
SLOVO ÚVODEM                   
Vážení spoluobčané,
je tomu již více než půl roku od posledních komunálních 
voleb do obecních zastupitelstev. Pokusím se tedy krátce 
zhodnotit “první poločas” tohoto roku a závěr roku 2010. 
Jak jistě všichni víte, stávající zastupitelstvo bylo z velké 
části obměněno. Mnozí ze zastupitelů jsou nově konfron-
továni s mnohdy nelehkou prací a činností na komunální 
úrovni. Na rozdíl od našich vlád jsme neměli žádných 
100 dní “hájení”. Velice rychle jsme museli započít s prací 
a plynule navázat na činnost předešlého zastupitelstva 
obce. 

Občan, který přichází na obecní úřad automaticky 
předpokládá, že se mu vždy dostane požadované po-
moci či fundované odpovědi. A věřte, že jde mnohdy o 
úkony a znalosti, které je nutné řešit ihned nebo ve velmi 
krátké době. Navíc s veškerou erudovaností a znalostí 
dané problematiky. Musíte vždy jednat nestranně, znát 
a respektovat platnou legislativu, orientovat se alespoň 
rámcově v celé řadě oborů (ekonomický, stavební, poli-
tický a sociální rozhled je nezbytný). Nedílnou součástí 
úspěchu je také vzájemná podpora, kooperace a týmová 
práce všech členů zastupitelstva. Dlouholetá praxe v 
komunální oblasti pak může přispět k dobrému zajištění 
chodu obce. 

Ještě jeden důležitý faktor určuje, jak bude či nebude 
obec jako taková prosperovat. Je to aktivní i pasivní pod-
pora občanů. Bez tohoto zásadního předpokladu nelze 
zdravé fungování obce dlouhodobě realizovat.

Těší mne, že se nám za tak krátkou dobu povedlo 
realizovat celou řadu předsevzatých úkolů z našich 
předvolebních vizí. Domnívám se, že se podařilo vcelku 
plynule navázat na bezproblémový chod obce, navíc s 
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jistou dávkou nové “přidané hodnoty”, např. v podobě 
zvýšené informovanosti občanů či postupné systema-
tizace celé řady úkonů spojených s činností obce. 

Jsem také rád, že jsme byli úspěšní v získání podaných 
dotačních titulů, že se nám podařilo ve velmi krátkém 
časovém úseku realizovat celou řadu společenských a 
kulturních akcí. Výčet úspěchů, kterých jsme doposud 
dosáhli, by mohl jistě pokračovat vyjmenováváním 
jednotlivostí. Je také samozřejmě celá řada věcí, které 
je nutno dále rozvíjet, dotáhnout do finálního stavu a 
stále zdokonalovat. Doufám, že až budeme bilancovat na 
konci tohoto roku a zejména na konci našeho funkčního 
období, bude v kolonce “nesplněných předsevzatých 
úkolů” méně textu a více bílých míst.

Rád bych se také krátce ohlédl za historicky prvním 
vítáním občánků, které se uskutečnilo za krásného 
sobotního červnového dopoledne u obecního úřadu. 
Dětem i rodičům ještě jednou přeji hodně zdraví, štěstí, 
pohody a radosti. Doufám také, že se při této slavnostní 
události budeme potkávat dále i v budoucnu. Rádi by-
chom přivítání nově narozených dětí v naší obci pořádali 
pravidelně každý rok na začátku června.
Závěrem mi dovolte Vám popřát příjemně strávenou 
dovolenou, na kterou se jistě všichni těšíte.

Ing. Martin Beksa, starosta obce

Hospodaření – plnění finančního plánu k 31.5.2011
Daňové příjmy         898 302,-  Kč  
Nedaňové příjmy    411 465,-  Kč 
Kapitálové příjmy   323 680,-  Kč  
Přijaté transfery         89 361,-  Kč 
Příjmy celkem   1 722 808,-  Kč 

Běžné výdaje              1 685 638,-  Kč 
Kapitálové výdaje     1 016 685,-  Kč 
Výdaje celkem        2 702 323,-  Kč 

Zůstatek na běžném účtu činil k 31.5.2011   1 597 616,24 Kč 
 
Informace z evidence obyvatel k 3.6.2011
Přihlášení k trvalému pobytu:      
Chomout Tomáš, Jivina 41 (27.5.2011)
Chomoutová Olga, Jivina 41 (27.5.2011)
Chomoutová Jitka, Jivina 41 (27.5.2011)
Chomout Marek, Jivina 41   (27.5.2011) 

Odhlášeni z trvalého pobytu v obci:  
Joštová Iveta, Vlastibořice 55 (27.4.2011).

Počet obyvatel k 3.6.2011 činil   242 osob.    

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními 
sužbami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního 
odpadu dne 18. června 2011.

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) 

Podrobné informace týkající se nebezpečného odpadu byly 
zveřejněny v minulém zpravodaji. 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ VE VLASTIBOŘICÍCH      

Hasiči Vlastibořice Vás všechny srdečně zvou
na již 4. ročník letní slavnosti, která se konná v sobotu 2.7.2011 
ve sportovním areálu ve Vlastibořicích od 15. hodin. 
Přijďte se všichni pobavit a ochutnat grilovaná kuřata, 
klobásky z udírny a další speciality. Pro děti je připraven spor-
tovní program plný soutěží a her. Během celého odpoledne 
a až do pozdních nočních hodin bude k tanci a poslechu hrát 
skupina RELAX.

Pozvánka na pravidelné sportovní akce na hřišti ve 
Vlastibořicích 
Na hřišti je vypracován plán pro obě hřiště. Pokud bude někdo 
chtít, může zápisem do plánu oznámit ostatním, jaká akce se 
koná a zároveň si rezervovat hřiště pro sportovní akci.

V sobotu 4. června se objevil v parčíku mezi DPS a farou 
ve Vlastibořicích velký otevřený stan. Copak tu asi bude? 
Snad ne cirkus? Uvnitř byly vzorně srovnané židličky, v 
čele stála krásná dřevěná kolébka a houpací koník, kolem 
pobíhal pan místostarosta. Sluníčko začíná připalovat, 
babičky jdou do místního obchodu, vedle na hřbitově 
lidé kropí květiny na hrobech. Je prostě klidné sobotní 
dopoledne, které, náhodou, neruší ani drčení sekačky na 
trávu ani kvílení pily. 

Před desátou začíná u fary ruch. Scházejí se děvčata 
ze 6. a 7. ročníku ze Základní školy v Kobylech se svojí 
češtinářkou, paní učitelkou Čapkovou, aby vystoupily na 
vítání občánků. Nacvičily si krátké básničky a některé je 
dokonce samy složily a přednesou. Přijely z různých ves-
nic – z Pěnčína, ze Svijanského Újezdu, z Lažan, z Husy, z 
Kobyl a  Jitka Koubová s maminkou na motorce dokonce 
až ze Sezemic. Klávesy si připravuje Daniel Havel ze 
Střížovic. Objevují se první kočárky a v nich našňořené 
dětičky. Ani jejich mámy a tátové nejsou pozadu. Hezky 
oblečení, pyšní na své ratolesti, přišli, aby pomohli založit 
další tradici – vítání občánků. Doteď prožívali rodiče ten-
to hezký den na blízkém sychrovském zámku. 

Letos bylo přihlášeno a 1. ročníku se zúčastnilo osm dětí ve 
věku do dvou let. Po krátkém přivítání panem místostar-
ostou Pavlem Svačinkou a milé kulturní vložce promluvil 
k přítomným pan starosta Ing. Martin Beksa. Kladl důraz 
na to, jak je dobře, že se narodilo tolik dětí a že se budou 
jednou cítit vlastibořickými rodáky. Vždyť Vlastibořice, 
i přesto, že mají velkou úmrtnost starousedlíků, se jako 
jedna z mála vesnic rozrůstají. Počet obyvatel již několik 
let stále roste a nyní je ve Vlastibořicích trvale přihlášeno 
přes 240 obyvatel. Ale žije jich tu mnohem více. Pan star-
osta rodičům připomněl, jak „cennou věc“ si pořídili, jak 
je pro ně narození dítěte zavazující a jak je třeba poctivě 
a láskyplně svoje děti vychovávat. Dětem popřál milující 
rodiče a šťastný život. 

Noví občánkové obdrželi z rukou zastupitelky paní Blanky 
Menclové pamětní list, stříbrný řetízek s přívěskem, 
malého plyšáka a ohromnou anturii. Z balkonů vedlejšího 
domu s pečovatelskou službou vyhlížely ubytované 
babičky na novou generaci Vlastibořáků a jistě se radova-
ly. Je třeba vyzdvihnout ještě jeden klad této akce. A tím 
je neformální spolupráce mezi kobylskou školou a obcí 

Vlastibořice. Žáčkové se mohli prezentovat a pochlubit a 
na druhou stranu - rodiče těch malých si třeba jednou pro 
svoje děti vyberou vesnickou kobylskou školu.

Mgr. Stanislava Beksová, kronikářka obce Vlastibořice 

JARO
napsala Jana Richtrová ze Svijanského Újezdu, 7.ročník

Jaro je krásné období,
všechno nám venku ozdobí.

Začínají pukat květy,
včelky na ně rychle letí.

Opylují med, ať je z toho květ.
Začínají růst jarní kytky,

po zimě jsou už jenom zbytky.
O Velikonocích barvíme vajíčka,

za okno dáváme čokoládového zajíčka.
Začínají se zelenat sady,
jablíčka – ty máme rády.

Všechno se kolem krásně zelená
a sluníčko svítí,

všude kolem roste kvítí.
První jarní den.

Ať nám všem splní velký sen!

Zatím naplánované akce:
Červen - Září:
Pravidelně každou sobotu od 17:00 hodin se hraje volejbal.
Pravidelně každou neděli od 10:00 hodin se hraje nohejbal.

Naplánované akce - červenec:
2.7. 14:00 Letní slavnosti (pořádají hasiči)
30.7. 19:00 Letní zábava (pořádají hasiči)

Naplánované akce - srpen:
20.8.   9:00 Vlastibořická kopačka 2011

Zveme všechny místní i přespolní sportovce, kteří mají zájem o 
sportovní vyžití např. v podobě nohejbalu, fotbalu či volejbalu, 
aby neváhali a přišli si s námi společně zahrát.



3 

KULTURA - AKCE      
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DIVADLO NA JIVINě     

VÝBěROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PRACÍ - KULTURNÍ DŮM VLASTIBOŘICE     

V sobotu 4.6.2011 pořádal Jivina klub u příležitosti dětského dne loutkové divadelní představení. Na Jivinu do nově zrekonstruované 
„Hasičárny“ zavítalo Divadlo Na cestě s pohádkou „Jak šel Honza do světa“. Již od rána to vypadalo na velice horký den, a proto postavili 
členové Jívina klubu před Hasičárnou stan, aby vytvořili co nejvíce stínu pro děti a rodiče. 

Po shlédnutí krásného divadelního představení se šťastným koncem dostali všechny děti kopečkovou zmrzlinu zdarma. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a zvláště těm, kteří přispěli finančně k uskutečnění tohoto nádherného kulturního 
zážitku.

Za Jivina klub, Svačinka Pavel

Vážení občané Jiviny
Dne 25.6.2011 se uskuteční na jivinské návsi 2. Sousedské po-
sezení. Stejně jako vloni se obracíme na Vás, kteří bydlíte v okolí 
návsi. I letos přinese tato akce určitá omezení. Co se týče do-
pravy, náves a přilehlé obecní komunikace budou od 12:00 hod. 
uzavřeny a průjezd návsí bude možný pouze pro osobní automo-
bily místních obyvatel. Kulturní program bude probíhat od 13:00 

2. SOUSEDSKÉ POSEZENÍ NA JIVINě     

Dne 8.6.2011 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací na akci: “Stavební úpravy kulturního domu ve 
Vlastibořicích.” Jedná se o komplexní úpravy prostor přízemí 
za účelem zřízení adekvátních prostor pro provoz restaurace a 
potřebného zázemí.

Podklady pro výběrové řízení si vyzvedlo celkem 5 firem na 
základě zveřejněné výzvy ze dne 25.5.2011 na úřední desce.

ZKRÁCENÁ VERZE ZPRÁVY Z POSOUZENÍ A VYHODNOCENÍ 
NABÍDEK VÝBěROVÉHO ŘÍZENÍ, ze dne 8.6.2011

ZADAVATEL: Obec Vlastibořice, Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov, 
IČ: 00671878, název zakázky: Změna užívání a stavební úpravy 
stávajícího objektu kulturního domu ve Vlastibořicích čp. 26, 
parcela st. č. 5/1, k. úz. Vlastibořice.

Zadávací dokumentace definovala předmět zakázky takto:
Předmětem zakázky jsou stavební práce charakteru stavebních 
úprav stávajícího objektu a přístavby zpevněných ploch pro 
zásobování dle projektové dokumentace.

Cílem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu kul-
turního domu ve Vlastibořicích, které zvýší uživatelský komfort 
a technicky inovují stávající prostory a vybavení objektu, nově 
řeší vytápění objektu, technické vybavení restaurace s kuchyní 
a další stavební úpravy vč. výměny oken za účelem celkového 
zvýšení atraktivity nemovitosti.

Z důvodu formální a obsahové neúplnosti předložené na-
bídky byly po řádném zkontrolování všech podaných nabídek 
(před vlastním hodnocením) vyřazeni 2 uchazeči.

Hodnotící komise po otevírání obálek s nabídkami přijala k 
posouzení a hodnocení nabídek 2 nabídky:
Nabídka č. 2
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma: TopDesign Stavby, s.r.o.
Sídlo firmy: Vlastibořice 64, 463 44 Sychrov
IČ: 273 45 866
Nabídková cena včetně DPH: 3 605 226,- Kč
Nabídka č. 4
Identifikační údaje uchazeče:
Obchodní firma: ASTAV GROUP, s.r.o.
Sídlo firmy: Raspenavská 26, 460 01 Liberec 32
IČ: 273 36 0963
Nabídková cena včetně DPH: 4 695 924,- Kč

Hodnotící komise  provedla posouzení nabídek z hlediska obsa-
hové správnosti. – Žádná z nabídek nebyla vyřazena.
Dále komise provedla posouzení nabídkových cen ve vztahu k 
předpokládané ceně veřejné zakázky – předložené cenové na-
bídky nejsou ve vztahu k předpokládané ceně VZ mimořádně 
nízké.

Hodnocení nabídek:
Základním kritériem pro hodnocení nabídky a zadání veřejné 

hod. do 24:00 hod. Prosíme Vás, aby jste na tuto dobu nepláno-
vali činnosti, které by mohly rušit kulturní program (např. sekání, 
řezání,...). Všem sousedům, pro které bude tento den na Jivině až 
příliš hlučný, děkujeme za shovívavost a trpělivost a zároveň Vás 
všechny i Vaše příbuzné a přátele srdečně zveme na jivinskou 
náves k příjemnému posezení.

Členové Jivina klubu
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Původní venkovská stavení v dezolátním stavu. Sanovat 
či rekonstruovat?

Tento článek vznikl jako reakce na zveřejněný text paní Roubalové, 
uveřejněného v květnovém vydání HOT (Hlasy a ohlasy Turnovska, 
str. 58), ale zejména jako obecná úvaha k problematice přístupu 
stavebníka, v jehož majetku je historicky cenný stavební objekt (jenž 
ale není kulturní památkou či jinak památkově chráněn), který celou 
řadu let chátrá a je v dezolátním stavu. Majitel takovéto nemovitosti 
pak stojí před nelehkým rozhodnutím. Je reálné objekt, o který se 
léta nikdo nestaral a nyní ohrožuje svým technickým stavem okolí, 
u něhož hrozí pro jeho havarijní stav zřícení konstrukcí a navíc 
vizuálně a esteticky ruší sousední zástavbu sanovat do původního 
stavu? 
Odpověď zní ano, pakliže je ještě co zachraňovat a zároveň má-
li současný majitel k dispozici nemalé finanční prostředky na 
náročnou obnovu. V opačném případě zní odpověď na položenou 
otázku záporně. Důvody, které mne vedou k tomuto závěru?
Technicky není možné rekonstruovat či sanovat konstrukční 
prvky, které se vám rozpadají doslova v ruce. Roubení, stropy a 
ostatní dřevěné konstrukce napadené dřevomorkou, tesaříkem a 
červotočem naráz, jež se drolí jako perník, nelze v podstatě žádnou 
metodou opravit. 
Rozpadající se nosné kamenné zdivo spojené hlínou nebo pískovou 
maltou, bez absence základů s celou řadou statických a funkčních 
poruch, navíc plně zasažené zemní vlhkostí, není reálné staticky a 
technicky zajistit tak, aby plnilo svou původní funkci. Zatopené sk-
lepní prostory nepochybně nikdo nedokáže dodatečně odizolovat, 
aby do nich dále nevnikala spodní voda. Takto by výčet mohl dále 
pokračovat. A není-li okolní zástavba architektonicky ani historicky 
hodnotná, neplánujete-li budovat skanzen, je vaše rozhodnutí jasné. 
Navíc vám příslušný stavební úřad nikdy nevydá kladné stanovisko 

z důvodu nesplnění současných norem pro bydlení. S 
výraznou finanční podporou státu také nelze počítat.   
Kladu si otázku, proč paní Roubalová v době, kdy posu-
zovala projektovou dokumentaci na rekonstrukci bývalé 
Fary, nevyjádřila v koordinovaném stanovisku své výhrady? 
Objekt byl postaven jako zdařilá replika původní stavby vč. 
volských ok, pálené střešní krytiny, měděných klempířských 
prvků, dřevěných oken v původní velikosti a vzhledu, se 
zachováním historických klenutých sklepení. Nežijeme však 
v 18. století. Původní topení bylo nahrazeno ekologickým 
tepelným čerpadlem, stavba byla zateplena, atd. Ráz stavby 
byl zachován, na stavbu jsme v obci doposud, kromě paní 
Roubalové, nezaznamenali jedinou negativní reakci. Všichni 
máme jistě v čerstvé paměti neutěšený havarijní stav fary 
před její rekonstrukcí.

Ing. Martin Beksa, starosta obce Vlastibořice

REAKCE NA ZVEŘEJNěNÝ ČLÁNEK V KVěTNOVÉM VYDÁNÍ ČASOPISU HOT    

zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Nabídky byly seřazeny dle nabídkové ceny včetně DPH takto:
Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou předložil uchazeč: TopDesign 
Stavby, s.r.o. se sídlem: Vlastibořice 64, 463 44 Sychrov, IČ: 273 45 
866.  
Nabídková cena včetně DPH: 3 605 226,- Kč

Druhá v pořadí se umístila nabídka č. 4 uchazeče: ASTAV GROUP, 
s.r.o. se sídlem Raspenavská 26, 460 01 Liberec 32 ,IČ: 273 36 0963.  

Nabídková cena včetně DPH: 4 695 924,- Kč

Ve Vlastibořicích dne 8.6.2011

předseda komise Josef Chlupáč  
člen komise  Dušan Koutník    
člen komise Jarmila Soldátová Lásková
člen komise Denisa Koreňová Bc.   
člen komise Petr Šverma
člen komise Blanka Menclová

V měsíci květnu proběhla v Havlovicích na počest 
oslav 110 výročí založení sboru dobrovolných hasičů 
okrsková soutěž v požárním útoku, které se zúčastnili 
i naši dobrovolní hasiči. Počasí nám přálo, takže celá 
akce se vydařila. Soutěžní družstva byla sedmičlenná a 
útok spočíval v tom, že družstvo muselo nasát vodu ze 
dna vypuštěné nádrže přes čtyři savice a pomocí dvou 
béček a čtyř céček dopravit vodu na tři cíle, které museli 
zasáhnout proudem vody. 

Všechna družstva bojovala statečně a podle pravidel. 
Nedošlo k žádnému zranění, nikdo nebyl diskvalifikován 
a všichni útok dokončili. Celkem se zúčastnilo dvacet 
soutěžních družstev. Vítězem se stali dobrovolní hasiči 
z Příšovic, kteří na soutěži představili novou dvoutaktní 
stříkačku, která měla na soutěži svou premiéru. 

Naši dobrovolní hasiči se umístili na krásném devátém 
místě.

Josef Chlupáč, starosta SDH

HASIČI VLASTIBOŘICE   
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Rozhraničení mezi jednotlivými celky připomíná starší rozhraničení 
církevní, jak je známe ze XIV. století (příl. 4). Je to rozhraničení přiro-
zené, běžící až na skrovné výjimky po vodách a horách, což bývalo ve 
staré době nejobyčejnější čarou pomezní.
V průběhu dalších asi 50 - 100 let drobná zboží zcela mizí, půda se 
zcelí v moci Zvířetických (příl. 2). V příloze 3 je znázorněn stav na po-
čátku války třicetileté.
Sídla podle roku doložení 
1057 Boseň (Bosnův dvůr).
1115 Sezemice (původně asi dvě vsi - Vladislavici a Sezemici), 1143 
Jeníšovice (ves lidí Jeníšových), 1184 Mnichovo Hradiště (původně 
Hradiště, pro rozlišení přidáno Mnichové, tj. „mnichů“ podle Klášte-
ra Hradiště.)
1225 Březina (břízový porost), Koryta (označuje krajinu v níž ves 
leží), Loukovec (menší Loukov), 1229 Český Dub (dříve zvaný Stará 
Světlá, okolo r. 1260 nazýván Nová Světlá, r. 1373 Dub, r. 1749 Aycha, 
r. 1790 Böhmisch Eiche), 1239 Kobyly (Kobylá) - ves Kobylů, Radvani-
ce (ves lidí Radvanových), Sovenice (ves lidí Sovinových), 1272 Tur-
nov (původně Trnov - trnový).
1318 Příšovice (ves lidí Příšových), Všeň (Všeňův dvůr), 1322 Dalimě-
řice (pův. Dalemilice, ves lidí Dalemilových), Chocnějovice (ves lidí 
Chocnějových), Hrubý Rohozec (z rohoz   sítina, rákos, pletivo z rá-
kosu, ze slámy), 1323 Přepeře (od přeprati, přemoci nebo překonati 
v hádce), 1345 Svijany (pův. Sviňany, buď osada lidí Sviňových nebo 
se tam chovaly svině), 1352 Hlavice (asi podle vrchu „Hlavice“), Hod-
kovice (Liebenau – in der lieben Au, užívané od 14. století), Letařovi-
ce (ves lidí Letařových), Liberec (z něm. Reichenberg - Reichberk - Li-
berk), Loukov (Loukův dvůr), Mohelnice (podle říčky Mohelnice, dnes 
Mohelky), Nudvojovice (Nudivojovici, lidé Nudivojovi), Semily (osada 
semilů - lidé kteří jsou milí), 1357 Vlastibořice /Lastibořice/ ves 
lidí Vlastiborových, Podolí (úval, údolí), 1360 Hrubá Skála ( z app. 
skála; hrubý tj. velký), 1367 Sychrov (pův. Svojkov; dvůr Sychrov tj. 
Sychrův dvůr), 1371 Soběslavice (osada lidí Soběslavových), 1373 
Havlovice (souvisí asi s Havlem Markvarticem), 1379 Jivina (jívový 

porost), Třtí (od třtí   rákos), 
1383 Pěnčín (Penkův dvůr), 
1385 Frýdštejn (souvisí se 
střhn. vride - mír, ochran-
ný hrad), 1388 Doubí (od 
dubové porostliny), 1394 Čtveřín /Štveřín/ 
- Čtverův t. dvůr, 1397 Lažany (ves Lažanů 
tj. lidí usedlých na lánu).
1403 Doubrava (původně les), Žďár (mís-
to kde byl vypálen les), Albrechtice (ves lidí 
Albrechtových), 1410 Modřišice (ves lidí 
Modřišových), Ploukonice (prv. tvar Nače-
plukonice - ves lidí Načeplukových), 1422 
Malá Skála (název Skála příslušel původ-
ně hradu na strmé skále), 1436 Drahoti-
ce, Jirsko (označuje příslušnost k některé-
mu Jiří), Padařovice (pův. Podařovice, ves 
lidí Podařových), Střížovice (ves lidí Střížo-
vých), Svijanský Újezd (pův. Újezd pak Au-
jezd, Újezd u Svijan, Svijanský Újezd - stč. 
poznamenání kusu země pány, kteří je-
douce okolo stanovili hranice újezdu), Vi-
tanovice (ves lidí Vitanových).
1532 Dařenice (pův. Mařenice podle kos-
tela sv. Maří Magdaleny, od 17. století Da-
řenice), 1537 Bílá (lid. Bilej, pův. bílej potok 
- pramen), 1543 Mokrý /Mokrá/ asi Mok-
rý t. dvůr, Mokrá t. ves, Odolenovice (ves 
lidí Odolenových), Ohrazenice (ohraze-
ná ves), Paceřice (ves lidí Paceřových), Ra-
dimovice (ves lidí Radimových), Radostín 
(od jména Radosta), Sedlejovice (ves lidí 
Sedlejových), Sedlíšťka (z app. sedliště, 
místo kde se kdo usadil), Zásada (mís-
to, kde lovci čekají na zvěř, zasaditi mez-
níky), Žďárek (malý Žďár), 1547 Bohumi-
leč (lid. Boumlč asi od Bohu milý), Březo-
vá (lid. Bzovej od bříza), Dehtáry (souvi-
sí se žhnouti, páliti, hořeti), Hradčany (lid. 
Račana, pův. hrazené místo), Chvalčovi-
ce (pův. asi Chvaličovice, ves lidí Chvali-
čových), Libič (Libíkův dvůr), Loukovič-
ky (malé Loukovice,ves lidí Loukových), 
Modlibohov (Modlibohův t. dvůr), Rozstá-
ní (od sl. rozstati - rozestupovati se), Sla-
víkov (Slavíkův dvůr), Trávníček (ves kde 
hojně tráva roste), Vorklebice (ves lidí Ark-
lebových – z něm. Hartleb), 1548 Bohdán-
kov (Bohdánkův dvůr - od Bohdan), 1549 
Malčice, ves lidí Malcových nebo Málko-

Paměti obce VLASTIBOŘIC Ing. Oldřich LOUDA

Starý Turnov
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vých), 1556 Sedlísko (z app. sedliště, místo 
kde se kdo usadil), 1590 Kocourov (Kocou-
rův dvůr), 1592 Vrchovina (z app. vrchovi-
na - vrchoviště, pramen).
1656 Klamorna (vzniklo asi z Kramolna 
přesmykem r a l), 1699 Kamení (z kolekt. 
kamení).
1721 Husa (pův. panská kovárna a hos-
poda „U divoké husy“), Červenice (z červe-
nice, červená země), Močítka (z močidlo, 
demin. močidlko, místo kde se močil len), 
Podhora (ves pod horou), Zlatá Hvězda 
(pův. panská hospoda u silnice k Liberci).
Města
Pod vlivem panovníka Přemysla Otaka-
ra II. a s jeho svolením začali od druhé po-
loviny 13. věku Markvartici zakládat měs-
ta při řekách a na křižovatkách důležitých 
obchodních stezek. V nich mohli podda-
ní okolních vsí prodávat své hospodářské 
přebytky a získávat tak peníze a nakupo-
vat potřebné zboží, které si sami nevyro-
bili. Obyvatelé měst, poddaní krále nebo 
vrchnosti, se spravovali zvláštním svobod-
ným právem. Základním pilířem měst-
ské obce byl „svobodný“ městský řemesl-
ník vyňatý z tíživých břemen venkovské-
ho poddaného, vyrábějící hlavně pro trh. 
Za plnoprávného měšťana se mohl po-
važovat pouze ten, kdo ve městě vlastnil 
dům. V poddanských městech zakláda-
ných vrchnostmi se řemesla ani obchod 
příliš nerozvinula, zdejší měšťané se muse-
li spoléhat na zemědělskou produkci, byli 
zároveň rolníky. Ani větší královská měs-
ta se nezříkala zemědělské výroby. Bohatí 
měšťané zakupovali vesnické statky i celé 
vesnice, i když z nich museli vrchnosti od-
vádět úroky.
Nejstarší historie okolních měst:
Mladá Boleslav
Historický název Boleslav (od 17. stole-
tí Mladý Boleslav, byl později změněn na 
ženský rod Mladá Boleslav), patřil dřevě-
nému hradu na vysokém skalním ostrohu 
při ústí Klenice do Jizery. Byl založen patr-
ně Boleslavem II. koncem 10. století. První 
věrohodná zpráva o mladoboleslavském 
hradě, který byl již tehdy střediskem roz-
sáhlého správního celku se datuje teprve k 
r. 1130. Knížecí úředníci odtud spravovali 
celou oblast až na sever k zemským hrani-
cím ( příl. 4). V souvislosti s hradem vznik-
lo jednak v podhradí, jednak na hradním 

návrší poddanské město, které se teprve r. 1600 vykoupilo z poddan-
ství a stalo se městem královským. Ve městě byl řádový okrsek rytí-
řů sv. Jana.
Mnichovo Hradiště
Leží na sever od Boleslavi proti toku Jizery, jak osídlování krajiny po-
kračovalo. Když v polovině 12. století Markvartici založili a bohatě 
obdarovali cisterciácký klášter Hradiště, brzy se ukázalo, že je nutné 
vytvořit pro nový celek hospodářské tržní středisko. Proto mniši za-
ložili někdy v polovině 13. století na planině jižně od vesnice Rybitví 
město, které se původně jmenovalo také Hradiště. Pro město brzy ne-
stačil prostý název Hradiště, neboť bylo je třeba rozlišovat od mnoha 
Hradišť jiných. I bylo přidáno v latině slovo monachorum „mnichů“ a 
v češtině buď slovo Mnichové nebo „nad Jizerou“, na které leží. Dneš-
ní úřední název Mnichovo Hradiště je z doby nedávné a není správ-
ný. Městem se stalo až v 17. století, bylo povýšeno Valdštejnem, kte-
rý soustředil do svých rukou celkem šedesátčtyři nových panství, ve-
směs na severu Čech. Frýdlantské vévodství bylo státem ve státě.
Turnov
původně Trnov z trnový, po Mladé Boleslavi asi nejstarší město v 
Pojizeří, v širokém údolí při soutoku Stebenky a Libuňky s Jizerou. 
Byl založen kolem r. 1250 panem Havlem z Lemberka a Jaroslavem z 
Valdštejna nejspíše mezi panským hrádkem Hrušticí a vsí téhož jmé-
na, jež pak splynuly s městem, jeho vrchnost sídlívala na Hrubé Ská-
le a na Hrubém Rohozci. Toto dvojpanství snížilo význam města na 
úroveň vesnice. Ve městě byl dominikánský klášter. L. 1424 dobyt od 
podobojích a klášter zničen., 1468 dobyt od křižáků německých a vy-
pálen na dobro. Městečko obdrželo r. 1497 svobody a vyjednány mu 

                                Zámek  Sychrov
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pokračování příště

trhy. 1538 skoro celé vyhořelo, 1643 znovu vypáleno. Za Al-
brechta z Valdštejna bylo načas opět spojeno a získalo tak ně-
která městská práva. Má šťastnou polohu na řece, v krajině 
kde končí Podkrkonoší a začíná vstup do úrodné roviny ze-
mědělské. Leží na staré stezce z Jičína do Liberce, na kterou se 
napojuje u Pyrámu stezka z Boleslavi (příl. 6). Ve městě kve-
tl obchod solní, pivovarnictví, soukenictví, sklářství, výroba 
obuvi zejména pro Valdštejnovu armádu, tak jako v soused-
ním Mnichově Hradišti. Ve válce třicetileté hynul, zbylo tu jen 
osm sousedů kteří mohli platit kontribuci. Klášter františkán-
ský založen v r. 1650. Od poloviny 17. století se zde brousí a 
řeží drahé kameny, od r. 1700 vzniká „kamenářství“ tzv. „kom-
posice“, kameny napodobuje sklo. 
Český Dub
Jeho základem se stal řádový dům (komenda) členů řádu sv. 
Jana z 13. století s později přistavěným kostelem, který je uvá-
děn v r. 1291. Kolem kláštera přibývaly postupně domy až 
vznikla osada a z ní později městečko, které bylo ve starších 
pramenech nazýváno Světlá. Toto označení se však nevžilo a 
proto se od konce 14. století uvádí původní jméno Dub. V zá-
pise z r. 1580 v Knize Kšaftů se uvádí označení Dub pod Ješ-
tědem. Němečtí majitelé panství Bedřich a Jiří z Oppersdor-
fu v r. 1590 potvrdili Dubským výsady a užívání českého ja-
zyka „ jak při kázání slova božího tak i při soudech, počtech, 
právních rozsuzování i jiných povinnostech“. Do městského 
stavu byl Dub povýšen za Valdštejna. Název Český Dub se po 
prvé objevuje v obecních počtech z r. 1769. Město neleží ani 
na řece ani na stezce, vzniklo jako správní středisko dubského 
panství na úpatí Ještěda.
Liberec 
se připomíná po prvé r. 1352 jako majetek pánů z Bíbrštejna, 
držitelů Frýdlantu. Název z německého Reichenberg - am rî-
chen berge = osada u bohaté hory. Reichenberg >Reichberk 

> Liberk; lokál v Liberce > v Liberku > v Liber-
ci. R. 1360 měla svůj farní kostel. Chudičká osa-
da, městečkem od r. 1454. Leží na soutoku Bílé 
a Černé Nisy a tedy patří již do povodí Baltské-
ho moře (příl. 5). 
Ke vzrůstu obce přispělo na počátku 15. století 
soukenictví. R. 1577 dostalo město majestát na 
dva výroční trhy, erb městský a pečetění zele-
ným voskem. L. 1579 - 1587 postaven nový far-
ní kostel. V r. 1634 kromě několika stavení město 
zcela vyhořelo. Rozkvět Liberce nastal na počát-
ku 17. století, kdy na redernovských panstvích 
vzniklo několik nových sklářských hutí, rozkvět 
zastavila třicetiletá válka, po válce však došlo k 
prudkému rozmachu. Druhé období rozmachu 
prožil Liberec počátkem 19. století, v souvislos-
ti s budováním textilních manufaktur a tová-
ren. R. 1856 dostal Liberec zvláštní obecní sta-
tut, čímž postaven na první místo po Praze.
Jablonec 
V okolí města pramení Bílá Nisa protékající Li-
bercem (příl. 5) dále na sever, a jako Nisa tvoří 
státní hranici mezi Německem a Polskem, vlévá 
se do Odry a s ní do Baltského moře. Prvotně jen 
ves, která byla okolo r. 1356 znovu založena i s 
kostelem. Ten r. 1356 byl povýšen na farní a ode-
vzdán cyriakům u sv. Kříže v Praze. Ves patříva-
la kdysi k Malé Skále. V r. 1538 se připomíná jako 
pustá ves. V 16. století byl zalidněn německými 
osadníky, r. 1686 postaven kostel. Tak jako Libe-
rec zažívá i Jablonec po třicetileté válce prudký 
rozmach pojizerského sklářství. Krása českého 
skla tzv. křišťálu dobyla si obliby v celé západ-
ní Evropě. Severočeské sklářství se soustředilo 
do pojmu „jablonecké zboží“. Sklářství proděla-
lo v 19. století pohádkový rozvoj, ale docháze-
lo k sezónním stagnacím a krizím, takže se stří-
daly doby bohatství a doby dělnické bídy a ne-
zaměstnanosti. Nedávná bezvýznamná vesni-
ce Jablonec nad Nisou byla až r. 1808 povýšena 
na městečko, 1852 na město a udělen mu erb. V 
r. 1911 platilo samo toto město na daních tolik, 
jako celá provincie Bosna a Hercegovina.
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 Liber-
ce (příl. 6) v místě, kde se Mohelka prodrala Ješ-
tědsko-Kozákovským hřbetem do širšího údo-
lí. Od Hodkovic stezka prudce stoupala serpen-
tinami na Záskalí a odtud bažinatým územím, 
zpevňovaným hatěmi, dnes zvaným Dlouhý 
Most, směrem na Liberec. V r. 1384 měly Hod-


