OBEC VLASTIBOŘICE
O B E C N Í Z P R AV O D A J

KVĚTEN 2011

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
květen je pro mnohé z nás nejhezčím měsícem v roce.
Překrásně rozkvetlé ovocné stromy, louky zaplavené
žlutou září pampelišek, vracející se vlašťovky, které značí
opravdový příchod teplých dní. To vše jednoznačně
kladně podporuje naši aktivitu a pozitivní naladění našich
myslí. V předchozím úvodníku jsem se především zaobíral
otázkami ekologie a dále jsem apeloval na to, abychom
nebyli lhostejní k jednání druhých a společným snažením
přispěli k čistotě a pořádku v naší malebné obci.
Tentokrát bych se rád zamyslel společně s vámi nad
dalšími tématy, která jsou v současné době velice aktuální
a týkají se především společenského života v naší obci.
Cílem našeho snažení je nejenom čisté a zdravé prostředí,
ve kterém chceme společně žít, ale jistě je to také snaha
o kvalitní soužití a sounáležitost místních občanů, aktivní
přístup ke společenskému životu v obci, účast a podpora při organizaci a konání nejrůznějších kulturních,
společenských a sportovních akcí.
Domnívám se, že se nám společnými silami povedlo
nastartovat či oživit celou řadu tradičních i nově konaných akcí pořádaných pro děti a mládež, naše seniory
a vůbec pro všechny občany Vlastibořicka. Příkladem
budiž vydařený Masopust a Velikonoční teniska - obě
akce navštívilo také díky krásnému počasí velké množství
spokojených občanů. V tomto započatém trendu bychom
rádi dále pokračovali, aktuálně nás např. čeká premiéra v
podobě nově konaného vítání občánků na místním obecním úřadě.
Chceme i nadále aktivně podporovat činnost našich spolků
a sdružení. Historie místního Sokola ve Vlastibořicích
by pro nás měla být přinejmenším zavazující. Pojďme

se společně podílet na jeho další činnosti, podporujme jeho prostřednictvím vztah ke sportu, kultuře, vlastenectví a již zmiňované vzájemné sounáležitosti. Spolek
dobrovolných hasičů ve Vlastibořicích má také velice
bohatou a dlouhou historii, na kterou je třeba navázat.
Pravidelná spolková činnost může generovat celou řadu
kvalitních a prospěšných činností. Práce s mládeží, organizace pravidelných sportovních setkání (cvičení dětí,
žen, ...) nebo společenských akcí (zanedlouho nás čeká
organizace tradičních akcí Sraz rodáků a Sraz školáků z
Vlastibořic).
Závěrem mi dovolte, jménem obecního úřadu ve
Vlastibořicích a za všechny zastupitele a zaměstnance
obce, abych popřál k významnému životnímu jubileu
Janu Marešovi především pevné zdraví, spokojenost, pohodu a mnoho sil do dalších let v jeho stále aktivním a
činorodém životě.
Zároveň je mi velkou ctí, že mohu našemu dlouholetému
starostovi, na základě jednomyslného rozhodnutí zastupitelstva obce, předat čestnou plaketu za celkový přínos
pro Obec Vlastibořice a zároveň jej jmenovat Čestným
starostou obce Vlastibořice.
Ing. Martin Beksa, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD - AKTUÁLNÍ INFORMACE
• ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU

• KONTAKTNÍ ÚDAJE, ZASTUPITELÉ OBCE

Přítomnost starosty:
Pondělí: 		
13:00 - 18:00 hodin
Středa: 		
13:00 - 18:00 hodin

Obecní úřad:
Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov
IČ: 006 718 78
Tel.: +420 485 146 025
E-mail: info@vlastiborice.cz
Prezentace obce: www.vlastiborice.cz

Přítomnost místostarosty:
Středa: 		
15:00 - 18:00 hodin
Přítomnost účetní:
Pondělí, středa:
10:30 - 18:00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek : 07:00 - 15:30 hodin

Starosta: Ing. Martin Beksa
Mobil.: +420 773 932 095
E-mail: info@vlastiborice.cz
Místostarosta: Pavel Svačinka
Mobil.: +420 737 562 979
E-mail: mistostarosta@vlastiborice.cz
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Administrativa:
Marcela Najmanová
Tel.: +420 485 146 025
E-mail: ouvlastiborice@c-mail.cz
Zastupitelé:
Zdeněk Sluka - finanční výbor
Bc. Denisa Koreňová - kontrolní výbor
Blanka Menclová
Pavel Kadlec
Josef Chlupáč

Provozní doba knihovny:
Středa		

17:00 - 19:00

Hospodaření – plnění finančního plánu k
30.4.2011
Daňové příjmy
722 626,- Kč
Nedaňové příjmy
316 759,- Kč
Kapitálové příjmy
323 680,- Kč
Přijaté transfery
66 353,- Kč
Příjmy celkem
1 429 418,- Kč

Běžné výdaje
1 581 532,- Kč
Kapitálové výdaje 678 191,- Kč
Výdaje celkem
2 259 723,- Kč
Zůstatek na běžném účtu činil k 30.4.2011
1 746 827,43 Kč

• Informace z evidence obyvatel
k 6.5.2011
Narození:
Kateřina Nováková , Sedlíšťka 11 ( 27.3.2011)
Zemřelí:
Blanka Linhartová, Vlastibořice 53 ( 3.4.2011)
Václav Vavřich , Jivina 27 (18.4.2011)
Přihlášení k TP:
Hana Vrbová, Vlastibořice 9 ( 4.5.2011)
Počet obyvatel k 6.5.2011 činil

240.

Změna v obsazení bytu v DPS
Po úmrtí pana Václava Vavřicha došlo k uvolnění
bytu č. 31 v DPS.
Jelikož od ledna 2011 nebyla přijata žádná nová
žádost o umístění v DPS Vlastibořice, zůstalo v platnosti výběrové řízení ze dne 26.1.2011. Byla oslovena (2. v pořadí) paní Hana Vrbová. S účinností od
1.5.2011 byla uzavřena nájemní smlouva na dobu
určitou.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými
komunálními službami s.r.o. pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu dne:
18.června 2011.
Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj.
pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle
časového rozpisu na předem označeném stanovišti.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
• Léky všeho druhu včetně mastí.
• Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla,
kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a
škůdců atd.)

Vše řádně označené !!!
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•
•
•

Zbytky starých barev, obaly od barev.
Televizory, ledničky, zářivky.
Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu,

•
•

baterií a článků.
Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
Olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Způsob přebírání odpadů:
Odpady budou předávány na stanovišti osobně
pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zakázáno odkládat
odpady před příjezdem mobilní sběrny !
Občané předloží před předáním odpadu občanský
průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa. Nebude
přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před
příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

Časový rozpis:

Sedlíšťka v 9 : 10 hodin - 9 : 20 hodin (autobusová
zastávka)
Vlastibořice v 9 : 25 hodin – 9 : 35 hodin (za kulturním
domem)
Jivina v 9 : 40 hodin – 9 : 50 hodin (u kaple)

• VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání nových občánků trvale hlášených v obci
Vlastibořice se uskuteční v sobotu 4. června 2011
od 10 hod na obecním úřadě ve Vlastibořicích. Ještě
jednou žádáme rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby
nám nejpozději do 30. května oznámili svou účast.
Vzhledem k tomu, že se vítání nově narozených dětí
neuskutečnilo již delší dobu, mohou se zúčastnit
děti ve věku do 4 let, které doposud vítání občánků
nikde neabsolvovali.
• SPOKOJENÝ DOMOV - NABÍDKA SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Občanské srdužení Spokojený domov nabízí našim
občanům terénní sociální služby poskytované v
jejich domácím prostředí. Pro zdravotně a tělesně
postižené osoby je to především služba OSOBNÍ
ASISTENCE, pro seniorskou populaci se jedná o
PEČOVATELSKOU SLUŽBU, pro rodiny pečující o
své blízké jsou směřovány ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
(podrobnější informace naleznete v přiložených
letáčcích). Více informací naleznete na www
prezentaci http://www.spokojeny-domov.cz.
Všechny tyto služby poskytuje v rámci registrovaných služeb o.s.
Spokojený domov. Pro letošní rok má o.s. díky
prostředkům MPSV z
Libereckého kraje pro Naše občany volné kapacity
a může v naší obci péči
zajistit. Dále citujeme p. Lustiga, provozního
manažera o.s. Spokojený domov: “Neváhejte se na
nás též obrátit v případě sociálního
poradenství (vyřízení příspěvku na péči, apod.),
nebo komunitního

INFORMACE O KONTEJNERU
Upozorňujeme, že velkoobjemový kontejner je nyní
umístěn v Sedlíšťkách. Znovu apeluji, že do kontejneru nepatří železo, stavební suť, tráva, listí, větve,
komunální odpad. I přes všechna upozornění byla
na Jivině do kontejneru odvezena asi dvě kolečka
větví a v Sedlíšťkách bylo vhozeno několik nesložených papírových krabic, i když je v místě kontejner
na papír.
Stále zvažujeme jakým způsobem těmto nešvarům
zabránit a ušetřit obecní peníze. Budu vděčný za
každý nápad.
Pavel Svačinka, místostarosta obce

BEZPEČNOST V OBCI
Vážení spoluobčané, sousedé.
Nadešlo období, kdy naše děti tráví více času ven-

plánování v obci. Pokud máte ve Vaší obci osoby,
které by využili našich služeb, ale nevědí o nich,
dovolujeme si Vás požádat, abyste jim naši nabídku tlumočili (tel. na sociální pracovnici přímé
péče pí. Marii Kočovou je 773 565 341). Konkrétní dotazy týkající se péče, můžete směřovat též
přímo na mne, prostřednictvím níže uvedeného
kontaktu.”

Kontaktní informace:

Občanské sdružení Spokojený domov
tel.: 773 633 411
e-mail: lustig@spokojeny-domov.cz
web: http://www.spokojeny-domov.cz
TECHNICKÉ
ZÁZEMÍ
VLASTIBOŘICE
PRONÁJEM ZAŘÍZENÍ
Vážení spoluobčané, tak jako v loňském roce bude
i letos přes letní sezonu provozováno technické
zázemí u sportovního areálu ve Vlastibořicích.
Žádáme zájemce, kteří mají zájem o provozování,
aby své nabídky předložili do 23.5.2011 do 12hod
na obecním úřadě. Požadavky: Min. měsíční
nájemné 1200,- Kč, provoz od 1.6.2011 do
30.9.2011, zajištění provozu sportoviště, dohled
nad pořádkem a čistotou v areálu.
PODMÍNKY REKLAMY V OBECNÍM ZPRAVODAJI
Máte-li zájem inzerovat v obecním zpravodaji,
můžete využít následující formáty reklamních
bannerů: A4 á 400,-Kč, ½ A4 á 200,-Kč, ¼ A4 á
100,- Kč. Další informace získáte na obecním
úřadě nebo své dotazy a podklady zasílejte na
info@vlastiborice.cz

ku než doma, vytváří se nové dětské party, a jak
děti stárnou, pohybují se ve vesnici samostatně.
Bohužel v každé části obce jsou místa, kde dětem
hrozí úraz. Většinou se jedná o vodní plochy. Připomeňte prosím dětem, ať si nehrají na okrajích
rybníků nebo požární nádrže. Uklouznutí v nepřítomnosti dospělého může mít tragické následky.
Nedávno jsme zjistili, že zmizel zámek od poklopu studny u kulturního domu. Dnes už je tam zámek nový a poklop je opatřen tabulkou „ZÁKAZ
VSTUPU“. Jelikož je toto víko vyrobeno ze slabších prken, je velice nebezpečné na studnu sedat
nebo vstupovat. Takových míst je určitě ve vašem
okolí více. Pokud o nějakém místě, kde hrozí úraz,
víte a je ho třeba zabezpečit, oznamte tuto skutečnost na OÚ.
Pavel Svačinka, místostarosta obce
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Je to neuvěřitelné, ale v těchto krásných květnových dnech
se dožívá významného životního jubilea bývalý starosta,
pan Jan Mareš. Patnáctého tohoto měsíce oslaví 80 let
činorodého života. V čele Vlastibořic stál od roku 1990, pět
volebních období, dlouhých
20 let. Přestože funkci starosty vykonával po celou dobu
jako starosta neuvolněný, na snížený pracovní úvazek, jeho
nasazení i výsledky určitě odpovídají úvazku plnému.

Nyní je již pan Mareš půl roku mimo vedení obce. Konečně
užívá zaslouženého odpočinku, i když dění v obci stále
sleduje. Panu starostovi přejeme do dalších let života
zdraví, štěstí, radost v jeho veliké rodině a spokojenost s
tím, jak vedou obec současní zastupitelé.

Jan Mareš je celoživotní dříč, velmi aktivní a všestranný
člověk, nezná chvíli odpočinku. Vždy pracoval poctivě,
s velkou iniciativou se pouštěl do mnoha akcí, i když
byl výsledek často nejistý. Pracoval nezištně, naprosto
se neobohatil. Vždy byl k dispozici, ochotně se věnoval
občanům, o víkendu či večer. Snažil se s každým domluvit,
být nestranný.

Obec Vlastibořice disponuje celou řadou cenných historických památek. Během let byla rekonstruována a opravena většina sakrálních i světských historických staveb - oprava a zabezpečení kostela Sv. Kateřiny, oprava starobylé
šindelové zvonice z 12. století ve Vlastibořicích, opravy
dvou hřbitovů a dvou kaplí, obnova několika křížů, soch
svatých a památných míst, údržba úžasné návsi s mnoha roubenými staveními a starými stromy v Sedlíšťkách.
Dále rekonstrukce bývalého objektu zdevastované fary
a výstavba její přesné kopie. Nesčetné opravy a výstavby
mnoha obecních komunikací, zavedení telefonního spojení, nové osvětlení a veřejný rozhlas, úpravy zeleně,
výsadba nových stromů, oprava tří autobusových čekáren
a prostoru kolem nich, výstavba několika garáží.

Narodil se v Sedlíšťkách na návsi, v prosté venkovské
rodině. Do vínku dostal mnoho dobrých vlastností. Je
mírné povahy, když se však do něčeho pustí, nepoleví.
Vystudoval strojní průmyslovku, na VŠ pro špatné politické
názory studovat nemohl. Po celý život vymýšlel stále něco
nového a dalšího, vrhal se do nelehkých úkolů, bojoval s
byrokracií, jezdil po vzdálených úřadech, sháněl dotace,
kontroloval řemeslníky, běhal po obecních lesích, odvážel
do útulku zatoulané psy, spravoval pojistky a obecní světla,
denně nastavoval topení v DPS, řešil sousedské spory, zajistil sbírky na, tvořil místní zpravodaj, vysvětloval, jak třídit
odpad, vypisoval výběrová řízení, ...
Velice se zasloužil o opravu historických a kulturních
památek v naší obci, o vybudování DPS, rekonstrukci
bývalé fary na nový obecní úřady s byty, nechal opravit
řadu obecních objektů, zřídil či zrekonstruoval obecní
byty, nechal zbudovat sportovní areál se zázemím ve
Vlastibořicích i Jivině. V rámci nového územního plánu
vznikla řada parcel, na kterých již dnes stojí nové rodinné
domy a pro stavbu dalších je vše připraveno.
Panu starostovi se podařilo získat několik dotací na zkrášlení
vesnice, na vybudování komunikací, na opravy památek.
Obec získala 2x hodnotné ocenění v programu Vesnice
roku. Myslel ekonomicky, úřad předával nezadlužený se
zůstatkem přesahujícím 2 mil Kč. Především jeho zásluhou
se nám ve Vlastibořicích dobře žije, líbí se zde i těm, kteří
sem jenom zavítají.
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Ohlédnutí za dvacetiletou pracovní činností v pozici starosty obce

Byl znovuzřízen obchod a hospůdka, v novém obecním
úřadě byla zřízena knihovna s internetem, částečně rekonstruováno bylo osm obecních bytů, na jihu vesnice vyrostl
sportovní areál se dvěma hřišti, s vodní nádrží i sociálním
zázemím. Byla zřízena kontejnerová stání pro odpady.
Ale rozhodně největší akcí bylo zbudování domu s
pečovatelskou službou s 12 byty z budovy chátrající bývalé
školy. Patnáctimiliónový rozpočet a nutný úvěr pro obec s
necelými 200 obyvateli nebyla vůbec žádná legrace. Úvěr
je již dávno splacen, DPS pomohla mnoha lidem.
Počet obyvatel v obci stále roste. Dnes mají Vlastibořice
240 lidí - nárůst o 26 %. Na základě nového územního
plánu se staví nové rodinné domy. Lidem v naší vesnici
téměř nic nechybí. Mohou si užívat krásné přírody mezi
Ještědem a Českým rájem, mají si kde nakoupit, mohou zajít do hospůdky, mají kde sportovat, mohou být aktivními
hasiči, Sokoly, jdou se bavit na taneční zábavu, posvícení či
vepřové hody, dříve hráli ochotnické divadlo.

Naše obec je jednou z mála obcí, kde počet obyvatel neklesá, naopak roste i přes velkou mortalitu starousedlíků.
A to o něčem vypovídá. Za působení Jana Mareše získala
vesnice řadu ocenění. V loňském roce se v soutěži Starosta
roku Jan Mareš umístil z 250 přihlášených starostů na 36.
místě.

Funguje autobusové spojení, občané mohou dojíždět
do zaměstnání i do škol. Daří se i místním podnikatelům.
Ženy, důchodkyně, se pravidelně scházejí a již několikrát
připravily strazy rodáků nebo školáků Vlastibořic, oslavily
výročí založení místního Sokola. Na jedné z těchto akcí se
sešlo přes pětset občanů. Babičky shromáždily suroviny,
napekly koláče. Samozřejmě vše za velké pomoci pana
starosty.

Pan Mareš by jistě namítl, že to vše není jenom jeho zásluha, jeho práce, že mu pomáhali dobří zastupitelé, spolupracovníci. Bylo jich hodně a všem patří poděkování.

Dalo by se v tomto výčtu dále pokračovat, jistě není úplný.
Přejme naší obci, aby se jí dařilo i dalších dvacet let alespoň
tak, jako doposud.

ČARODĚJNICE 2011

VELIKONOČNÍ TENISKA 2011
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Paměti obce VLASTIBOŘIC
Nástupce jeho Václav Doubravec z Doubravan (ves u Rožďalovic) držel Vlastibořice k Frýdštejnu a zemřel r. 1424 bezdětek, pročež král Zikmund zboží odumřelé a na korunu spadlé daroval téhož roku dne 30. října, stoupenci svému víry katolické, Jankovi z
Doubravan a Bohuši z Kováně. Onen se pak r. 1425, tento r. 1432
se jako pán podací kostela zdejšího vyskytuje (kn. konf. 219, IX
85,103). Tak se vysvětluje, že v době husitské udrželi se zde kněží katoličtí ještě léta 1435. Až do počátku 15. století byly Vlastibořice samostatným vladyctvím jemuž podléhala Jivina s dvorem
poplužním, Třtí, Vrchovina, dříve snad i Sedlejovice s Radostínem.
Sedlíšťka byla patrně svobodným zemanstvím, na Vlastibořicích
nezávislým.
Jak dlouho statek někdy Pancířův trval při Frýdštejně, byl-li vlastnictvím Bohuše z Kováně (městys u Bělé p. B.) a jeho potomků
není známo (desky zemské kvartern bílý trhový VIII F 22, tamže 94
B 18). L. 1483 odumřel po bratřích Michalovi a Zdislavovi z Loučeně (farní ves u Nymburka) a vladyctví si vyprosil Felix z Valdštejna, syn Heníka z Valdštejna. Na počátku 16. století byly Vlastibořice již spojeny s panstvím rohozeckým a později, když bratři Wartemberští se dělili, se zbožím svijanským.
Tvrz se připomíná ještě v r. 1424, ale později zpustla. V r. 1483,
když Vlastibořice připadly po vymření Loučenských z Kopidlna na
krátkou dobu králi Vladislavu II. byla vlastibořická tvrz již pustá.
Majitelé již na tvrzi nebydleli, ponechali ji osudu, chátrání a rozpadu. Zanikla, jako nápadně velké množství tvrzí ve východních
Čechách koncem 15. a počátkem 16. století, většinou v důsledku
hospodářsko-majetkových změn. Bydlení na tvrzi nebylo asi nijak pohodlné, pozůstávala zpravidla ze dvou až tří světnic a jizby
s dřevěnými stěnami ohozenými mazanicí. Byla opatřena valy a
hradbou, a využívala přirozených podmínek opevnění.
V „Soupisu památek historických a uměleckých v království českém - Politický okres turnovský“ od Dr. Šimáka najdeme o tvrzi
následující údaje: „Tvrziště za statkem Melicharovým (čp. 10) ; výsadek čtverhranný, příkře svažitý, dvaapůl až tři metry vysoký, na-

6

Ing. Oldřich LOUDA
hoře plochý, nyní posázený stromy. Strana západní
měří 14 m, jižní 12,50 m,
východní je odkopána. Tu
z východu tvrziště přechází hruškovitým návozem k ostatní půdě
gruntu, jinak dokola obklopeno jest příkopem, na východ 20 m, na sever a jih
15 - 16 m širokým, k západu níží se mokřina, bývalý rybník. Na horní ploše tvrziště spatřují se na okraji základy zdí z lámaného pískovce, asi jeden až jeden a
půl metru zšíři; v rohu jihozápadním základy stavení podélného, 7 m délky, asi
5 m šířky.“
Zbytky tvrze byly velmi pěkně zřetelny
až do r. 1910, kdy dal majitel vyvýšeninu,
na níž tvrz stávala, i valy rozkopati a zasypati příkop kolem tvrze. Dnes na tomto místě roste mohutný dub.
Vlastibořický kostel je v soupisu veden
jako památka z doby přechodní románsko gotické, tudíž z doby Přemysla Otakara I. Kostel sv. Kateřiny se připomíná
prvně v r. 1344 v archidiakonátu boleslavském, dekanátu turnovském. V předhusitských Čechách a na Moravě existovala velmi hustá siť farních kostelů, bylo
jich přes 3500. Z poslední doby románské jediný, i v detailech zachovaný, trvá
kostel v Nudvojovicích, ve Vlastibořicích
a Letařovicích jsou pouze torza.
6. Statky v horním Pojizeří do r. 1618,
některá drobná okolní zboží, sídla
podle roku doložení, města
Největší podíl pozemkové držby v našem kraji okolo r. 1400 (příl. 1), nedlouho před husitskými válkami, byl v rukou církve (Cisterciáci - Klášter Hradištský, Křížovníci sv. Jana Dub) a panské
šlechty (Frýdštejn - Bohuš z Kováně, Hrubý Rohozec - Jan z Michalovic).
Na obvodu těchto velkostatků se druží
drobná vladyctví, dílem i manská, sloužící k velkým zbožím. Drobná šlechta sice
převládá počtem rodů a rodin panstvo,
svou pozemkovou držbou se však zdaleka nevyrovnala jeho významu. Držitelé tvrzí se často střídají, jejich majetek se

drobí a přechází do rukou panstva. Tak
jak se držba půdy vykrystalizovala, vytváří se i síť šlechtických sídel ( příl. 5).
Některá drobná okolní zboží
Albrechtice se po prvé připomínají v
r. 1405. V r. 1412 je držel Petr Tista z Albrechtic (z Libšteina), jehož potomci tu
žili po celé 15. století (Oldřich, Petr, Mikuláš a Bohuše v roce 1454). Počátkem
16. století drželi statek krátce Kolovratové, ale již r. 1520 prodal Purkart Novohradský z Kolovrat tvrz, která se tehdy
připomíná po prvé, dvůr a ves Albrechtice Alšovi ze Sovince. Od jeho syna Jana
je koupil v r. 1548 Kryštof Kyj z Bartlsdorfu. Kyjové (Kejové), kterým patřilo také
několik drobných statků na Frýdlantsku,
vlastnili albrechtický statek do r. 1628,
kdy jej získal za 16 000 kop míšenských
Albrecht z Valdštejna. Ke statku také patřily zcela vypálená tvrz a ves Albrechtice
s dvorem, dále tvrz a ves Svojkov (Sychrov), dvůr v Příšovicích, vsi Zásada a Kamení a mlýny ve Slavíkově a Sedlejovicích. Protože Albrecht z Valdštejna uvedenou částku nezaplatil, zůstal statek
jako frýdlantské léno Anně Marii z Kyjova. Po její smrti připadly Albrechtice
synům Jaroslavovi, Rudolfovi a Kryštofovi, kteří přišli o majetek v r. 1631 protože se přidali na stranu Sasů. V r. 1636
koupil statek císařský plukovník Daniel
Beygott z Remerstadtu, po něm jej držel
Petr František z Nymisu (+ 1688).
Zadlužený albrechtický statek získal v r.
1669 Vincenc Lamotte z Frintropu a postavil zde malý barokní zámeček. V r.
1690 si Lamottové vystavěli zámek na
nedalekém Sychrově, kam se přestěhovali. R. 1741 nastoupil František Inigo Lamotte z Frintropu, který již sídlil na Sychrově. Byl nucen nabyté statky rozprodávat, ježto vedl nezřízený život, jsa na
něj zvyklý jako velitel pluku z vojny, Albrechtice si však ponechal.
Lamottův zámek na Albrechticích zašel
kolem r. 1750, pozemky dvora Albrechtice byly rozprodávány poddaným po r.
1820, kdy dvůr koupil kníže Karel Allain
Rohan spolu se Sychrovem a Svijany.
Soběslavice až do husitských válek patřily ke komendě sv. Jana v Mladé Boleslavi. R. 1421 je získal Hynek z Valdštejna
a staly se součástí svijanského panství.

Letařovice. Ves patřila ve 14. a 15. století křížovníkům svatomářským a od nich držena k panství Dubskému. Původní gotický kostel se připomíná již r. 1363, fara po r. 1623 zanikla. Po r. 1437 byly
Letařovice zemanským sídlem. Kostel byl přestavěn barokně r.
1695. Na stropě je šedesát obrazů ze života a kultu sv. Jakuba,
dílo lidového malíře z r. 1722.
Sezemice původně dvě vsi Vladislavici neb Vadislavici a Sezemici, které se dostaly klášteru kladrubskému, hned při jeho založení,
okolí pak jejich slulo Vladislavsko. R. 1237 prodal je Regner, opat,
Havlovi Markvartici. Ve 14. století tu byl farní kostel, jehož podací
náležela křížovníkům Svatomářským k Dubu. Pak se dostaly v držení světských pánů, drženy do r. 1565 k Rohozci a 1565 - 1850 ke
Svijanům. Fara v 17. století zanikla.
Ves Čtveřín od nepaměti rozdělena byla ve dvoje zboží. Na tvrzi seděl r. 1394 Jan Sobek odtudž, a po něm Přibek z Medonos, na
jiném dvorci hospodařil r. 1398 Bohuslav, potom Jan Kyjata ze
Zásady a rodu Čúchův, a po něm zase jiní vladykové čtveřínští. R.
1462 žil ještě Jan ze Čtveřína, r. 1516 Beneš. Celá ves s tvrzí ve válkách zpustlá dostala se Mikuláši z Valdštejna a ten ji prodal r. 1456
k panství Skalskému. R. 1608 tu bylo deset osedlých. Při Čtveříně stál dvůr Žlabecko, náležitý k panství Frýdštejnskému. Na něm
seděli r. 1522 vládykové z Ostromíře, r. 1583 Rozenové z Ouhornu, platící jednu kopu ročně pánu. Potom přešlo na dvůr jméno
vsi Čtveřína, dvůr rozprodán na grunty selské a ta část náležela k
Dubu až do r. 1838.
Na dvoře v Lažanech za císaře Karla IV. seděl Vaněk z Lažan. Po
jeho smrti ves odumřela, i vyprosil si ji od krále Jan z Turgova, pán
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rohozecký. Ale brzy potom seděli zde panoši Kohótkové,
kteří odtud i jméno si brali. Mikeš, čili Niček Kohótek z Lažan, na čas i Pěnčín držel, i Svojkov zmíněný, i platy na vsích
okolních. Umřel r. 1397, i dědila po něm vdova Jitka, znovuprovdaná za Otu z Labúně. Po nich r. 1437 výprosy dostali Petr Tista a Jan z Mikovic. Dvůr připadl k Albrechticím.
R. 1652 Jan Jeník z Gemsendorfu si ho osvojil, potom pán
Svijanský. V Pěnčíně r. 1587 přebývali vládykové Rakvici z
Černous.
Jeníšovice (Jenšovice) patřily od r. 1143 klášteru Strahovskému. Později se dostala ves ke klášteru Hradištskému,
zejména mu patřila v r. 1367 až 1418, když tu byl farní kostel. Od r. 1420 ji držel Jan z Vartemberka v zástavě. Rychta Jeníšovická ponechána při zboží Hradištském i když velká část klášterství pozastavena. Když roku 1555 král Ferdinand Rohozec Adamovi z Vartemberka vrátil, ponechány
Jeníšovice při něm. L. 1623 přestala tu fara, a kostel byl filiální ke Bzí. L. 1728 obnovena fara a l. 1744 kostel potud
dřevěný, z kamene postaven.
Přepeře, farní ves již před r. 1353. Tehdá zde bylo asi šest
vladyčích statků, které znenáhla srůstaly a skupovány byly,
tak že r. 1394 patřila část a r. 1417 celá ves k Rohozci. Okolo l. 1534 držena část k Malé Skále, část k Rohozci, oboje v
l. 1538 - 1575 k Rohozci. L. 1565 dostaly se s části Rohozecka Janovi z Vartemkerka za díl, ale zase připadly k Rohozci
a po novém dělení l. 1613 ke Svijanům. V 17. století zanikla
fara, l. 1789 zřízena tu lokálie a l. 1861 fara.
Všeň, farní ves, ve 13. století sídlo pp. ze Všeně z rodu Markvarticů a erbu lvice. L. 1318 měl ji jejich potomek Vykart z
Polné. V l. 1356 - 1419 náležela ke hradu Kosti, v 16. století až do r. 1593 ke Hrubému Rohozci a v l. 1593 - 1850 ke
Svijanům. Kostel v l. 1595 vystavěn a fara (1623 zaniklá) l.
1688 obnovena.

Obec Všeň
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Loukov větší, farní ves, v níž byl farní kostel
již ve 14. století. Loukov patříval ke statkům
kláštera Hradiště. Císař Zikmund zastavil Loukov (1436) Bohuši z Kováně a držen odtud k
Frýdštejnu. Hynek z Valdštejna postoupil jej l.
1475 Bedřichovi a Ojířovi z Očedělic. Později připojen zase ke Hradišti a předán l. 1559
k Rohozci, od něho přidělen l. 1565 ke Svijanům. L. 1610 kostel znovu stavěn a l. 1820 přidělána k němu hrobka.
Ves Loukovec, Loukov menší, se připomíná po prvé v r. 1215, kdy byla majetkem řádu
Křížovníků sv. Jana v Praze. Patřila jim až do r.
1420 a držena k Dubu. Král Jiří jej odtrhl a zastavil asi l. 1470 Kryštofovi Šofovi z Helfenburka. Od jeho potomkův dostal Loukovec okolo
r. 1490 Petr Zvířetický z Vartemberka, ale prodal jej. R. 1504 dostal se Václavu Litovskému
ze Svinař. Později seděli tu Berkové z Dubé
(1541 Aleš, 1544 Kateřina, její syn Albrecht
+ 1578, tohoto syn Bohuchval, 1616 - 1636
Aleš). Od r. 1624 patřil ke knížectví frýdlantskému, l. 1636 darován Janovi Rudolfu z Bredova, jehož rod tu do r. 1700 seděl. Pak patřil Morzinům a l. 1725 koupem ke Svijanům.
Kostel již ve 14. století farní, l. 1743 znovu vystavěn.
Samostatná drobná vladyctví trvala v Soběslavicích, Přepeřích, Všeni, Všelibicích, Chocnějovicích, Přibyslavicích, snad i v Budíkově,
Dehtárech, Letařovicích, Bzovém, Havlovicích
a Sedlíšťkách.
pokračování příště

