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

ČERVENEC - SRPEN 2011

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu, děti si užívají zasloužené prázdniny.
Počasí je spíše aprílové, chvíli extrémní teplo, potom zase
vydatné deště, bouřky a znatelné ochlazení. Mnozí z nás
srovnávají s léty předešlými. Díky značným srážkovým úhrnům
za poslední dva měsíce rychleji roste tráva a tak mají naši
obecní pracovníci docela napilno.
Na jednom konci obce započnou s údržbou travních ploch a
než dorazí na druhý konec, mohou plynule přejít na začátek.
Takto to již probíhá od poloviny jara. V případě, že zrovna prší
nebo není příznivé počasí pro terénní práce, udržují v pořádku
prostranství obce, provádějí úklid a údržbu v obecních objektech.
V minulém úvodníku zpravodaje jsem bilancoval činnost obce
jako takové i obecního zastupitelstva. Nyní bych tedy chtěl
především poděkovat našim zaměstnancům, kteří denně
pracují pro obec a velkou měrou se podílí na, dle mého názoru,
bezproblémovém chodu naší obce. V domu s pečovatelskou
službou jsem také doposud nezaznamenal žádný neřešitelný
problém, obě naše paní pečovatelky, včetně úklidu, se
zodpovědně a mnohdy i obětavě starají o naše spoluobčany
v DPS. Knihovna také poskytuje pravidelným i náhodným
čtenářům celkem široké možnosti ve výběru beletrie.
Provoz a administrativa obce včetně CzechPointu a ověřování
listin funguje zcela bezproblémově a velice kvalitně, občan
každý pracovní den na obecním úřadě nalezne zástupce obce,
s kterým může řešit aktuální problém či potřebu. Nepřísluší
mi hodnotit činnost a pracovní nasazení v okolních obcích,
které mají i více obyvatel než naše obec. Mohu-li ale srovnávat,
není každopádně všude samozřejmostí, aby byl obecní úřad
pro občany celoročně bez zkráceného provozu přístupen pro
občany pět dní v týdnu od 7 do 16 respektive od 10 do 19
hodin.
Chtěl bych tímto celému kolektivu zaměstnanců obce a také
našim spolupracovníkům poděkovat za dosavadní činnost a
věřím, že i nadále bude většina občanů v naší obci s činností
obecních pracovníků a celého obecního úřadu spokojena.

Dále mi dovolte, abych se krátce pozastavil nad jevem, který
se čas od času v naší obci objeví. Mám na mysli různé druhy
PETICÍ, které reflektují většinou aktuální témata v obci. Jsem
velice rád, když jsou občané aktivní a mají zájem jednoznačně
vyjádřit svůj názor na danou věc. Čemu však nerozumím? Proč
vznikají petice, které reagují na události, které se nestaly. V této
souvislosti mne mrzí malá účast na veřejných zasedáních obce,
kde se většina aktuálních problémů řeší a občan má možnost
vše slyšet přímo, ke všemu se svobodně vyjádřit.
Jestliže vznikne účelová petice, jinak ji nemohu nazvat, např.
za zachování vrby ve Vlastibořicích, o jejímž kácení však žádné
rozhodnutí nepadlo a rozhodně ji účelově nikdo kácet nechce,
beru celou formu reakce za velice nešťastnou. Kladu si otázku,
proč si organizátoři celé podpisové akce, kteří věnují spoustu
energie na obejití “vybraných” spoluobčanů, nevyšetřili nejprve
alespoň deset minut času na to, aby zašli na obecní úřad a
informovali se o pravdivém stavu celé záležitosti. Rádi bychom
jim vše vysvětlili. Takto pouze podporují vznik fám a dezinformací ostatních spoluobčanů, kteří vše slyší prvně od zběratelů
podpisů. Apropo, ani jeden z organizátorů celé akce se doposud nikdy veřejného zastupitelstva nezúčastnil. Proč?
Jsem přesvědčen, že k demokracii bezesporu patří svobodné
vyjádření občana, třeba formou petice. Na druhou stranu by
se tento nástroj neměl účelově zneužívat k obhajobě názoru
jednotlivců a již vůbec ne manipulovat s informacemi, jež
reflektuje a které se nezakládají na pravdivé informaci. Účinnost
takovéto formy nesouhlasu, která se stane pravidelným nástrojem vyjádření nesouhlasu, je po čase velice sporná. Nerad bych
se časem dočkal peticí “Za umlčení chrochtajícího prasete v
sousedově chlívku”, “Za veřejné osvětlení prostor polní cesty” či
“Za vyšší počet hospod v naší obci”. Hezké léto.
Ing. Martin Beksa, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD - AKTUÁLNÍ INFORMACE
Hospodaření – plnění finančního plánu k 1.7.2011
Daňové příjmy
1 220 969,- Kč
Nedaňové příjmy 484 834,- Kč
Kapitálové příjmy 323 680,- Kč
Přijaté transfery
94 369,- Kč
Příjmy celkem 2 123 852,- Kč
Běžné výdaje
1 884 521,- Kč
Kapitálové výdaje 1 016 685,- Kč
Výdaje celkem 2 901 206,- Kč

Zůstatek na běžném účtu činil k 1.7.2011 1 799 777,- Kč

Informace z evidence obyvatel k 7.7.2011

Přihlášení k trvalému pobytu:
Pudil Lukáš, Vlastibořice 66 (15.6.2011)

Pudilová Sabina, Vlastibořice 66 (15.6.2011)
Pudilová Laura, Vlastibořice 66 (15.6.2011)
Počet obyvatel k 7.7.2011 činil 245 osob.

Významná životní jubilea

Jaroslava Poršová oslavila v červnu 85 let.
Vladislav Horák oslavil v červnu 80 let.
Jan Hobelant oslavil v červnu 75 let.
V červenci oslaví:
Stanislav Jošt 55 let
Václav Urban 50 let
Našim milým jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti.
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LETNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA

Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na první ročník
Letní taneční zábavy konané poslední červencovou sobotu
tj. 30. 7. 2011 ve sportovním areálu ve Vlastibořicích od 20:30
hod. K tanci a poslechu zahraje vámi oblíbená skupina Víkend.
Pro všechny bude připraveno bohaté občerstvení plné specialit z grilu.
za SDH Vlastibořice Zdeněk Sluka

huje koberec a hrací kameny. Hrát se může všude, s ohledem
na velikost sady a prostoru.
UNICURLING se hraje pouze v Praze a od 23.7. se hraje letos o
prázdninách i ve VLASTIBOŘICÍCH u nádrže na hřišti! Pokud
chcete, přijďte si to vyzkoušet ve 14 hodin. Jste srdečně zváni.

UNICURLING

je týmový halový sport, který vznikl již před dvaceti lety ve
Švédsku. Hra je jednoduchá, mohou ji hrát všichni, bez rozdílu
věku a pohlaví. UNICURLING je obdoba zimního curlingu.
Principem hry je klouzáním dopravit kameny do vyznačeného
kruhu. Čím jsou kameny blíže středu, tím více získává družstvo
bodů. Soupeři si v tom takticky brání. V týmech spolu mohou
hrát muži i ženy. Pro UNICURLING se používá sada, která obsa-

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme panu Pavlovi Kadlecovi za odborné ořezání koruny
malé lípy na návsi na Jivině. Větve se začaly dotýkat stěny
kaple sv. Václava a mohlo by dojít poškození omítky.
Svačinka Pavel, místostarosta

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO
ODPADU

V druhé polovině srpna se uskuteční další autobusový zájezd za
poznáním a zábavou.
Vloni jsme společně navštívili letecké muzeum Kbely a zámek
Loučeň. Program letošního zájezdu bude také pro všechny
věkové skupiny a snažíme se ho připravit v podobném duchu
jako loňský.
Přesný program, termín a ostatní informace se dozvíte začátkem
srpna.
za Jívina klub Svačinka Pavel

VODNÍK JIVÍNEK

Řadu let stála u nádrže stará rezavá branka, na ní hřebíky
připevněné prkno a to celé opřené o zábradlí se používalo ke
skákání do vody. Slovo dalo slovo a dva místní občané Martin
Urban a Kamil Hujer se rozhodli vyrobit kvalitní a bezpečný
skokanský můstek pro zábavu starších dětí a dospělých. Část
materiálu zakoupili, část získali sponzorsky a jeden víkend se
dali do práce. Jelikož oba mají svářečské zkoušky, konstrukce
byla za den svařena.

Vodník Jivínek na rybníku na Jivině se přestěhoval z vodní
hladiny, kde seděl v loňském roce, na pohodlnou starou vrbu,
která zasahuje nad hladinu. A tak může hezky dohlížet jak na
kapli sv.Václava, tak na všechno co se na návsi děje.
O přemístění a práce související se postarali Mirek Fiala, Josef
Müller, Pavel Svačinka, Jakub Svačinka a pohodlné sezení pod
vodníka zajistil Lukáš Kvapil. Nakonec byl Jivínek mírně nasvícen solárním světlem, takže při setmění je vidět jeho silueta.
Všem jmenovaným díky					
Mirka Svačinková
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JÍVINA KLUB PŘIPRAVUJE

Dne 13. Června 2011 proběhl sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu v našich obcích.
Děkuji všem občanům, kteří s barvami, elektrospotřebiči,
bateriemi a jiným nebezpečným odpadem přišli na
shromaždiště v Sedlíšťce, Vlastibořicích a na Jivině. Někteří
občané museli část svého nákladu odvést zpátky domů a tak
pro příště upozorňuji, že elektrospotřebiče musí být kompletní
(např. lednička musí být s motorem) a zbytky barev musí být v
uzavřené nádobě.
Svačinka Pavel, místostarosta

SKOKÁNEK

Odrazové prkno a desky na podlahu dodal sponzorsky Lukáš
Kvapil z Jiviny. Nátěr v barvě zábradlí už nebyl žádný problém a
máme zase o kousek hezčí prostředí u nádrže.
Josef Chlupáč, zastupitel obce

VRBA VE VLASTIBOŘICÍCH U DPS
Vážení spoluobčané, koncem měsíce června se objevilo téma k
diskuzi, a to kácení vrby ve Vlastibořicích.
Hned na začátku musím říct, že se žádná vrba kácet nebude.
Mrzí mě, že občané, kteří se dozví o údajném kácení vrby a
tuto informaci nenajdou ani v zápise z poslední veřejné schůze
22. 6. 2011, neobrátí se na starostu nebo místostarostu obce a
neověří si zprávu, která koluje po vesnici.

prvky nevejdou a možná by se museli větve vrby zkrátit
nebo i vrbu pokácet. Na to reagoval pan Pavel Kadlec, člen
zastupitelstva, který má na starosti problematiku zeleně v
obci, že s kácením vrby nesouhlasí, protože je to jeden z
nejhezčích stromů v obci. S tímto závěrem byla ukončena
schůze, takže se o žádném kácení vrby nerozhodovalo, a
kdyby ano, musel by s tím souhlasit hlavně p. Kadlec.

Ale od začátku.
Dne 22. 6. 2011 se uskutečnila veřejná schůze zastupitelstva
obce Vlastibořice. V závěru diskuze bylo zmíněno i téma
dětského hřiště ve Vlastibořicích. Mluvili jsme o tom, že pokud
bude hřiště „v zatáčce“ bude nutno vybudovat dvojitý plot a
chodník. Pan starosta k tomu řekl, že je možné, že se tam herní

Co se týče dětského hřiště, ještě jsme stále nežádali o
územní souhlas pro umístění herních prvků, protože i
nadále hledáme vhodnější místo.
Svačinka Pavel, místostarosta

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Velkoobjemový kontejner je nyní umístěn ve Vlastibořicích u
sportovního areálu. Opět se nám rychle zaplnil.
Od 1. 8. 2011 bude kontejner opatřen zámky, aby nedocházelo k jeho zneužívání a byla lepší kontrola nad tím, co se do
kontejneru dává.
Připomínám, že tam nepatří železo, elektrozařízení,
nebezpečný odpad, větve, listí, tráva apod.
Kontejner se bude otevírat každé úterý od 17:00-18:00 hod.
a každou sobotu od 10:00-12:00 hod a dále po telefonické
domluvě na čísle 737 562 979 (Svačinka Pavel).

Věříme, že se tento systém osvědčí a přinese i úspory
obecní pokladně.
Svačinka Pavel, místostarosta
Každé vyvezení kontejneru včetně likvidace směsného
komunálního netříděného odpadu stojí obec více než
6000,- Kč. Není proto již dlouhodobě pro obec únosné, aby
na své náklady hradila každý měsíc tuto nemalou částku.
Je zřejmé, že spousta věcí, které do kontejneru nyní občané
umisťují, je organického původu (dřevo, tráva apod.) nebo
jde o materiály vhodné k separaci (sklo, kovy).
Tento materiál opravdu do kontejneru nepatří, je možné jej
likvidovat kompostováním, použitím na otop či odvézt do
sběrných surovin.
Ing. Martin Beksa, starosta
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LETNÍ AKCE V NAŠÍ OBCI
Vážení spoluobčané, sousedé.
Ze začátku léta byly uspořádány v našich obcích dvě letní akce,
2. Sousedské posezení na Jivině a
4. Letní slavnost ve Vlastibořicích. Oba organizátoři, Jívina
klub a Hasiči Vlastibořice, letos neměli takové štěstí na počasí
jako v loňském roce, ale to je riziko venkovních akcí. Investují
mnoho času do příprav, finanční prostředky a čas a práci lidí,
kteří se podílejí na organizaci celé akce. Není mnoho obcí, kde se
pořádá tolik akcí jako u nás. A je to dobře, buďme pyšní, že se u
nás něco děje.
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Na Jivině se rozšířil počet místních sousedů, kteří se přišli
pobavit a možná kvůli nestálému počasí nedorazili přátelé a
známí hlavně ze vzdálenějších míst.
Ve Vlastibořicích jsem zase postrádal větší podporu místních
obyvatel. Chtěl bych smeknout před desítkami lidí, kteří přišli,
i přes značnou nepřízeň počasí, podpořit svou účastí organizátory 4. Letních slavností.
Svačinka Pavel, místostarosta

OHLÉDNUTÍ ZA DRUHÝM SOUSEDSKÝM POSEZENÍM
Pár dní před 2. Sousedským posezením začínají na jivinské návsi
přípravné práce. Dosekává se tráva, vozí se dřevo pod rožeň, zametá
se atd. Sledujeme předpověď počasí a doufáme, že snad nebude
pršet. V pátek jedeme nakládat lavice, stan, stánky a osvětlení do
spřátelené obce Kryštofovo Údolí.
V sobotu 25. 6. 2011 v 8:00 hod. se scházejí na návsi nejen členové
Jívina klubu, ale i ostatní obyvatelé Jiviny, kteří chtějí přiložit ruku
k dílu a přispět k hladkému průběhu akce. Stavíme dva velké stany,
čtyři stánky, sezení pro návštěvníky, podium pro účinkující, trampolíny pro děti, připravujeme hasičárnu na divadelní představení.
Je toho hodně, ale zhruba 20 lidí ví co má za úkol a tak ve 13:00, kdy
přicházejí první návštěvníci, je všechno připraveno.
Děti začínají jezdit na koni paní Neradové, skáčou na trampolínách
a pomalu se scházejí před Hasičárnou, aby spolu s rodiči shlédli
představení Divadla Z Půdy: „O vodníkovi z jivinského rybníku“.
Během pohádky přijíždějí naši kamarádi Víťa s Otou s vojenským
veteránem GAZ z roku 1969, aby po pohádce začali vozit nejen děti
po okolí Jiviny.
Vítáme se s dalšími přáteli Pepou a Adamem Beránkovími ze skupiny
ŠANCE, kteří přijeli dřív, aby nejdříve nazvučili dudáckou kapelu
HEŘMÁNEK z Heřmanic, kterou netrpělivě vyhlížíme. Za půl hodiny
mají vystupovat. Tak dobře jsem jim přece vysvětlil cestu. Že by
přece zabloudili? Za chvíli se objevuje auto kapelníka Milana Bouši
a postupně přibývají další členové sedmičlenné kapely. Dozvídáme
se, že si všechny tři vozy nastavili do GPS Jivinu a skončili u Mnichova Hradiště na Jivině, kde na návsi nebylo ani živáčka. Rychle se
převlékají do kostýmů a krátce po půl čtvrté začíná krásné vystoupení plné nádherných písní, které si začínají lidé notovat spolu s
Heřmánkem.
Počasí nám zatím přeje, občas nás zahřeje i sluníčko. Návštěvníci
ochutnávají guláš, párky, klobásy, pečené prase, domácí koláče a
pivo světlé i řezané, a když se potkáváme se sousedem, kterého rádi
vidíme, dáme si i toho panáčka.
Další zpestření přijíždí. Nádherný Zetor 15 Václava Berana. Fotíme,

obdivujeme, chválíme a vyptáváme se.
Vystoupení heřmánku má velký úspěch a lidé je odměňují
bouřlivým potleskem. Určitě u nás nehráli naposledy, to je i
kapelníkovo přání. Jsme rádi, že se jim u nás líbilo a zůstávají
i po vystoupení.
To už přijíždí poslední člen skupiny ŠANCE, baskytarista
„Pancho“Narwa. Staví se bicí, ladí kytary. V 18:00 hodin
začínají kluci hrát a je pěkné, že od prvních písní se asfalt na
návsi mění v taneční parket.
Potkávám přátele, které jsem neviděl už několik let, tvoří se
hloučky lidí, kteří se společně baví, popíjejí a poslouchají.
Prostě sousedské posezení.
Po desáté hodině večer ohlašuji vrchol dnešního večera,
ohňostroj sponzorovaný panem Milanem Menclem. Krásná
podívaná je odměněna potleskem všech zúčastněných.
Country-rocková kapela ŠANCE pokračuje ve své produkci.
Tančíme a vychutnáváme si poslední hodiny této akce.
Potkávám nové sousedy a snažím se o plynulou konverzaci. Po půlnoci kluci ohlašují poslední píseň. Potlesk,
poděkování a pomalu se začíná uklízet. Začíná mírně pršet.
Po druhé hodině jdeme spát, abychom se v neděli kolem
9:00 zase sešli a začali bourat, uklízet a nakládat. Opět nám
pomáhají sousedé a přátelé. V poledne je všechno naloženo
a uklizeno.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům Jívina
klubu, sousedům a přátelům za pomoc a podporu, všem
účinkujícím a v neposlední řadě vám všem, kteří jste se přišli
na Jivinu pobavit. Budeme rádi za každou vaši odezvu a
názor.
Již nyní pro Vás začínáme připravovat 3. Sousedské posezení
2012.
Za Jívina klub Svačinka Pavel
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KULTURA 2011 - NABÍDKA DIVADEL V PRAZE S VÝRAZNOU SLEVOU PRO VÁS
Obec Vlastibořice zakoupila od firmy Bonusys s.r.o.
slevové kupony pro návštěvu několika pražských
divadel. Celkem může navštívit za zvýhodněnou
cenu kulturu v Praze 8 manželských párů neboli 16
občanů.
Tato akce se týká:
Švandovo divadlo na Smíchově (www.svandovodivadlo.cz), kde kupony platí v
plném rozsahu na všechna představení souboru Švandova divadla, s výjimkou inscenace „Kdo je tady ředitel“, premiér, cyklu Hyde park a prvních tří repríz novinek
v repertoáru.
Divadlo Radka Brzobohatého (www.divadlorb.cz), kupony platí v plném rozsahu na všechna představení produkce Divadla RB.
Metropolitní divadlo (www.rockopera.cz), kupony platí na rockové opery Antigona a Oidipus Tyranus.
Divadlo Ta Fantastika (www.tafantastika.cz), kupony platí na představení Aspects of Alice.
Co vám nabízíme?
Domluví se například dva manželské páry na návštěvě Divadla Radka Brzobohatého a vyberou si představení Tančírna s výborným hereckým obsazením (např.

Paměti obce VLASTIBOŘIC
Hodkovice
Od 14. století vedle českého jména se uvádí i jméno německé Liebenau „ in der lieben Au“. Leží na staré zemské stezce z Turnova do Liberce (příl. 6) v místě, kde se Mohelka prodrala Ještědsko-Kozákovským hřbetem do širšího údolí. Od Hodkovic stezka prudce stoupala serpentinami na Záskalí a odtud bažinatým územím, zpevňovaným hatěmi, dnes zvaným Dlouhý Most, směrem na Liberec. V r.
1384 měly Hodkovice svůj kostel sv. Prokopa se správou duší, ve 14.
století náležely pánům z Dražic, pak Janovi z Bibrštejna, od r. 1385 se
staly příslušenstvím panství frýdštejnského, pak dubského. Kdy obdržely městské právo nelze prokázat, r. 1540 jsou uváděny jako městečko s pivovarem. Léta 1806 větší část městečka vyhořela, na měs-

Starý Turnov
Hodkovice
nad Mohelkou
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Radek Brzobohatý, Jan Revai, Hana Gregorová,
Petr Oliva a další). Cena vstupenky do 1-9 řady
je 430,- Kč. Při koupi nebo rezervaci nahlásíte,
že máte kupon Bonusys. To znamená ke každé
zakoupené vstupence dostáváte sedadlo vedle
zdarma. Takže místo 4x430,-Kč zaplatíte pouze
2x430,- Kč. Ušetřených 860,- Kč vám pohodlně
zaplatí náklady na dopravu.
Slevová brožura s osmi volnými vstupenkami
stála obec 999,- Kč a věřím, že tuto nabídku
využijete. Akce platí na představení do 31.
12. 2011. Přes léto mají divadla prázdniny, ale
divadelní pokladny jsou většinou v provozu a tak
můžete plánovat kulturu třeba na září.
Bližší informace, včetně zapůjčení brožury s repertoárem divadel je možné získat po telefonické
domluvě na OÚ u pana Svačinky, nebo přijede
osobně k vám.
Svačinka Pavel, místostarosta, tel. 737 562 979

Ing. Oldřich LOUDA
to povýšeny r. 1808. Ve městě bylo šest továren na lněné zboží, pivovar a dva mlýny.
Po zániku vladyctví vlastibořického (kpt. 6,
příl. 1, 2 a 3) přešla ves Vlastibořice k Frýdštejnu, potom k Vranovu (Skály n. Jizerou),
Hrubému Rohozci a po rozdělení vartemberského panství v r. 1565 k nově vzniklému panství Svijany, které zdědil Jaroslav z
Vartemberka a postavil zde novou tvrz. Při
tomto panství setrvala ves až do r. 1850 a
proto se jím zabývám podrobněji.
Jaroslav z Vartemberka zemřel r. 1602 a
jeho vdova přinesla svijanské panství jako
věno svému druhému manželu hraběti Jáchymu Ondřeji Šlikovi. Jeho aktivní účast
na odboji z let 1618 - 1620 jej přivedla až
na Staroměstské náměstí v Praze, kde byl
s ostatními účastníky stavovského odboje
21. června 1621 popraven. Konfiskované
panství, k němuž patřila i tvrz Svijany, půl
města Turnova, čtyři dvory a 41 vsí v širokém okruhu až k dnešnímu Rychnovu získal v r. 1622 Albrecht z Valdštejna, který je
udělil v léno svému příbuznému Maxmiliánovi z Valdštejna / + 1655 /, který vlastnil

též panství Mnichovo Hradiště a Hrubou
Skálu (příl. 3, kpt. 33).
Podle „Registra Urburny Panství Svijany Obnovený léta 1624“ patřily k tomuto panství dvory: svijanský, přepeřský,
nudvojovický, arnoštický, blatský, kurovodický a dařenský. Pivovar ve Svijanech
vařil na vejstav na 30 sudů, na várku dával sladu pšeničného míry pražský 24 korců, pšenice na pivovar z obrody při dvořích
dostatek bývá (většina tržního obilí byla
spotřebována pro výrobu piva); chmele
dává na várku dva korce dva věrtele, kteréhož z obrody na chmelnicích bývá dostatek. Krčem na tom panství k tomu pivovaru je 22.

Všenský 40 (30), Polní 30 (20), Lacmbok 10, Malej Malechovský 15
(10), Novej 60 (40), Žíželovský 90 (30), Oběšenej 60, Návesní 15 (8),
Doubský 15 (5). Summa všech rybníků vejtažních 10, sází se do nich
plodu 405 kop.

Při dvoře svijanském jest lánův okolo 15,
vysívá se na zimu míry pražský pšenice do
150 korců, žita do 100 korců, na jaro všelijakých do 180 korců, třetí zvůr k ouhorům zůstává. Dobytka chovati může: klisen tažných 16, krav dojných do 50, jalového dobytka do 40, hříbata přechovati 4,
a z luk se nasbírá sena do 150 vozů, votavy do 100 vozů.

Zahrady a štěpnice: při zámku Svijanském jest zahrada kořená jedna, kterážto jest pěkně všelijakými bylinami a rozličnými rostlinami
vysázená.

Ovčíny jsou dva, totiž při dvoře svijanském
a kurovodickém, v nichž se na zimu přechovat může přes 700 kusů a přes léto přepást do 1000 kusů.
Mlýny se pronajímaly: Podolský o pěti kolách moučných a jednom stupním. Odvádí se ročně pšenice míry pražský na 34 korce, žita na 325 korců, vykrmených vepřův
18.(Další mlýny: přepeřský, žehrovský, březinský.)
Pila jest na tom panství při mlejně podolském, na kteréžto se toliko k zámku, pivovaru, mlejnům a dvorům prkna řeží.
Cihelna jest jedna v níž se toliko cihly k potřebám páliti dávají.
Rybníky na kapry jsou tři do nichž se dává
násady na dvě teple ( plodu tříletého) totiž: do Žďárskýho (velikost 190 jiter 557
sáhů) - 350 kop, do žabokrtského (108 jiter
1107 sáhů) 250 kop, do Žehrovského (72 jiter 1118 sáhů) - do 100 kop.
Rybníky na „vejtah“ do nichž se sází na
„vejtah“ plodu dvouletého přes jedno léto
(Anno 1656 19/XII) totiž: Mokerský 70 (45),

Řeka Jizera začíná pod jezem mlejna „shořelého“ u města Turnova
ležícího a jdouce přes všechny grunty Svijanský vchází do gruntů
Loukoveckých pod Stražkovem. Délka počítati se může za míli; nacházejí se v ní lipeni, parmy, kleňata, štiky, vokouny a drůbež.
Potokové jsou Rychnovský a Mohelka, tok jejich jest s oběma a místem s jedním břehem za třičtvrti míle.
Lesy jsou Hol, v němž se soudí na 30 tenat - 160 lečí, Příhrazy a Podolský - 16 lečí, Vostrá 15 lečí, Slavín - 3 leče, Hlubočice - 4 leče, Vidle - 1
leč, Blány - 7 lečí, Radelský 35 lečí, celkem 241 lečí.

Item: při zámku a dvoru Svijanském jsou štěpnice stromovím vysázené dvě, z nich když se ovoce obrodí bývá do 30 štrychů; třetí štěpnice
se vysazuje. Následuje popis zahrad u ostatních dvorů.
Cla z mostu podolského a hráze žehrovské - 300 kop, z volejny pod
zámkem Svijany - 15 kop, z krámu řeznického v Rychnově loje - 1 kámen, z krámu řeznického v Podolí loje - 4 kameny.
Z řeky Jizery za ryby pronajaté lidem poddaným 45 kop totiž: z Přepeř 12 a 1/2, Příšovic 8, Ploukonic 8, Břehů a Podolí 6 a 1/2, Loukova 10 kop.
Summa Summarum. Všech lidí usedlých na panství svijanském v nadepsaných vesnicích obzvlášť poznamenaných a z kterýchž se kontribuce a berní platy odvádějí:
s potahy 278, bez koní 86, učiní obojích v sumě 364 kop
kterýžto platí ouroku svatojirského 397 kop 54 gr 5 a 1/2 den
ouroku svatohavelského 397 kop 54 gr 5 a 1/2 den
v sumě 795 kop 49 gr 4 den.
Z mlejna březinského na míru pražskou žita 51 korců, vepře na sádlo 2.
Ovsa ouročního z vesnic 282 korců 3 věrtele 3 čtvrtce.
Roboty denní ve žních 2281 den, vorání záhonů v sumě 1275 záhonů, dříví nadělati 74 sáhy, slepic 747, kapounov 6, vajec 23 kop 19
kusů. ( z Register vypsány pouze některé údaje.)
Velkostatek Sychrov
V r. 1820 koupil svijanské panství kníže Karel Alain Rohan a spojil je s nedalekým panstvím Sychrovem, ke kterému patřilo až do r.
1945. Byl to potomek jednoho z nejstarších a nejmocnějších francouzských rodů, jejichž rodokmen sahá až do 10. století, uprchlý z revoluční Francie, který získal v Rakousku inkolát (státní občanství) a
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Rohan-Rochefort
stal se podmaršálkem rakouské armády. Postupně zakoupil v
krátké době další statky, takže na jeho rakvi v rodinné hrobce
na Loukově čteme: Carl Alain Gabriel Fürst von Rohan, Princ
von Quémenée, Herzog zu Bouillon und Montbazon, k.k. Feldmarschall-Lieutenant, Ritter des gold. Vlieses und des Milit.
Marie Theresiens Ordens, Herr auf Swigan und Laukowetz,
Kurowoditz, Albrechtitz und Gillowey, auf Semil mit Jesseney,
auf Lomnitz und Czista, auf Altaiche und Domaslawitz, geb.
18. Jänner 1764, gest. 24. April 1836.
Podle Palackého „Popisu králowství Českého - 1848“ patřily
do majetku jeho syna, knížete z Rohan a Rochefortu, následující panství a statky (příl. 21):
Swijany, statek allod Rohozec a Jilowe. Majitel Kamill kníže z
Rohan-Rochefort. (obyvatelstvo německé = n., německo české = nč., česko německé = čn., české - bez označení). V dalším textu se setkáváme s německými názvy sídlišť, která se
již dnes neužívají a jejich situování v krajině je obtížné. Pro
usnadnění jsem zařadil výřez z mapy měřítka 1:75 000 s názvoslovím německým (příl. 14) a odpovídajícím názvoslovím
českým (příl. 15).
1. Swijany, 2. Laukow, 3. Aujezd, 4. Penčin, 5. Daubi, 6. Pada-

Český Dub

řowice, 7. Střížowice, 8. Podolí, 9. Močidlky, 10.
Sezemice, 11. Soběslawice, 12. Drahotice, 13.
Jiwina, 14. Sedlišťky, 15. Třtí, 16. Wrchowina, 17.
Radostín, 18. Wlastibořice, 19. Witanowice, 20.
Kličnow nč., 21. Swatý kříž n., 22. Radlo n., 23.
Přepeře, 24. Příšowice, 25. Wšeň, 26. Mokrá, 27.
Plawkonice, 28. Břehy, 29. Žďár, 30. Daubrawa,
31. Žehrow, 32. Skokowy, 33. Příhraz, 34. Srbsko,
35. Kamenice (w kraji), 36. Laukowec, 37. Hubalow, 38. Koryto, 39. Sowenice, 40. Jablonec (český) n. (u Vicmanova), 41. Chlum n., 42. Prosíčka
n., 43. Proseč n., 44. Nowý mlýn n., 45. Kostřice
n., 46. Kratzdorf n., 47. Wokna n., 48. Haide n.,
49. Wolšina n. (sv. Oken), 50. Březina, 51. Wolšina, 52. Sichrow, 53. Albrechtice, 54. Čerwenice, 55. Husa diwoká, 56. Kamení, 57. Rybnik, 58.
Slawíkow, 59. Zásada, 60. Kamenice horská, 61.
Rohozec malý, 62. Mokřiny, 63. Wazowec, 64. Jílowé čn., 65. Pelikowice n., 66. Radoňowice, 67.
Ridwaltice n., 68. Štěrbowina n., 69. Mohelka n.,
70. Jestřebí n., 71. Bezděčín n., 72. Sestroňowice
n., 73. Báborka n., 74. Auč, 75. Budy, 76. Dalešice
n., 77. Jirsko, 78. Rychnow n. M. n., 79. Kopanina
n., 80. Šiškowice (Čížkow) n., 81. Sedlejowice, 82.
Štweřín, 83. Mlýn Pytlíkowký n., 84. Mohelnice.
It. částky wsí Chlístow, Hawlowice, Radimowice, Tráwníček, Maffersdorf, Ohrazenice, Pintschei, Maršowice, Kokonín /Kukan/, Wrkoslawice /Seidenschwanz/, u Laukowa dwůr poplužní
Dařenice, u Jiwiny samota Kotel, u Wšeně wes
Borčice /nyní dwůr poplužní/, u Žehrowa dwůr
poplužní Arnoštice, u Koryt samota Křiwolačin,
u Sowenic samota Sowinka, u Březiny dwůr poplužní Blaty, u Wolšiny dwůr poplužní Kurowodice.
Český Dub a Fridštein panstwí. Majitel Kamill
kníže z Rohan - Rochefort.
1. Český Dub nč., 2. Osečná n., 3. Bělá (Bilay), 4.
Bohumilice, 5. Březowá (Bzowé), 6. Chwalčowice, 7. Dechtary, 8. Janowice, 9. Sobotice sewerowých. Dubu, 10. Klamorna, 11. Daubí, 12.
Kněžičky, 13. Laukowičky, 14. Letařowice, 15.
Libič, 16. Podhora, 17. Radwanice, 18. Hradčany, 19. Rowné, 20. Wšelibice, 21. Smržow čn., 22.
Wesce, 23. Wlčetín, 24. Worklebice, 25. Kunratice n. , 26. Budichow, 27. Lesnow, 28. Benešowice,
29. Kobylá, 30. Sedlisko, 31. Petrašowice, 32. Kohautowice, 33. Kocaurow, 34. Bohdánkow, 35.
Kaškowice, 36. Raudný, 37. Woděrady, 38. Křížky, 39. Záboří, 40. Borek, 41. Horky, 42. Slapy,
43. Ondříkowice, 44. Rakausy, 45. Pulečný n., 46.
Jaworník n., 47. Záskalí n., 48. Žďárek (Scharing)
pokračování příště
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