd. 
Postupným vývojem, kdy pospolné hos-
podářství přestalo vyhovovat, zaniká 
společné vlastnictví půdy, společnost se 
začíná diferencovat podle velikosti drž-
by půdy a začíná se uplatňovat princip 
dědičnosti. Rozpad rodové společnosti, 
přechod k rentě v úkonech a posléze k 
rentě v naturáliích způsobil, že již v 10. 
- 12. století existovaly majetkové rozdí-
ly i mezi poddanými. Společnost se dě-
lila podle majetku od bohatých až na 
chudé. Rodoví náčelníci se stávají elitou 
mezi obyvatelstvem a z jejich potomků 
vzniká okolo r. 1000 šlechta, která se roz-
dělila do dvou kategorií - na chudší ze-
many, vladyky či rytíře a bohatší - pány, 
vzniklé zpravidla z vojenské knížecí dru-
žiny. 
Spolu s množícími se privilegii šlechtic-
ké vrstvy upadala druhá vrstva původ-
ně svobodného obyvatelstva početně 
mnohem silnější do závislosti na aristo-
kracii, do nesvobody a poddanství. Pro-
ces znevolňování byl nejpozději v 11. 
století ukončen. Vlastibořice v té době, 
spolu s Jivinou a Třtím se stávají vladyc-
tvím. Vladyka byl povinen hájit životy 
a majetek poddaných před neustálými 
útoky sousedů, poddaní mu za to plati-
li prací. Každý obyvatel vsi byl podřízen 
kolektivnímu společenskému systému 
obce podle daných pravidel: dodržová-
ní mezí, parcel, cest aj.
Sociální struktura společnosti se v prů-
běhu staletí vyvíjela a měnila, v kaž-
dé době podle majetku. V revolučním 
husitském období se v českém králov-
ství vyhranily čtyři stavy, z nich tři (vyš-
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ší šlechta, nižší šlechta, královská města) 
se dělily o politickou moc, zatímco du-
chovenstvo nemělo zastoupení na zem-
ském sněmu. Kromě těchto čtyř stavů 
zde byli poddaní - obyvatelé měst, ven-
kovský lid a chudina.
V r. 1627 vydal král Ferdinand II. „Obno-
vené zřízení zemské“, které omezilo pra-
vomoc sněmů, na sněm byl uveden du-
chovní stav, a přineslo podstatnou změ-
nu ve šlechtické hierarchii. Do českých 
zemí byla přenesena říšská klasifikace. 
Od té doby se šlechta dělila na rytíře, 
svobodné pány, hrabata a knížata či vé-
vody. Šlechtické tituly byly u nás zruše-
ny v r. 1918.

5. První historické zprávy o vsi 
Ves, původně bydliště rodu, má jméno 
po Vlastibořicích, čeledi Vlastiborově a 
patřila r. 1357 Slaviboru z Vlastibořic.
Roku 1357 - 27. října Slavibor z Vlastibo-
řic ( Slauiborij de Wlastiborzicz ad E in 
Osonicz) spolu s Petrem ze Semčic, Ja-
nem z Pečic a Kunšem z Ohnišťan svoli-
li ke směně farářů v Osojnicích u Libáně 
a Ohnišťanech. Svědčí to, že vladykové 
vlastibořičtí mívali zboží v odlehlé kraji-
ně, které však, nevíme (knihy konfirmač-
ní I. 88).
V polovině 14. století se vladycká dcer-
ka Anežka z Vlastibořic provdala za Ješ-
ka z Vartemberka na Děčíně a dostala se 
tak do panského stavu podle zásady, že 

„žena po muži se šlechtí“. Bylo v tehdejší době nezvyklé, aby se 
panský synek oženil s vladyckou dcerkou. Patrně to byla boha-
tá nevěsta, jak můžeme soudit z výše uvedené poznámky, že vla-
dykové vlastibořičtí mívali zboží v odlehlé krajině. Panstvo se roz-
dělovalo podle míry bohatství, či chudoby. Žili potomci slavných 
panských rodů, kterým nepatřil ani hrad, nejvýše drobná tvrz. Na-
opak např. držiteli hradu Frýdštejna, urozenému vladykovi Janu 
Dubeckému na Průhonicích patří v r. 1508 do vlastnictví 2 hrady, 
2 tvrze, 7 dvorů, vesnice a platy poddaných.
Po smrti manžela prodala v r. 1379 Anežka dědictví své, které při-
padlo jí ve Vlastibořicích na dvoru s dvojím poplužím, tvrzi s pla-
tem dvou kop a polnostech k tomu příslušných, v Jivině na dvo-
ru a pozemcích s právem podacím při kostele sv. Kateřiny a maje-
tek nějaký ve Třtí, za 49 kop Hanuši Pancíři ze Smojna a jeho dě-
tem (pozůstatky desk zemských I. 457). Smojno hrad na Zákupsku 
nebo v Horní Lužici, lokalizace nejistá. 
Se jménem Jan Pancíř ze Smojna, patrně příbuzným našeho Ha-
nuše Pancíře, se setkáváme v historii v r. 1355 jako s loupeživým 
rytířem na hradu Žampachu. Jeden a týž zeman míval zboží na 
rozličných místech. Většina lidí urozených měnila svá jména a 
predikáty i několikrát v životě, brzy po tom, brzy po onom stat-
ku, podle toho jak kterého zboží nabývala anebo je ztrácela a pro-
dávala. Jmenovanému rytíři kdysi Karel IV. za vojenskou stateč-
nost vložil na krk zlatý řetěz. Po dobytí hradu, sídla loupeživé ban-
dy vedené Janem Pancířem, vložil mu král na krk oprátku a poru-
čil ho vést na šibenici se slovy „Jak se tento řetěz liší od toho, kte-
rý jsem mu věnoval předtím“. (Bohuslav Balbín - Krásy a bohatství 
České země.)
Rád bych se zmínil o potomcích uvedené Anežky z Vlastibořic v 
posledním, desátém pokolení: syn Adam zemřel asi již v dětském 
věku, druhý Ota Jindřich (Henrich) z Vartemberka, již jako vdovec, 
zorganizoval r. 1619 útěk Elišky Kateřiny Smiřické vězněné od r. 
1608 na zámku Hrubá Skála, později na Kumburku, protože se za-
milovala a přes odpor rodiny udržovala důvěrný styk s vesnickým 

kovářem. Aby se aféra utajila kovář Jiřík Vagner a Eva, služ-
ka Elišky Kateřiny, si několik let pobyli ve vězení českodub-
ského zámku.
Eliška Kateřina slíbila Vartemberkovi, že se nejen za něho 
provdá, ale že budou spoluužívat polovinu statků Smiřic-
kých, což byl rozsáhlý majetek ( příl. 3). Po svatbě se man-
želé usadili v Jičíně, odkud se pokusili ovládnout jak kum-
burské, tak českodubské a hruboskalské panství. Ota z Var-
temberka byl však uvězněn, při jednání královské komise 
na jičínském zámku 1. února 1620 došlo k výbuchu střel-
ného prachu ve sklepení, část zámku se zřítila a v jeho tros-
kách zahynula Eliška Kateřina. Výbuch patrně způsobili 
opilí mušketýři, kteří měli střežit zámek a jeho majitelku. 
Životní příběh Elišky Kateřiny se nám ozývá ve staré kra-
mářské písni „Vímť já jeden krásný zámek nedaleko Jičína“.
Ota Jindřich z Vartemberka se stal po druhé vdovcem, ale 
práv na smiřický majetek se nevzdával. I když po porážce 
stavovského povstání přestoupil ke katolictví, nepodařilo 
se mu statky získat. Oženíl se po třetí, žil na zámku v Mark-
varticích na Litoměřicku, kde byl i se svou ženou ubit svý-Pečeť Oty Jindřicha z Vartenberka
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Tabuka č. 1 - Výsledek výběrového řízení na zpracovatele územního plánu obce.

mi poddanými, protože je nelítostně vykořisťoval a chtěl 
rychle přivést na katolickou víru. K jeho panství patřily i Pře-
peře a Malá Skála.
Poslední mužský člen děčínské větve rodu Jan Jiří, které-
mu patřil Hrubý Rohozec, Zbiroh a Nový Zámek se aktivně 
účastnil protihabsburského povstání a proto byl odsouzen 
ke ztrátě celého majetku. Emigroval do Saska, kde zemřel 

v r. 1631. Jak složité náboženské poměry pa-
novaly v jediné rodině. Oč složitější to bylo v 
celé společnosti, kde platila zásada „Quius re-
gio, eius religio - čí vláda, toho i náboženství“.
Starý rod Pancířů seděl na tvrzi zdejší ješ-
tě několik let potom. S podivením je, že léta 
1393   1397 nikoli Hanuš, nýbrž Ctibor Hrádek 
z Vlastibořic jako podací pán zdejšího koste-
la se vyskytuje a teprve v příčině té v létech 
1398 - 1404 s Hanušem se setkáváme (kni-
ha konfirmační V. 161, 279). Zdá se, že poda-
cí právo střídalo se mezi oběma rody. Někte-
ré právo měl při tom i pan Petr z Vartember-
ka, v květnu r. 1398 byl však pánem podacím 
již Hanuš sám.
Další majitel vladyctví kterého známe, Chval 
z Vlastibořic zemřel roku 1407 a Hanuš Pancíř 
prokázal, že má právo dědičné na jeho zbo-
ží. Tehdá a dvě léta potom seděli tu Hanuš a 
Albert Pancířové, bratří, bezpochyby syno-
vé předešlého. Po nich následoval Bedřich /
Fricek/, vladyka rodu neznámého, uvádí se 
jako slovutný pán seděním na Vlastibořicích 
/1417/. 
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