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Infografi ka:
Rekonstrukce 

sportovního 
areálu

 
Dušan Koutník 

 
Dušan Koutník

Ing. Arch. Vojtěch Pánek

Projekt na dvě hřiště s umělým povrchem 
je již hotov a připraven na první 
vhodný dotační titul, přesná podoba 
a způsob využití zbytku celého areálu 
koupaliště a budoucího sběrného dvora 
se v těchto dnech ještě rodí. Pokud 
máte nějaký nápad, jak návrh vylepšit, 
teď je ten nejlepší čas nám ho sdělit!

Popis:
1) Multifunkční hřiště (volejbal, 
nohejbal, basketbal)
2) Multifunkční hřiště (volejbal, 
nohejbal, fotbal)
3) Letní převlékárna se sprchou
4) Přístřešek na tříděný odpad
5) Sběrný dvůr (formálně nepůjde o 
„sběrný dvůr“, ale spíše o technické zázemí 
využívané pro dočasné uložení tříděného 

odpadu a parkování obecní techniky)
6) Cesta ke sběrnému dvoru varianta 1
7) Cesta ke sběrnému dvoru varianta 2 
(� alové linky) - tato varianta ponechává 
v prostoru před stánkem více místa 
např. pro stany a posezení. Cesta bude 
pravděpodobně ze zámkové dlažby 
nebo betonu, ve vhodném místě by se 
možná mohla udělat širší, aby se dala 
využít i jako taneční parket, tato část je 
nyní zcela otevřená vašim nápadům.
8) Pro lepší představu a pomoc při plánování 
je v nádrži umístěn půdorys přístřešku/
stanu, který při akcích běžně používáme.

Obecní úřad –
aktuální informace

Výsledky hospodaření 
k 30. 11. 2022
Daňové příjmy ......................5 791 288‚79 Kč
Nedaňové příjmy .................1 498 886‚07 Kč
Kapitálové příjmy ..................  172 700‚00 Kč
Přijaté transfery.................. 1 837 352‚81 Kč
Příjmy c e l k e m: .............. 9 300 227‚67 Kč

Běžné výdaje..........................7 233 957‚85 Kč
Kapitálové výdaje ......................32 549‚00 Kč
Výdaje c e l k e m: ............. 7 266 506‚85 Kč

Zůstatek na běžném účtu činil
k 30. 11. 2022 .......................5 764 445‚37 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil
k 30. 11. 2022 .......................... 236 362‚67 Kč
Celkem k 30. 11. 2022 ..... 6 000 808‚04 Kč

Informace z evidence obyvatel 
k 30. 11. 2022
Navždy nás opustili:
Petr Hetver
Jiří Jíra
Stanislava Marešová
Stanislava Horáková

Čest jejich památce!

Počet obyvatel po změnách

348
před rokem: 343
před pěti lety: 326

Rok uběhl jako voda a máme 
tady opět adventní čas. Vánoční 
strom nám svítí, svatý Mikuláš 
s andělem a čertem obdaroval naše 
děti a všichni se těšíme na klidný 
a pohodový konec roku 2022. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám 
jménem zastupitelstva obce 
i jménem svým klidné prožití 
vánočních svátků v kruhu Vašich 
nejbližších a do nového roku 2023 
pevné zdraví, lásku a spokojenost. 

Jana Hartlová

Úvodník

Výbor pro kulturu a sport

Zastupitelstvo obce by rádo více podpořilo organizátory 
kulturních a sportovních akcí, a proto na ustavujícím 
zastupitelstvu 19. 10. 2022 nově zřídilo výbor pro kulturu 
a sport. Předsedou výboru je místostarosta Dušan Koutník, 
členy Dan Mikula, Pavel Svačinka, Petr Tomsa, Jana Hartlová 
a Tomáš Hartl. Členem výboru se může stát každý, kdo by se 
chtěl podílet na organizaci kulturních nebo sportovních akcí 
v obci. A pokud máte pocit, že tady nějaká akce ještě chybí, 
neváhejte a oslovte členy výboru. Především bychom uvítali 
pomocnou ruku a nápady od rodičů malých dětí, jichž se týká 
řada akcí v průběhu roku. Každý nápad je vítán. Výbor nápad 
na pořádání akce posoudí a doporučí zastupitelstvu tuto akci 
finančně i organizačně podpořit.

Za krátkou dobu fungování výboru již proběhly tyto kulturní 
a sportovní počiny:
• Divadelní víkend – garantem a hlavním organizátorem je 
a bude Pavel Svačinka. Moc mu opět děkujeme za kulturní 
zážitek.
• Drakiáda – nově se uskutečnila na louce u Tomsů 
v Sedlíšťkách – Petr a Lucka Tomsovi, Tomáš Fojtek a Lukáš 
a Sabina Pudilovi zorganizovali krásnou podzimní akci, hodně 
draků a hlavně výbornou atmosféru. 
• Podzimní výlet – Pavel Svačinka si pro nás připravil turistický 
výšlap po okolí a zase bylo co objevovat.
• Folk-rockový koncert – hodně muziky za málo peněz a hlavně 
super kapely, to vše pod taktovkou Tomáše Hartla. 
• Strom Ultra Maraton – podzimního běhu přírodou v délce přes 
50 km se pod dohledem Dušana Koutníka a Pavla Svačinky 
zúčastnilo téměř 40 běžců.
• Rozsvícení vánoční stromu s adventním koncertem v kostele.
• Cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové, tentokrát jsme viděli 
Maroko.
• Mikulášská besídka pro děti.

Jana Hartlová
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Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner je aktuálně na Jivině. Otevřen je 
každou první sobotu v měsíci od 11:00 do 12:00 hodin.

ODPADY

Poplatky v roce 2023
• Nový ceník ke svozu 
komunálního odpadu – splatnost 
od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

• Poplatek ze psů – v bytě 150 Kč, 
v domě 100 Kč – splatnost od 
1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

• Hrobová místa v roce 2023 se 
ještě neplatí

Dotace od LK
Obec obdržela od Libereckého 
kraje dotaci 100 tisíc Kč na 
revitalizaci mokřadu na Jivině, 
v letošním roce byly vybudovány 
dvě tůně a cesta přes mokřady. 
V příštím roce budou usazeny tři 
až čtyři lávky.

Mobiliář
Instalace nového mobiliáře 
zatím proběhla na 15 místech 
v obci, do konce roku budou 
ještě instalována dvě 
odpočinková místa (U křížku, 
parčík v Sedlíšťkách) a koše na 
psí exkrementy.

Opravy cest
Uskutečnily se opravy dvou lesních cest ve 
Slavíkově – instalace odvodňovacích kanálků 
a úprava povrchu.

Veřejné osvětlení
U veřejného osvětlení došlo ke zkrácení doby 
svícení – v ranních hodinách lampy začínají 
svítit od 4:30 hodin, ve večerních hodinách se 
veřejné osvětlení zhasíná ve 22:30 hodin.

Vítání občánků
2. letošní vítání nových občánků Vlastibořicka 
proběhne 17. 12. 2022 v obřadní síni zámku 
Sychrov. Starostka obce s paní Blankou 
Menclovou přivítá těchto sedm občánků – 
Jarmilku Žikmundovou, Elišku Vrbovou, Jáchyma 
Samka, Denisku Mitterovou, Rémiho Martince, 
Mikuláše Sokola a Maxmiliána Charváta.

Další staronová cesta
Obnova další obecní polní cesty, která byla po 
mnoho let rozoraná a nepoužitelná – občané 
Jiviny s podporou obce v říjnu vysázeli první 
stromy na obnovené polní cestě z Jiviny do 
Hlubočice. 

01
Obec 

informuje


Jana Hartlová

 
Dušan Koutník

Informace a ceník ke svozu komunálního odpadu v roce 2023 v obci Vlastibořice

Rádi bychom Vás informovali, že z důvodu 
nových cen svozové firmy SKS Jablonec nad 
Nisou vejde s účinností od 1. 1. 2023 v platnost 
nová vyhláška o odpadech, která od ledna 
2023 mění ceny svozu komunálního odpadu. 
V současné době vychází cena za svoz nádob 
z ceny svozové firmy. Podle nové vyhlášky se 
bude výše poplatku odvíjet od kapacity nádoby 
(popelnice) v litrech za každý měsíc v roce (60, 
80, 120, 240 litrů), frekvence svozu (1 × 7 dní 
nebo 1 × 14 dní a nově 1 x měsíc) a sazbou 0‚80 Kč 
za litr směsného komunálního odpadu. 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu na 
rok 2023

Příklady výpočtu výše poplatku: 
- nádoba 120 litrů se svozem 1 × 14 dní (26 
týdnů v roce) – 120 × 26 x 0‚80 = 2 496 Kč výše 
poplatku.
- nádoba 120 litrů se svozem 1 × 7 dní (52 týdnů 
v roce) – 120 × 52 x 0‚80 Kč = 4 992 Kč výše 
poplatku.

Na občany, kteří využívají pouze pytlový 
svoz, nová vyhláška pamatuje stanovením 
minimálního objemu na měsíc – 60 litrů. 
Pokud zvolí velikost pytle 60 litrů (malý pytel) 
zaplatí v roce 2023 576 Kč (12 měsíců x 60 litrů 
x 0‚80 Kč) za nemovitost, pokud zvolí velikost 
110 litrů (velký pytel) zaplatí 528 Kč (6 měsíců x 
110 litrů x 0‚80 Kč). Z výše uvedeného vyplývá, 
že pokud se majitel nemovitosti (týká se 
i rekreačních objektů) rozhodne pro pytlový 
svoz komunálního odpadu, je jeho povinností 
zakoupit minimální množství 12 malých pytlů 
(60 litrů) nebo 6 velkých pytlů (110 litrů) na rok 
2023.

Doplňkový prodej pytlů

Splatnost poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci je podle nové vyhlášky 
stanovena pro první splátku do 30. 6. 2023, pro 
druhou splátku do 31. 12. 2023. Samozřejmě je 
možno uhradit celou částku najednou.

Velikosti nádoby nebo změnu frekvence svozu je 
možno měnit v průběhu roku, ale s dostatečným 
předstihem, protože svozová firma má na 
výměnu nádoby nebo provedení změny 
frekvence svozu 10 dní. 

Připomínáme, že sběr separovaného (tříděného) 
odpadu probíhá v obci na sběrných místech do 
nádob a do pytlů k tomuto určených. Náklady 
na sběr tohoto tříděného odpadu jsou hrazeny 
z rozpočtu obce.
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Ohlédnutí za divadelním 
víkendem ve Vlastibořicích 
4.a 5. listopadu 2022 se odehrála na divadelních 
prknech ve Vlastibořicích tři představení.

V pátek k nám zavítal divadelní soubor Vojan z Českého Dubu s akční 
komedií S hlavou v oblacích. Toto představení navštívilo 62 diváků.

V sobotu odpoledne poprvé přijelo do Vlastibořic loutkové divadlo 
„Čmukaři“ z Turnova s pohádkou Kašpárek chodí pěšky. Původně měl 
vystupovat soubor Smajlík z Pecky, ale bohužel musel představení zrušit 
a tak jsem rád ‚že náhradní představení s kašpárkem mělo rekordní 
návštěvu ‚co se týče dětských představení, konkrétně 57 diváků.

A další návštěvnický rekord padl v sobotu večer. Po delší době jsme 
museli přidávat židle a dávat je do každého volného místa a nakonec 
se na soubor Smrž ze Smržovky přišlo podívat 90 spoluobčanů. 
Situační a konverzační komedie – Ach ta něha našich dam se líbila 
a celý podzimní divadelní víkend 2022 hodnotím jako zdařilý.

02
Kultura


Pavel Svačinka


Pavel Svačinka
Zdeněk Mikula

03 Pozvánka 

26/12  | 16:30
Živý betlém na Jivině se uskuteční 26. prosince 2022 od 16:30 hodin na návsi.

04 Sedlíšťáci 

Spolek Sedlíšťáci přeje 
krásné svátky vánoční, 
a hlavně zdraví a pohodu 
v roce 2023!
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Policie informuje
Prodávala bundu, 
přišla o bezmála 200 
tisíc korun 

V Libereckém kraji 
stále narůstají případy 
podvodného jednání.  
 
Ačkoliv policisté 
opakovaně informují 
veřejnost o podvodných 
praktikách pachatelů 
a apelují na čtenáře, aby 
byli opatrní a dodržovali 
doporučené rady, přesto 
v Libereckém kraji 
evidujeme stále narůstající 
počty podvodných jednání 
prostřednictvím prodeje 
zboží na internetových 
portálech.

Jednou z obětí se stala 
i žena, která se na portálu 
Bazoš snažila prodat bundu. 
Vzápětí se jí přes mobilní 
komunikační aplikaci ozval 
muž, který o nabízené 
zboží projevil zájem. Žena 
tedy „zájemci“ zaslala 
své číslo účtu, na které 
požadovala přijetí platby 
předem za prodávané 
zboží. Namísto toho, aby 
však platbu přijala, byla 
kupujícím vyzvána, aby mu 
sdělila údaje ke své platební 
kartě pod záminkou, 
že dojde k rychlejšímu 
transferu peněz. Žena 
tak učinila a následně 
potvrdila dvě platby, 
které byly realizovány z jejího účtu. 
Během několika málo chvil tímto 
jednáním přišla o bezmála 200 tisíc 
korun, o které se obohatil podvodník. 
Terčem podvodníků se stala další oběť 
a pachatelé se tak obohatili o bezmála 
200 tisíc korun. 

Opětovně připomínáme několik zásadních rad pro bezpečné 
chování na internetu, a to nejen při prodeji zboží: 

•	 Při prodeji preferujte osobní předání, případně 
dobírku nebo bankovní převod. Nenechte se dotlačit 
do způsobů placení, které neznáte. Případně se 
předem informujte o neobvyklých praktikách.

•	 Neposkytujte žádné údaje ze zadní strany 
platební karty, stačí uvést pouze číslo vašeho 
účtu a částku, kterou má kupující poslat.

•	 Přijde-li vám nějaký odkaz s výzvou k platbě nebo zadání 
citlivých údajů, buďte obezřetní. Přestože se tváří jako 
oficiální stránky, obvykle se jedná o stránky falešné.

•	 O případném podvodu informujte policii bez zbytečných 
odkladů.  

Více informací o podvodných praktikách nejen uvedeného, 
ale i jiného charakteru se dozvíte kupříkladu na https://
www.policie.cz/clanek/vishing-a-spoofing.aspx 

05
Policie ČR 


por. Bc. Adéla 

Fialová
Oddělení tisku 

a prevence KŘP 
Libereckého kraje

06
Společně 
na výlet

 
Pavel Svačinka

Pěší výlet po okolí
17. listopadu, ve státní svátek, se nás sešlo celkem osmnáct sousedů, jedno dítě 
v kočárku a dva psi, abychom si společně popovídali, prošli se po okolí a dobře 
se někde najedli. S mojí ženou Mirkou jsme naplánovali trasu do Českého Dubu 
a zpět. 

Sraz je v 9 hodin U křížku, všichni přichází včas, a tak vyrážíme po silnici 
do Sedlíštěk a pokračujeme do Trávníčku, kde je na křižovatce u lípy první 
zastávka. Na lípě je vyřezaná soška svatého Jana Nepomuckého, kterou 
vyřezával kamarád Víťa Sochor, a také zvon, na který zazvoníme. Jdeme dál po 
silnici směrem na Libíč a pod Letařovicemi odbočujeme na modrou turistickou 
cestu a stoupáme k letařovickému kostelu. Máme velké štěstí, jelikož probíhá 
oprava unikátní kostnice z 18. století a my tak můžeme vidět oltář, který je 
sestaven z lidských lebek a kostí. Vcházíme i do renesančního kostela svatého 
Jakuba Většího z 13. století s rustikálním kazetovým stropem. 

Od kostela jdeme dál po modré. Nádherná cesta nás vede chvíli lesem, 
chvíli podél pastvin a nad Českým Dubem zastavujeme, abychom si udělali 
společnou fotografii. Sestupujeme po pěšině do Dubu a u prvních domků 
se točíme na levou ruku 
a přicházíme do Podještědského 
sportovního areálu, kde máme 
zajištěný oběd. Nejdříve pivo, 
potom kuřecí vývar a jídlo, které 
jsme si vybrali předem. Jídlo je 
výborné, cena také a obsluha 
příjemná a usměvavá. Sedělo by 
se pěkně, ale musíme pokračovat. 
Po silnici, v malých skupinkách, 
jdeme zpět směr Libíč. V obci 
Bohumileč odbočujeme přes 
mostek na druhou stranu potoka 
Ještědka a po kraji lesa jdeme 
do Libíče, kde se napojujeme na 
silnici směr Trávníček. Na cestě 
nás čeká ještě jedna občerstvovací stanice, u již zmíněného Víti Sochora. Vítá 
nás točené pivo, káva, čaj, medovník a možná přijde i myslivec. Původně jsme 
chtěli pokračovat přes Vorklebice, ale jelikož se rozpršelo, volíme kratší trasu 
po silnici do Sedlíštěk, kde oficiálně výlet ukončuji. Někdo se pospíchá ohřát 
domů, někdo do restaurace ve Vlastibořicích.

Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili a absolvovali 20 až 22 kilometrů, 
podle místa svého bydliště. Poděkování patří také obci Vlastibořice za medovník 
a Víťovi Sochorovi za občerstvovací stanici.

Další výlet plánujeme na únor nebo na březen, tak se těšíme, že se někdo zase 
přidá.



Přejezd České republiky na 
kolečkových lyžích 

Nový Přerov-Petrovičky (204 km – 15 h: 06 min.)
Převýšení 2332 m, sjezdy 1835 m, 6410kcal

Kdo by neměl program na jednodenní výlet 
na kolečkových lyžích, pro toho nabízím 
na zkrácení dlouhé chvíle alternativu. 

Začínáme brzo ráno těsně před rozedněním v obci 
Nový Přerov nedaleko Mikulova u rakouských 
hranic jízdou směrem na Pasohlávky. Při zatím 
svižné jízdě kolem vodních ploch, ze kterých 
vyskakují nad hladinu různé ryby za potravou, 
stačím po ránu vnímat vůni květin, přejetého 
zajíčka a klapáním hůlek o asfalt probouzím 
místní vinaře dnes možná o něco dříve, než by si 
sami přáli. V Židlochovicích je dobré se vyhnout 
souběžně vedoucí cyklostezce, jejíž povrch je na 
několika stech metrech pokryt zámkovou dlažbou 
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Drakiáda na letišti 

V neděli 13. listopadu 2022 
se v návaznosti na tradiční 
Drakiádu akce konala tentokrát 
na novém letišti v Sedlíšťkách.

Počasí se ráno zdálo být 
nepříznivé, ale krátce po 
poledni se mlha rozpustila a za 

slunného a větrného počasí se sešel hojný počet 
účastníků i s draky, od malých až po ty největší 
padesátimetrové, kteří se vznášeli i dvě stě 
metrů vysoko. 

Děti s drakem byly odměněny malou pozorností, 
rodiče čepovanou Plzní a k mání bylo drobné 
občerstvení, včetně domácích koláčů 
a cukrovinek. 

Děkujeme všem zúčastněným, kteří zastoupili 
všechny osady Vlastibořic, obzvlášť osadě 
Slavíkov, která dorazila v opravdu hojném počtu. 

Rovněž děkujeme všem, kteří byli nápomocní při 
přípravě akce a pomohli nám vše zrealizovat.

Akce se konala za podpory obce Vlastibořice 
ve spolupráci s nově zřízeným Výborem pro 
kulturu. 

Budeme se těšit na příští ročník!
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Drakiáda


Lucie Ludvíková 

Petr Tomsa


Lucie Ludvíková
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Jelenovy 
šílenosti


Milan Jelínek


archiv

Milana Jelínka

(proboha, který dutohlav toto vymýšlí?), o kousek 
dál na náměstí v témže místě opatrně 100 metrů 
husím pochodem přes různorodou dlažbu, v jejíchž 
spárách se dá ulomit hrot jedna dvě. Až dosud, 
ale i směrem na Rajhradice, Telnice, Šlapanice, 
je jízda spíše po zatím rovinatém profilu terénu 
zatím svižná, neboť je za námi první čtvrtina. 

Kvalita povrchu asfaltu se mění, od špičkových až 
po havarijní, ale toto si člověk zrovna nemůže moc 
vybírat. Preference je, aby cesty vedly po méně 
frekventovaných silnicích s relativně bezpečnými 
sjezdy. Důležité je vyhnout se Brnu, které je na 
kolcích naprosto neprůjezdné, a to i samozřejmě 
za cenu nárůstu celkově najetých kilometrů. Proto 
také za obcí Hostěnice vede cesta oklikou lesem, 
ale zato po pěkné úzké silničce ve zvlněném 
terénu i s rychlejšími sjezdy. To ale neznamená, že 
nemůžete potkat auto, přestože tu je vjezd zakázán. 

Přes Bukovinu přijíždíme do Křtin kolem Poutního 
kostela (Santini), což je srdcová záležitost. Odsud 
pár kilometrů opatrně do Jedovnice po silničce 
s poměrně hustým provozem, neboť tudy vede 
hlavní tah k propasti Macocha. Dál mírným táhlým 
kopcem v protivětru kolem vysílače Kojál, od něj 
bezpečným sjezdem do obce Rozstání. Drahanská 
vrchovina je hezká, sjezdy jsou tu přes vesničky 
dolů a výjezdy nahoru nenápadné, ale výživné. 
V Protivanově je velmi opatrný sjezd, ve kterém 
je dobré dát pokud možno přednost vozidlům na 
hlavní silnici. Za obcí Buková čekám s ostatními 
účastníky silničního provozu na skácení stromů, 
které ve větru provádějí místní lesáci. Po dvou 
kilometrech lesem po místy špatném asfaltu nás 
cesta dovede do obce Horní Štěpánov. Odsud 
následuje třešnička na dortu v podobě nejhezčího 
sjezdu na trati – nejprve ve vesnici po široké nové 
silnici svižnou jízdou co to dá a hned za vsí je dobré 
zkusit vybrat levoúhlou odbočku do lesa na málo 
frekventovanou silničku (vše s novým povrchem) 
do Úsobrna. Tento velmi bezpečný rychlý sjezd bych 
mohl jet klidně i rychleji (to nejsem žádný sjezdař), 
ale kdybych se to učil, tak určitě pojedu sem.  

Z Chornice musím vytrpět pár kilometrů 
frekventované cesty a za Rostáním směr Moravská 

Třebová na křižovatce je lepší pokračovat vpravo 
a nikoli vedlejší silničkou vlevo (jako já), která nás 
zavede na kopec, jež se ale jako jediný na trase 
dolů zbytečně snáší do České Třebové, protože 
se nedá kvůli sklonu a kvalitě povrchu (bezpečně) 
sjet. Cesta na Lanškroun je nekonečná a za Horním 
Třešnovém sjezd po ne zrovna ideálním povrchu 
do Čermné, navíc v zatáčkách. Tady před sebe 
pouštím kamion, protože mít za zády z kopce 
dvacetitunovou obludu není nic příjemného. 
Z Jablonného pokračujeme do Těchonína, kde je 
opět velmi rychlý supersjezd po šikmé nové široké 
silnici směrem na Mladkov. Poslední třešničkou 
na dortu je nekonečný závěrečný 3kilometrový 
výjezd na polský hraniční přechod Mladkov – 
Petrovičky, kde už stylová ladnost pohybů po 
absolvovaných 200 km přece jenom trochu chyběla. 

Support skvěle obstaral 
Petr Koutný, občasnou 
morální podporu na trati 
Láďa Mizera (který si 
projel dle chuti asi 70 km), 
doplňkové informace 
k trase Václav Štěpánek. 

Technické poznámky: 
navigační podpora 
Garmin Fenix X7 
s předem nahranou 
trasou, bez které se při 
podobných dlouhých 
vyjížďkách nelze obejít – 
15 hodin navigace 
odebralo 80 % baterie. Na vybraných trasách nutno 
počítat se zdržením kvůli neprůjezdnosti trasy, 
kdy se občas musí i různě obcházet, přeskakovat 
vodní toky, nebo procházet staveništěm. Rovněž 
je třeba počítat se světelným zdrojem, kdyby se 
výlet trochu protáhl a v kapse mít pohotovostní 
lékárničku na hojení ran po nevydařených sjezdech. 
Je také vhodné mít celou dobu reflexní běžeckou 
vestu a na zádech zapnutou silnou blikačku. 
Určitě jen karbonové hole (ne hliníkové) opatřené 
nejlépe výměnnými šroubovými hroty zn. Swix, 
náhradní mít v kapse. Vzhledem ke kvalitě českých 
silnic není na škodu mít v botách ještě jednu 
vložku, protože mnohahodinová jízda v sevřené 
botě dokáže plosku chodidla hodně potrápit.

PS: Nápad vznikl před lety, snahou bylo udělat 
pro koloběžkáře nenáročnou „dámskou lehkou 
varantu“ normálního přejezdu republiky, který 
má obvykle kolem 350 km. Proto jsme to tenkrát 
jeli s dalšími třemi koloběžkáři v obráceném 
gardu z Lichkova do Dolního Přerova (186 km 
přes Brno), protože takto je to nenáročné a jízda 
z kopce převládá. Na kolečkových lyžích je 
samozřejmě lepší začínat od rakouských hranic 
k polským, protože je to víc do kopce. Všechny 
tyto nápady prozatím nemají následovníky, stejně 
jako výjezd na legendární průsmyk Stelvio v Itálii 
ze tří stran na koloběžce v jednom půldni… 
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např. Statecký z čp. 6, Chaloupecký z čp. 23. Dal-
ším často se vyskytujícím bylo jméno Mareš, z 
nich bydlící v čp. 5 byli známí pod jménem „Ces-
tákovi“.

Něco z dílka Václava Roubíčka:
„R. 1814 postavil svým nákladem sedlák Václav 
Jisl z č. 18 kapličku, v níž je stará socha sv. Petra. 
Táž socha, jakož i v návsi ve výklenku čp. 4 nalé-
zající se socha sv. Pavla byly darovány osadě Sed-
líštky ze staré kaple zámku Sychrov. Každodenně 
se v poledne zvonilo, od první světové války je 
kaplička bez zvonku.

Dnes je úřední název osady Sedlíšťka, ale za mých 
mladých let jsme vždycky všichni psali Sedlíštky. 
Ta změna názvu se stala asi roku 1965, kdy byla 
celá obec „přifařena“ do Pěnčína, okres Turnov 
zrušen a od té doby je naším okresním městem 
Liberec. V roce 1989 se obec osamostatnila.

Sedlíštky měly nejvíce 28 popisných čísel - 23 čís-
la pohromadě uprostřed, s návsí osázenou třeš-
němi, kde jsme si my všichni hráli. Dnes jsou z 
nich tři čísla - 2, 15 a 24 zbourána, dvě čísla /13 a 
20/ jsou na Příhoně při silnici k Jivině, dvě čísla 
/19 a 21/ na Klůčkách - malá osada patřící do So-
běslavic, a č. 14 - družstevní mlýn dole u potoka 
pod vesnicí.

U čp. 18 je asi 40 m dlouhý a 15 m široký nehlu-
boký rybník, říkali jsme mu kal, ve kterém jsme 
se jako děti v létě koupávaly a plavily na voru a v 
zimě se na něm klouzaly a bruslily. Dnes ten ryb-
ník zarůstá rákosím.

Z návse až na silnici vedla obyčejná vozová cesta, 
zvaná „dráha“, i silnice měla kamenitý povrch. To 
si kravičky užily při cestě na pole.

Jako důležitý letopočet pro osadu neopomněl 
uvést zřízení vodovodu v srpnu r. 1922 a rozsví-
cení elektřiny 19. března r. 1930.

V Pamětích V. Roubíčka najdeme mnoho dalších 
zajímavých údajů i o mnohých obyvatelích okol-
ních obcí.

40. Soupis všech domů a jejich posledních 
vlastníků (obyvatel), abecední seznam obyva-
tel a vlastníků rekreačních objektů koncem r. 
2000, č. p. 1 - 28

Vysvětlivky viz kpt. 26.
Č. p. - Doloženo - Příjmení a jméno (trvalé bydliště)
1           1725          Mizera Pavel a Dagmar Liberec
2           1768          domek zbourán po r. 1973
3           1585          stavení zaniklo po r. 1849
3´          1580     Matoušová Libuše Praha, nyní evid. č. 1
4           1592          Krska Lubomír Přepeře a spol.
5           1701           Joudalová Jana Praha

6        1611        Roubíček Josef a spol.
7        1781       Horák Vladislav a Stanislava
8        1728      Bártová Estera
9        1588      Resl Jaroslav doc. ing. CSc. Praha
10      1762       Marešová Marie a spol.
11       1596       Jíra Václav a spol.
12  1698 Lhota Ladislav a Marie Jablonec, nyní evid. č. 2
13       1780       Laurin Bohuslav a Marta Liberec
14       1783       přešlo na Jivinu jako čp. 31
14´      1616       Mlýnské družstvo (dolení Trávníček)
15       1794       zbourán po r. 1960
15´      1979       Hobelant Jan a Milena
16       1789       Francová Věra Příšovice a spol.
17        1792       Faltysová Lenka Lázně Bohdaneč
18       1796       Tomsa Arnošt a spol.
19 1848 Čermáková Dana MUDr. Liberec, nyní evid. č. 3
20       1861       Altmanová Vlasta (Příhon) a spol.
21        1878      Němeček Jiří a Věra Praha
22       1879       Adensamová Jarmila
23       1869      Macháčková Lenka Praha, nyní evid. č. 4
24       1869      obecní chudobinec zbourán po r. 1960
25       1879       Děděk Václav a Marie
26       1902       Kratochvílová Hana Praha
27       1938      Beksa Miroslav a Stanislava
28      1938      Čubrda Jiří Ing. a Alena
5*       19..         Tomsa Jan Ing. Turnov, chata evid. č. 5

Stavby bez čísla popisného
Kaplička z r. 1814, stojí před čp. 18

Abecední seznam obyvatel a vlastníků re-
kreačních objektů koncem r. 2000
(objekty označené hvězdičkou slouží k rekreač‑
nímu obývání)

Příjmení Jméno Čp. Če.
Adensam Petr 22
Adensam Petr 22
Adensamová Jarmila 22
Altmanová Vlasta 20
Bártová Estera  8
Beksa Miroslav 27
Beksa Martin 27
Beksová Stanislava 27
Beksová Kateřina 27
Čermák ing. Jan 19* 3*
Čubrda ing. Jiří 28
Čubrdová Alena 28
Dědek Václav 25
Dědková Marie 25
Faltysová Lenka 17*
Havelka Luboš 23* 4*
Hobelant Jan 15´
Hobelantová Milena 15´
Horák Vladislav  7
Horáková Stanislava  7
Jíra Václav 11
Jírů Zdeněk 15´
Jírů Jana 15´
Jírů Michal 15´
Kratochvílová Hana 26*

dílo 
Ing. Oldřicha 

Loudy
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39. Některé zajímavosti z historie vsi – in-
ventář, výměra osady, finanční hospodář-
ství, sepsání dobytka, pomístní názvy, 
hasičský sbor, stručné dějiny osady podle 
Václava Roubíčka 

V r. 1851 byl sepsán majetek osady Sedlíška 
s názvem inventář.
1. Pastviště čís. top. 100, 480 čtv. sáhů
2. Les pro 6 jiter 1334 čtv. sáhů, č. t. 92 –  
180fl. --kr. (pol. 1+2+3)
3. Loučka pro 1214 čtv. sáhů
4. Potřebnosti a náčiní: hák k hašení ohně –  
1fl. 30kr.
5. – dvě voznice pro vodu – 4fl. --kr.
6. – dva žebříky – 2fl. 30kr.
7. – šest košíků – 2fl. 24kr.
Summa – 190fl. 24kr.
8. Dlužnost: obec povinná jest – 6fl. 32kr.
Summa – 183fl. 52kr.

Výměra obce
Roku 1856 a v následujících létech měla osa-
da Sedlísko podle výtahu z návrhu vymě-
řovacího a vyceňovacího katastru zákonitě 
nedílného gruntu 1366 čtver. sáhů pole čís. 
parc. 315, které při odhádání vřazeno bylo do 
druhé třídy s čistým výnosem 5 zlatých 41 
krejcarů. Luk na parc. čís. 37 a 457 měla 494 
sáhy, rovněž ve druhé třídě s čistým výno-
sem 2 zlaté 31 krejcarů. Zahrada na čís. parc. 
372 taktéž ve druhé třídě měla 28 čtver. sáhů 
s čistým výnosem 13 krejcarů. Pastvina na 
parc. čís. 347 a 366 měla 588 čtver. sáhů s čis-
tým výnosem 18 krejcarů. Lesů vysokých na 
parc. č. 303/a ve druhé třídě a 303/b ve třetí 
třídě dohádáním vřazených, jménem „Píska“ 
5 jiter 347 čtver. sáhů, s čistým výnosem 17 
zlatých 43 krejcarů. Dále vlastnila 6 čtver. 
sáhů stavební prostory /kaple/ a zbytek byly 
cesty do polí, i do okolních obcí s vlastními 
parc. čísly a bez výnosu, mezi nimi i náves /
Místní plac/ v celkové výměře 3 jitra 1467 
čtver. sáhů. V celku bylo vlastnictvím osady 
10 jiter 1106 čtverečních sáhů výměry s čis-
tým výnosem 26 zlatých 26 krejcarů.

Finanční hospodářství
V roce 1832 činila pořádnost: Příjmy 6 fl. 30 
kr., vydání 10 fl. 19 kr., rest 3 fl. 41 kr. V roce 
1851: př. 12 fl. 9 a 1/2 kr., vyd. 9 fl. 25 a 3/4 kr., 
zůst. 2 fl. 43 a 3/4 kr.

V roce 1875 osada Sedlíška měla 55 zl. 35 kr. 
příjmů a 49 zl. a 27 kr. vydání. Přebytek činil 6 
zl. 8 kr. Příjmy byly zejména z nájmu z osad-
ních luk a okopanin, pak různých drobných 
úroků a ze státních půjček. Vydání byla hlav-
ně s osadními cestami, požární a církevní vy-
dání /na mše/.

Sepsání dobytka pro rok 1850:

Č. d. Jméno chovatele    Valaši    Klisny    Voli    Krávy
1. Ján Lupka                             --             --           --           1
2. Wáclaw Jísl                         --             --           --           1
3. Ján Jísl                                     1             --            --          3
4. Josef Ťukal                          --            --            --          3
6. Wáclaw Roubíček            --            --             1           3
7. Wáclaw Janeček               --            --             --          1
8. Ján Hobrlant                      --            --             --          2
9. Josef Jíra                              --             3              --          4
10. František Mareš            --            --              --          1
11. Josef Starý                         --            --               1           2 
13. Wáclaw Machanský    --             --             --          1
14. Wáclaw Fidler                 --            --              --          1
16. Wáclaw Roubíček          --            --               1          2
17. Florián Roubíček            --            --               1          2
18. Ján Bradáč                         --             2              --         3
Summa                                       1              5               4        30

Pomístní názvy
Letopočet značí, kdy byl název prvně zjištěn, zkratka č. ‑ u 
kterého čísla popisného.
Boroví, Za borovím 1772, č. 16.
Borek, V borku 1714, č. 4.
Červenice, Na červenici 1714, č. 6.
Dlouhý hon, Na dlouhých honech 1729, č. 3.
Hlubočice, V hlubočici 1786, č. 9.
Hrobka, Na hrobkách 1786, č. 9
Chrbek, Na chrbku 1729, č. 3.
Kálek, V kálku 1714, č. 6.
Kovářsko, Na kovářsku 1714, č. 4.
Liščí díry, Pod liščíma děrama 1772, č. 16.
Mokřina, Na mokřině 1786, č. 9.
Novina, Na novinách 1786, č. 9.
Ořech, Pod ořechem 1729, č. 3.
Palouk, U palouku 1805, č. 16.
Písek, Na písku 1786, č. 9.
Příhon, U příhonu 1786, č. 9.
Tobolka, Na tobolci 1729, č. 3.

Hasičský sbor
R. 1897 usnesli se občané osady Sedlíštěk, zejména ze-
mřelý Josef Brož, František Vajs, Florián Roubíček, Josef 
Čubrda aj., aby byl zřízen pro osadu Sedlíšťky samostatný 
sbor dobrovolných hasičů a téhož roku v měsíci květ-
nu byly stanovy schváleny. Dne 31. května 1897 byl sbor 
ustanoven a přihlášen k župě Poještědské se 20 členy. Za 
předsedu zvolen byl Josef Brož, velitelem František Vajs, 
náměstkem Antonín Beran, jednatelem Josef Čubrda a 
pokladníkem Florián Roubíček. Župní hasičská jednota 
Poještědská konala svůj sjezd poprvé v Sedlíšťkách dne 
4. června 1906.

Stručné dějiny osady podle Václava Roubíčka
O rodných Sedlíštkách a svém životě napsal v létech 1991 
- 1996 pěkné pojednání pan učitel Roubíček. Kopie jeho 
práce je uložena na obecním úřadě ve Vlastibořicích. Ve 
své práci se zabývá zejména svým rozsáhlým příbuzen-
stvem, jak po meči, tak po přeslici. Roubíčků ve vsi bylo 
mnoho, pro rozlišení dostávali různé přídomky, jako 
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Krsek Miloslav  4
Krsková Hana  4
Laurin Bohuslav 13*
Lehocký ing. Milan 3´ 1
Lhota Ladislav 12* 2*
Mareš Jaroslav 10
Mareš Jan 10
Mareš Jan 27
Mareš Jakub 10
Mareš ing. Václav  5*
Marešová Marie 10
Marešová Marcela 10
Marešová Stanislava 27
Mizera Pavel  1*
Němeček Jiří 21*
Resl ing. CSc. Jaroslav  9*
Roubíček Josef  6
Šámal Břetislav 16
Šámal Zdeněk 16
Šámal Zdeněk 16
Šámalová Marie 16
Šámalová Markéta 16
Šámalová Helena 16
Tomsa Jan 18*
Tomsa ing., Jan  1*

III. JIVINA

41. Název a vznik vsi  (

Jméno Jivina vzniklo z hromadného pod-
statného jména jivina, tj. jívová porostlina 
asi na mýtě bývalého jívového lesa, po němž 
vzala ves svoje jméno. Ve starší češtině se 
písmeno j psalo jako g, písmeno v jako w a 
proto písemný tvar názvu obce byl Giwina, 
tak přešel i do němčiny a v průběhu staletí 
se neměnil.

Kdy osada vznikla, není známo, první zjiš-
těná písemná zmínka je z r. 1379, kdy byla 
součástí vladyctví vlastibořického. Jistě byla 
založena již dříve, poněvadž náš kraj byl 
osídlen již koncem 13. století.

Po zániku vladyctví přešla ves k hradu Frýd-
štejnu, odtud k hradu Vranovu (Malá Skála) a 
v r. 1565 k panství Svijany. V r. 1773 je uvádě-
na spolu s Vlastibořicemi a Sedlíšťkami jako 
součást rychty Sebeslavské, od vzniku sa-
mosprávných obcí je součástí obce Vlastibo-
řic. Po církevní stránce patřila vždy do farní 
obce vlastibořické, s výjimkou let po Bílé 
hoře až do r. 1789, kdy nebyla fara ve Vlas-

tibořicích osazena a duchovní správu vedla 
fara na Loukově. Hranice obce farní byly též 
hranicemi obce školní.

V založené vsi vznikly postupně patrně čtyři 
statky, dnes čp. 5, 6, 7 a 9, v posledním čísle 
bylo sídlo zemana. Poněvadž v osadě nikde 
voda na povrch nevyvěrá, zřizovali u statků 
nehluboké studny. Od založení vsi až do r. 
2000 bylo zde vystavěno 40 čísel popisných, 
z toho 3 zanikla, ze zbylých 37 je dnes trvale 
obýváno 15 (40%), přechodně 22 (60%).

Nejstarší zprávy o osadě zaznamenal Josef 
ŠKODA, rolník z Janovic u Malčic, rodák z 
nedalekých Radvanic.

42. Ves Jivina v díle Josefa Škody (příl. 

10), č. p. 1 - 20

Číslo domu 1
Léta 1738 koupil Jan Zakouřil od matky tuto 
chalupu za 50 kop.
Léta 1743 koupil Jan Bárta tuto chalupu po 
Janu Zakouřilovi za 73 kop.
Léta 1765 koupil Jan Odcházel chalupu od 
Jana Bárty za 119 kop.
Léta 1787 koupil Václav Odcházel chalupu od 
otce Jana za 175 kop. Pole jménem „U přího-
nu“, „Na sádku“. Daní 1 zlatý 29 krejcarů, ex-
tra vydání 3 krejcary, úroku jiřského 3 krej-
cary, havelského 7 krejcarů, ruční roboty 52 
dnů ročně.
Léta 1823 koupil Jan Odcházel tuto gruntov-
ní chalupu za 250 zlatých.
Léta 1829 ujal Václav Odcházel, otec.
Léta 1831 koupil František Odcházel za 350 
zlatých císařské měny.
Léta 1863 koupil Václav Šifta, vzav sobě Ka-
rolinu, dceru Odcházelovu za ženu.

Číslo domu 2, vlastník Jakub Mareš
Léta 1767 koupil Jan Mareš od otce Jakuba 
vystavený barák za 25 kop.
Léta 1789 koupil Josef Mareš tento návesní 
domek od otce Jana za 34 zlatých.
Léta 1840 koupil Václav Mareš za 120 zla-
tých.
Léta 1873 koupil Josef Mareš za 300 zlatých.

Číslo domu 3, vlastník Václav Roubínek
Léta 1772 koupil Jiřík Roubínek chalupu ma-
lou po otci Václavu za 46 zlatých.
Léta 1815 koupil Josef Hašek tuto chalupu 
malou za 400 zlatých.
Léta 1845 koupil Josef Hašek za 230 zlatých.
Léta 1863 koupil Josef Hašek za 600 zlatých.

Číslo domu 4
Léta 1708 koupil Pavel Zajíček od bratra Jiří-
ka Zajíčka kus role „Na vohradě“ ležící, pro 
korec výsevku, za 15 kop.

Léta 1758 koupil Jan Šulc chalupu „Pod ruř-
skou“ od Pavla Zajíčka za 40 kop.
Léta 1775 koupil Jan Mráz tento domek na 
gruntě od tchána svého za 75 zlatých. Daní 
platí 16 krejcarů, úrok jiřský 3 krejcary, ha-
velský 3 krejcary, ruční roboty 26 dní ročně.
Léta 1820 koupil František Krsek tuto chalu-
pu od Jana Mráze za 400 zlatých.
Léta 1846 koupil Václav Krsek chalupu tu po 
otci za 280 zlatých.

Číslo domu 5, vlastník Matěj Hloušek (čtvrt 
sedlák)
Léta 1615 koupil Pavel Musylův z Vlastibořic 
statek od Matěje Hlouška za 110 kop. Přída-
vek: klisny 2, ovce 4, svině 3, vozu pod žele-
zem půl, vozu válního půl.
Léta 1632 koupil Jan Benešův statek od Pav-
la Musyla za 110 kop. Robota: úrok jiřský 52 
groše, úrok havelský 52 groše, roboty 4 dny 
a 1 slepici.
Léta 1642 koupil Jiřík Primas tento statek za 
10 kop od Jana Beneše (zničený válkou).
Léta 1681 koupil Jiřík, syn Jiříka Primasa, 
statek od otce za 30 kop. Přídavek : klisny 2, 
husa 1, slepic 6, vyseto na zimu ovsa 1 korec 
a žita 5 korců.
Léta 1718 koupil Jiřík Primásek tento grunt 
od otce za 160 kop. Pozemků 21 korců jmé-
nem: „Na hlubočici“, „Na červenici“, „Na ko-
panině“.
Léta 1754 koupil Jan Primásek za 180 kop.
Léta 1789 koupil Jiřík Primásek statek od 
otce za 230 zlatých. Pole: „Na hati“, tříletá 
lada „Na kopaninách“, celkem 26 jiter, daní 7 
zlatých 14 krejcarů. extra vydání 15 krejcarů, 
úrok jirský 42 krejcary, havelský 1 zlatý 24 
krejcary, roboty ruční 104 dny ročně, lou-
kovskému faráři desátek 26 krejcarů.
Léta 1818 koupil Josef Šifta tento čtvrt stat-
ku od Jiříka Primáska za 1 545 zlatých.
Léta 1863 koupili Jan a Anna Šiftovi.

— pokračování příště >>
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