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Vážení spoluobčané, po měsíci držíte v rukou další nové číslo 
obecního zpravodaje, tentokrát listopadové. Venku vládne 
prozatím velice solidní podzimní počasí, až nezvykle teplé. 
Letošní rok je vskutku plný teplotních rekordů, věřme, že 
to nebude vykoupeno tuhou dlouho trvající zimou. Úspory 
na vytápění domácností jsou jistě díky doposud přívětivému 
počasí znatelné, mírná zima by celkové náklady na letošní 

topnou sezonu ještě více snížila.

Jistě se ptáte, proč znovu řeším počasí? Není to tak, 
že by nebylo o čem psát. Právě naopak. Za velký 
úspěch považuji nabídku od renomované japonské 
společnosti Daikin, jež instalovala tepelné čerpadlo 
na kulturní dům, a která nám jako jediná z oslovených 

firem dokázala nabídnout zcela ojedinělý způsob 
financování instalace výkonného vysokoteplotního 

tepelného čerpadla na dům s pečovatelskou službou při 
zachování podobné výše celkové ceny. Současný způsob 
vytápění je v mnoha ohledech již neúnosný, navíc po tolika 
letech provozu se dodnes nepodařilo zajistit bezproblémový 
chod vytápění bez pravidelné nutnosti obsluhy.

A v čem tedy spočívá ona výhodnost? Po instalaci bude obec 
platit pouze rozdíl z celkové ceny spotřebované energie 
na stávající vytápění (elektrický ohřev a akumulace do vody), 
kterou nyní platíme (rok od roku je cena za spotřebovanou 
energii vyšší, nyní se již pohybuje kolem 270 000,‑ Kč). Dle 
avizované účinnosti tepelného čerpadla (voda‑vzduch) by se 
tak měly náklady spojené s vytápěním snížit až o 70%. Abych 
tedy vše shrnul, obec nebude platit ani korunu navíc, pouze 
dojde k rozdělení úhrady mezi ČEZ a dodavatelskou firmu. 
Po předpokládaném zaplacení za 5 – 7 let budou náklady 
na každou další topnou sezonu zcela zanedbatelné.

Napadá mne tedy, že se jako jedna z mála obcí v širokém okolí 
postupně stáváme vysoce ekologickou obcí, jež úspěšně vytápí 
velkou část svého nemovitého majetku tepelnými čerpadly. 
Vynasnažím se, aby k obecnímu úřadu, kulturnímu domu a nově 
i DPS postupně přibyly ostatní bytové domy ve vlastnictví obce. 
Věřím, že do budoucna i mnozí občané v naší obci, kteří doposud 
topí fosilními palivy či dřevem, postupně nahradí tuto zastaralou 
a především neekologickou variantu za moderní, pohodlné 
a šetrné vytápění domácností. Návratnost takové investice se 
v současné době za předpokladu energeticky úsporného objektu 
blíží necelým šesti rokům.

Účinnost a efektivitu tohoto druhu vytápění můžete všichni 
zhodnotit například v prostorách nově zrekonstruované 
restaurace v kulturním domě. Rád bych zde vyslovil závěrem 
malé přání. Jestliže tento rok investovala naše obec nejvíce 
disponibilních finančních prostředků do rekonstrukce restaurace 
a jejího vybavení, bylo by velice milé, aby se toto místo stalo 
jedním z možných průsečíků našich společných aktivit. Přeji 
tedy novému provozovateli, personálu a restauraci jako takové, 
mnoho spokojených občanů a naším občanům mnoho kvalitních 
gastronomických zážitků.

Ing. Martin Beksa, starosta
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Obecní úřad – 
aktuální informace

Hospodaření 
plnění finančního plánu 
k 31.10.2011
Daňové příjmy 1.398.462 Kč
Nedaňové příjmy 805.241 Kč
Kapitálové příjmy 2.670.130 Kč
Přijaté transfery 367.401 Kč
Příjmy celkem 5.241.234 Kč

Běžné výdaje 2.870.025 Kč
Kapitálové výdaje 3.639.272 Kč
Výdaje celkem 6.509.297 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil 
k 31.10.2011 1.309.068 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 4.11.2011
Odlášení z trvalého pobytu:
Vrbová Hana, Vlastibořice 9
Mühlbauerová Lucie, Vlastibořice 55
Eliáš Novák, Vlastibořice 55
Šumberová Lucie, Vlastibořice 55

Zemřelí:
Jošt Stanislav, Vlastibořice 55
Ladislav Kozderka, Vlastibořice 6

Počet obyvatel k 4.11.2011 činil 239 osob.

Odpady

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

Svoz tříděného odpadu – plasty: 
3.11.2011
Svoz tříděného odpadu – papír: 
10.11.2011
Sklo se odváží na telefonickou 
žádost obce.
 
Velkoobjemový kontejner – je 
v současné době umístěn na Jivině 
na návsi a koncem měsíce předpoklá‑
dáme jeho přemístění na Sedlíšťka.
Kontejner je otevřen každé úterý 17:00 – 
18:00 a každou sobotu 10:00 – 12:00.

Slovo 
úvodem
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Projednávání 

územního 
plánu

Pavel Kadlec

2. 11. 2011 se konalo veřejné zasedání 
obce Vlastibořice v nekuřáckém salónku 
nově otevřené restaurace Kulturní dům, 
jehož součástí bylo od 16 hodin veřejné 
projednávání územního plánu obce 
Vlastibořice. Zastupitelstvo obce se rozhodlo 
pro vytvoření nového územního plánu 
na jaře a na jeho zpracování vyhrál výběrové 
řízení Ateliér Eduarda Žaluda.

Pan architekt Žaluda v salónku restaurace 
pomocí projekce představil návrh plánu 
a detailně se vyjádřil ke každé žádosti. 
Hlavním cílem nového plánu je soustředit 
budoucí výstavbu do již obydlených míst, 
to znamená do Vlastibořic, na Sedlíšťka 
a na Jivinu, a výstavbu v katastrálním území 
Vlastibořic mimo osady podporovat jen 
minimálně. Hojná účast občanů ukázala, že 
nový územní plán Vás zajímá.

Pavel Svačinka 
místostarosta
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1. etapa 

dokončena

hospoda & klubovna!
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Dušan Koutník

V pátek 28. 10. 2011 nebyl jen státním svátkem, ale i menším svátkem 
pro obce Vlastibořice, jelikož se ke  svému konci přiblížila 1. etapa 
rekonstrukce kulturního domu ve Vlastibořicích. Obecní úřad připravil 
pro zájemce den otevřených dveří a zároveň slavnostní otevření nově 
zrekonstruovaných prostor kulturního domu.

V 17 hodin se před vchodem KD sešlo asi 20 lidí, kteří byli seznámeni s podstatnými 
změnami, které za uplynulé čtyři měsíce byly provedeny. Ing. Martin Beksa připomněl 
sanaci vlhkého zdiva, výměnu oken a dveří, opravu chodby, podlahové vytápění v re‑
stauraci a salónku pomocí tepelného čerpadla vzduch – voda, nové rozvody elektřiny, 
vybavení restaurace a kuchyně. Samozřejmě je toho daleko více, co bylo potřeba udě‑
lat, abyste už při vstupu do „kulturáku“ poznali změnu k lepšímu.

Před slavnostním přestřihnutím pásky jsem nové restauraci popřál mimo jiné co nejví‑
ce hospodské zábavy a co nejméně rvaček. A pak jsme si společně mohli prohlédnout 
nejen restauraci a salónek, ale také kuchyň a skladovací prostory.

V 1. patře byly dokončeny stavební práce nové klubovny pro děti a mládež. Chybí už 
jen vybavení, které bude dodáno v nejbližších dnech. I tyto prostory navštívili lidé, 
kteří přišli mezi 17 a 19 hodinou do kulturního domu.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se přišli podívat, a věřme, že nová restaurace 
bude místem setkávání a dobré zábavy nejen pro občany Vlastibořicka.

1. Přestřižení pásky

2. Slavnostní 
přípitek

3. Starosta s novým 
provozovatelem

4. Rada starších

5. Starosta 
a místostarosta

6. Pivo chutnalo

7. Žádné podmíráky!

8. Exstarosta s chotí

9. "EU kuchyně" 
jak má být

Pavel Svačinka 
místostarosta
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Pozvánky 

na akce

Pavel Svačinka 
místostarosta

Pavel Svačinka 
místostarosta

Drobné plameny selských vzpour vy‑
šlehovaly na různých místech. Vláda 
byla nucena přikročit k  rozhodným 

opatřením a v r. 1776 provedla všeobecnou 
úpravu roboty. S  touto reformou souvisela 
i raabizace – parcelace a pronájem domini‑
kální /panské/ půdy některých císařských 
a  církevních statků bezzemkům a  převod 
robot na  peněžní důchod. Dekretem vrch‑
nosti svijanské ze dne 4. 10. 1794 bylo povo‑
leno poddaným přeměnit povinnou robotu 
na naturální rentu (kpt. 9).

Dne 1.11.1781 vydal Josef II. patent o zru‑
šení nevolnictví – tzv. tělesného poddanství 
neb člověčenství. Bylo nahrazeno mírnější 
formou feudální závislosti, tzv. poddan‑
stvím. Poddaný už byl osobně svobodný 
a  mohl rozhodovat o  svých osobních zále‑
žitostech. Současně se zrušením nevolnictví 
byl vydán i patent o dědickém právu, který 
umožnil dělení nemovitostí. Drobení grun‑
tů dalo obživu více rodinám, mělo však své 
meze, nesměla vznikat hospodářství menší 
než čtyřicet měřic. Ve  stejném roce byl vy‑
dán i důležitý patent o náboženské toleran‑
ci. Celkem bylo vydáno v létech 1780 – 1790 
šest tisíc dekretů. Robotní, naturální a  pe‑
něžní závazky spojené s  vlastnictvím nebo 
užíváním poddanské půdy zůstaly však beze 
změny a přetrvaly až do revoluce v r. 1848.

Po  smrti Josefa II. byly mnohé reformy 
na nátlak vrchností odvolány. Mezi lidem se 
však šířila pověst, že císař zrušil robotu bez 
náhrady, a vrchnosti že lidu to utajily. Z těch‑
to příčin došlo i v našem kraji ke vzpouře.

O pozdvižení sedláků na Svijansku r. 1794 
píše současník, kronikář Hybner, kostelník 
na  Svijanech, že za  jeho časů bylo pozdvi‑
žení na svijanském panství pro robotu. Vůd‑
cem sedláků byl Lankeš z  Příšovic a  Picek 
z Mohelnice. Ovšem dlouho vzpoura netrva‑
la. Přibyli husaři. Jak je sedláci zočili zaha‑
zovali zbraně /podavky a  j./ a  rozutekli se. 
Kdo byl chycen, byl pak na zámeckém „pla‑
ce“ na Svijanech holí vyplacen, podle slov 
písmáka Hybnera, „holí na řiť“.

Vzpouru poddaných na  panství Svijan‑
ském r. 1818 popsal Josef Tejnil, kaplan 
v  Loukově, později působící ve  Vlastiboři‑
cích:

„Na počátku r. 1818, když poddaní tohoto 
panství Svijanského robotu (kteréžto břeme‑
no již po dvacetpět roků dle smlouvy v peně‑
zích odváděli) nyní od jeho Jasnosti Františ‑
ka Adama z Valdštejna – ač ředitelé panství 
neradili k tomuto kroku – vázáni byli kona‑
ti, hned nespokojenost najevo počali dávati 
a práva svá u úřadu krajského hájiti počali, 
a  tam, když byli odmrštěni, v Praze ochra‑
nu hledali. K těmto jmenovaným institucím 
odvolávali se jménem všech nespokojených 

poddaných Josef Zezula z obce Zásady č. 1 a jakýsi Kroupa z Březi‑
ny… Výsledkem této vzpoury bylo, že 9. dubna 1818 ráno čtyřice‑
tosm ozbrojených vojínů z Mladé Boleslavě do Svijan přišlo, ve ves‑
nici Oujezdě a Březině umístěno, dnem i nocí nepoddajné poddané 
ukrutně stíhalo… Než když 15. dubna pan krajský sám na Svijany 
s oddílem jezdců se dostavil a vůdce nespokojenců trestal, hned po‑
koj na celém panství našem nastal. Hlavní vůdce této rebélie, sedlák 
březinský Kroupa jat, do  vězení mladoboleslavského za  asistence 
dvanácti vojínů odveden a tam stižen byv nemocí oční, sotva pro‑
puštěn byl, s manželkou svou, vojíny zle ztýranou, skonali…“

9. Robota, robotní povinnosti poddaných, kolik se platilo de‑
sátku loukovskému faráři, Registra Urburny Panství Svijany Obno‑
vený léta 1624, Kontrakt a protokol robotního patentu rychty Lasti‑
borský, Robotovýkupní smlouva, výkup z roboty, kvitance

Slovo robota souvisí s praslovanským slovem rob i  rab – otrok, 
poddaný i s německým slovem Arbeit – práce. Za feudalismu přešlo 
do  našeho jazyka jako termín nucené práce. Povinnosti usedlých 
vůči vrchnosti za  dědičně propachtovanou půdu byly stanoveny 
smlouvou podle velikosti pronajaté půdy a zahrnovaly ourok /pach‑
tovné/, naturální dávky a roboty.

Důchod od poddaných – ourok byl pevně stanoven již od 13. sto‑
letí a vrchnost nemohla ourok zvyšovat. Ourok se platil vrchnosti 
v penězích dvakrát do roka, na sv. Jiří a sv. Havla (na jaře a na pod‑
zim). Naturální dávky, jejichž původ sahá daleko do minu‑
losti (vejce, drůbež, povinnost vykrmit vepře, obilí ap.) 
byly odváděny příležitostně, např. k vánocům. V průbě‑
hu druhé poloviny 17. století byly tyto dávky přeměně‑
ny v peněžitý úrok, za pevně stanovenou úhradu.

Robotní povinnosti poddaných nebyly původně 
přesně definovány, byly konány podle potřeby vrch‑
nosti a nebyly veliké. Rozsah robot se během historic‑
kého vývoje měnil. Podle zákona z r. 1514 byl to jeden den 
v týdnu, v dalších stoletích se rozsah robot zvětšoval. Podle 
patentu z r. 1680 se nesmělo v neděli a ve svátek robotovat vůbec 
a kde nebyla robota přesně určena, nesměla trvat déle než tři dny 
v týdnu. Je možno ji rozdělit do několika skupin:

‑ roboty dvorské určené k zajištění potřebné potažní a ruční práce 
ve vrchnostenských dvorech /obdělávání a sklízení polí a luk /;

‑ roboty lesní, stavební, průmyslové /zajištění práce v průmyslo‑
vých podnicích vrchnosti/, dopravní /daleké fůry /‑ vozy pohybující 
se po starých silnicích zapřažené dvěma až třema páry potahů;

‑ služby a  roboty v  „domácnosti“ vrchnosti při honech, strážní 
službě apod.;

‑ nucené práce poddanské mládeže ve  dvorech. Služební doba 
trvala obvykle 2‑3 roky, čeleď dostávala stravu a roční plat. Úplně 
volně disponovala vrchnost s poddanými sirotky.

Podle odměny za výkon roboty rozlišujeme tři skupiny: a/ robota 
bezplatná; b/ robota spojená s poskytnutím určitého množství stra‑
vy, příp. piva; c/ robota za peněžitou odměnu, příp. odměnu natu‑
rální. Jestliže zaměstnanci vrchnostenského hospodářství a podda‑
ní z nejbližších vsí stačili potřebnou práci udělat, pak vzdálenějším 
vsím předepisovali peněžní částky (reluici).

Rozlišována byla robota ruční a robota s potahem. Robota ruční 
měla trvati od slunce východu až do slunce západu avšak tak, že 
k polednímu odpočinku popřány měly být dvě hodiny. Robota s po‑
tahem neměla trvati déle než deset hodin, i s cestou na pole a z pole. 
Při ruční robotě člověk může vydržeti trochu déle než dobytek s po‑
tahem (robotní patent Karla VI. z r. 1738).

dílo 
Ing. Oldřicha 

Loudy
na pokračování

— pokračování příště >>
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A zase ty 
odpady!

Mikulášská nadílka

Jivina klub a Obecní úřad Vlastibořice zvou všechny děti, rodiče 
i prarodiče v sobotu 3. prosince 2011 v 16 hodin do Kulturního 
domu ve Vlastibořicích na Mikulášskou nadílku.
Dříve než nás navštíví Mikuláš s čertem a Andělem, podíváme se 
společně na loutkovou pohádku O chytré horákyni. Pohádku nám 
zahraje Divadlo Na cestě z Liberce. Občerstvení pro děti během 
besídky je zajištěno a vaše případné dotazy rád zodpovím na tel. 
737 562 979 Svačinka Pavel

Mikulášská zábava

Jivina klub pořádá v sobotu 3. prosince 2011 Mikulášskou zábavu 
v Kulturním domě ve Vlastibořicích.
Můžete se těšit na bohatou tombolu a na hudební skupinu 
OASA+ ze Semil, která Vám bude hrát nejen k tanci, ale 
i k poslechu. Pokud dostanete během večera na něco chuť, 
nabídneme Vám Čertovský guláš nebo Čertovu oháňku a to vše 
můžete zapít Rychtářem nebo řezaným.
Začátek je ve 20 hodin a vstupné 50 Kč.
Srdečně zvou členové Jívina klubu

Rozsvícení vánočního stromu

Poslední neděle v listopadu 2011 je zároveň 1. adventní nedělí 
a to znamená začátek vánočního období. K Vánocům jistě patří 
vánoční stromek, a tak stejně jako vloni, dojde k slavnostnímu 
rozsvícení vánočního stromu u Obecního úřadu ve Vlastibořicích. 
Všichni jste srdečně zváni 27. 11. 2011 v 16: 30 k Obecnímu úřadu, 
kde po krátkém kulturním programu dojde k rozsvícení stromu 
a na závěr si společně zazpíváme koledu.
Pokud někdo z Vás plánujete v nejbližší době kácení smrku 
na svém pozemku, přibližné výšky 4‑6 metrů, a byli byste ochotni 
ho věnovat jako vánoční strom, kontaktujte prosím starostu nebo 
místostarostu obce. Děkujeme.

Setkání seniorů…

…se uskuteční ve Vlastibořicích v restauraci kulturního domu 
10. prosince 2011 od 15. hodin.
Každoroční setkání se vrací na domácí půdu. V loňském roce jsme 
neměli pro toto setkání prostory a tak jsme společně vycestovali 
do Podkrkonoší. V nejbližších dnech očekávejte osobní pozván‑
ku od paní Blanky Menclové, která jako každý rok toto setkání 
připravuje.

Vážení spoluobčané,

Již dvakrát v intervalu 14 dnů jsem byl nucen uklízet komunální odpad, 
který byl odložen v tenkých modrých igelitových pytlích na stanovišti 
kontejnerů na tříděný odpad na Jivině. Jelikož jsou v pytlích obaly 
od potravin, tak je ještě před mým úklidem roztahají kočky nebo psi.

Nevím, zda se tato informace dostane k tomu, kdo se tímto způsobem 
zbavuje odpadu, ale i tak připomínám, že občané, kteří nemají nádo‑
bu na komunální odpad, mohou si zakoupit pytle na odpad na obec‑
ním úřadě, anebo se domluvit na jejich doručení telefonicky.



Restaurace
Kulturní dům Vlastibořice
Nově otevřeno 
po náročné rekonstrukci.

Otevírací doba

Pondělí 11:00 — 21:00

Úterý 11:00 — 21:00

Středa 11:00 — 21:00

Čtvrtek 11:00 — 21:00

Pátek 11:00 — 23:00

Sobota 11:00 — 23:00

Neděle 11:00 — 21:00

Nabízíme příjemné posezení 
v útulném prostředí nově 
vybavené restaurace s odděleným 
prostorem pro nekuřáky.

Obědy i večeře ve stylu domácí stravy pro Vás 
připravujeme v nově vybavené kuchyni.

Možnost rezervace salonku pro rodinné a jiné 
oslavy, setkání přátel a podobně. Pro tyto 
příležitosti připravíme jídla dle Vašeho přání 
(možnosti jsou takřka neomezené).

Také bychom Vám rádi nabídli možnost 
dovozu i osobního odběru obědů 
do vlastních nádob za jednotnou cenu 
55 Kč. Jídelní lístek na celý týden, tedy včetně 
sobot a nedělí, je připraven vždy ve středu 
předchozího týdne. Nabízíme možnost výběru 
ze tří jídel, z toho jedno bezmasé. Objednat 
je nutno nejpozději do pátku. Není nutné 
objednat stravu na každý den.

Změny jsou samozřejmě možné, a to i v den 
dodávky jídla, ovšem pouze do doby expedice, 
tedy cca do 9:00 hod na telefonu 608 067 216. 
Při dovozu jídla je nutné předat prázdné 
a čisté jídlonosiče na další den v potřebném 
počtu. V případě mimořádného rozšíření 
objednávky nádoby zapůjčíme. Pro větší 
jedlíky nabízíme možnost přiobjednání větší 
porce příloh pro jednotlivá jídla za cenu 5 Kč.

Jídelní lístky lze vyzvednout přímo 
v restauraci, případně telefonicky objednat 
na telefonním čísle 608 067 216 u paní 
Sklenářové, která Vám zodpoví i případné 
dotazy.

Za kolektiv pracovníků 
Vás k nám srdečně zve

Jan Sklenář


