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Obecní úřad –
aktuální informace

Výsledky hospodaření 
k 28. 2. 2023
Daňové příjmy ......................... 968 403‚56 Kč
Nedaňové příjmy .................... 286 550‚08 Kč
Kapitálové příjmy ................................  0‚00 Kč
Přijaté transfery...................... 703 526‚00 Kč
Příjmy c e l k e m: .............. 1 958 479‚64 Kč

Běžné výdaje..........................1 700 120‚41 Kč
Kapitálové výdaje ................................. 0‚00 Kč
Výdaje c e l k e m: ............. 1 700 120‚41 Kč

Zůstatek na běžných účtech činil
k 28. 2. 2023 ..........................6 617 787‚71 Kč
Zůstatek na účtu ČNB činil
k 28. 2. 2023 ................................26 975‚07 Kč
Celkem k 28. 2. 2023 ....... 6 644 762‚78 Kč

Informace z evidence 
obyvatel k 28. 2. 2023
Přihlášeni k TP:
Zeidler Matouš
Květ Michaela

Narodili se:
Sokol Mikuláš
Linková Magdaléna

Navždy nás opustili: 
25. 12. 2022 ve věku nedožitých 96 let 
nás navždy opustila nejstarší obyvatelka 
obce paní Jaroslava Linhartová.

Čest její památce!

Počet obyvatel po změnách

350
před rokem: 343
před pěti lety: 324

Životní jubilea
V lednu, v únoru a v březnu svá 
životní jubilea oslavili nebo 
ještě oslaví tito jubilanti: 
Kvapilová Jana
Čubrda Jan
Chlupáč Josef
Kudrnáčová Irena
Chleborád Jaroslav

Gratulujeme a přejeme 
hodně štěstí a zdraví!

INFO
grafi ka


Dušan Koutník

I letos nabídnu pohled na hospodaření obce 
v dlouhodobějším kontextu řečí grafů.

Pokračujeme v přípravách na rekonstrukci 
sportovního areálu a technického 
zázemí pro obecní techniku. Je připraven 
projekt a vyhlížíme vhodnou dotaci. 
Snad se to už letos podaří.

Největší část příjmů obce plyne z daní (modrá 
část prvního grafu). Ani letos se nenaplnily 
obavy z dopadů vládních protipandemických 
opatření na tuto část obecních příjmů a tento 
příjmový segment překonal loňské hodnoty.

Další významnou položkou jsou nedaňové 
příjmy (oranžová), tedy příjmy z nájmů, 
odpadového hospodářství apod., 
a v letošním roce opět i dotace (žlutá).

Z grafu zobrazujícího výdaje je v porovnání 
s předchozím rokem patrný mírný pokles 
výdajů na provoz, ušetřené prostředky 
byly ale použity na investice a celkově 
tak výdaje zůstaly na loňské úrovni.

Třetí graf přehledně zobrazuje celkové roční 
příjmy a výdaje, modrá křivka je roční bilance, 
a na posledním grafu najdete výši prostředků na 
obecních bankovních účtech při roční uzávěrce.

InfokoutekObecní úřad –aktuální informaceVýsledky hospodařeník 30. 4. 2016.Daňové příjmy .............. 1.044.515‚60 KčNedaňové příjmy ............ 807.820‚34 KčKapitálové příjmy ........... 377.460‚00 KčPřijaté transfery................  70.332‚00 KčPříjmy c e l k e m: .......2.300.127‚94 KčBěžné výdaje.................. 2.209.007‚01 KčKapitálové výdaje ........... 845.778‚40 KčVýdaje c e l k e m:  ......9.857.218‚65 KčZůstatek na běžném účtu činilk 30. 04. 2016 ............... 4.991.230‚49 KčZůstatek na účtu ČNB činilk 30. 04. 2016 ..................... 38.735‚62 KčCelkem ........................ 5.029.966 ‚11 KčInformace z evidence obyvatel k 30. 4. 2016Přihlášeni k TP:Liščinská Veronika, Vlastibořice 68 (3. 3. 2016), Nedvedová Denisa-Maria, Slavíkov 2 (9. 3. 2016), Brož Šimon, Jivina 13 (9. 3. 2016), Zeidler Ondřej, Vlastibořice 27 (18. 3. 2016), Nová Vladislava, Vlastibořice 53 (21. 3. 2016), Balochová Hana, Vlastibořice 43 (21. 4. 2016), Hozdecký Aleš, Vlastibořice 43 (21. 4. 2016), Hozdecký František, Vlastibořice 43 (21. 4. 2016), Fafrák Jan, Vlastibořice 47 (25. 4. 2016), Fafrák Aleš, Vlastibořice 47 (25. 4. 2016), Řezáčová Lenka, Vlastibořice 47 (25. 4. 2016)Zemřelí:Šitnerová Alena (4. 2. 2016)Narození:Ledabylová Nina,Vlastibořice 54 (15. 03. 2016)Počet obyvatel k 31. 10. 2015297

dekáda průměrná teplota (°C) srážkový průměr (mm/m2)1961–1970 6‚6 8511971–1980 6‚8 8331981–1990 7‚1 8481991–2000 7‚4 8672001–2010 7‚7 9152011–2015 8‚2 794

Teplo nebo zima? Sucho nebo povodně?Tyto otázky si zřejmě kladli lidé už v pravěkých jeskyních. My jsme se tak hluboko do historie nepouštěli. Přinášíme alespoň stručný přehled průměrných teplot a srážek v Libereckém kraji za posledních 55 let.

Velkoobjemový kontejner
Kontejner bude od dubna 2023 přistaven na Sedlíšťkách. 
Kontejner je otevřen každou první sobotu v měsíci od 11 
do 12 hodin. 

O D PA DY 

Zima pomalu končí a všichni si můžeme oddychnout, že při cenách 
energií nebyla nijak třeskutá. Sníh a ledovka nás občas potrápily, ale 
díky panu Radkovi Slukovi jsme měli zimní údržbu zabezpečenou. A za 
to mu patří velké poděkování. Březen nám uteče jako voda v Mohelce 
a od dubna už budeme zase všichni venku pečovat o své zahrádky. 
Přeji všem plno sil a elánu.

Kulturní výbor obce si pro nás na 1. pololetí letošního roku připravil 
několik kulturních akcí. Více se o nich dočtete uvnitř tohoto vydání 
Obecního zpravodaje. 

V letošním roce obec plánuje renovaci dětského hřiště ve 
Vlastibořicích, rekonstrukci lesních cest nad skautským táborem, 
revitalizaci sedlíšťské studánky, výsadbu dalších stromů podél cest 
a největší akcí by měla být výstavba nového sportovního areálu. 
Administrace této akce je v plném proudu, tak snad během léta 
samotná stavba započne.

Krásné jaro přeje

Jana Hartlová

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Daňové příjmy – Mezi rozhodující příjmy 
rozpočtů všech měst a obcí patří daňové 
příjmy. Ty se dále se dělí na příjmy z DPH, daně 
z příjmů právnických a fyzických osob atd.

Nedaňové příjmy – Do této skupiny příjmů 
se promítají mimo jiné i příjmy z likvidace 
komunálního odpadu vybrané od občanů obce, 
příjmy z bytového hospodářství – nájemné, dále 
pak příjmy z pronájmů, úroků a dividend.

Kapitálové příjmy – Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje 
nemovitého majetku obce – pozemky, budovy a byty. 

Dotace – Do samostatné působnosti obce patří 
spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích 
občanů. Jsou to dotace, o něž se musí žádat, a které 
nejsou nárokové (například dotace ze státního rozpočtu, 
rozpočtu kraje, strukturálních fondů EU, apod.).

Běžné výdaje – Prostředky použité hlavně na 
každodenní provoz obce, v následujících letech 
už z nich nebude žádný (přímý) užitek 

Kapitálové výdaje – Investice do majetku 
obce, z kterého bude, resp. měl by být 
užitek i v následujících letech.

PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE V LETECH 2000–2022 Úvodník 

Oznámení
Obec Vlastibořice v roce 2022 podala Žádost o dotaci do výzvy MAS 
Achát z.s. do Programu rozvoje venkova. Náš projekt byl podpořen.
Stručný popis projektu:
Obnova obecního mobiliáře
Cílem projektu je obnova a doplnění prvků obecního mobiliáře – 
lavičky, stoly, odpadkové koše, koše na psí exkrementy a turistické 
přístřešky. Mobiliář bude osazen na veřejných prostranstvích 
v majetku obce – místních částech Vlastibořice, Sedlíšťka a Jivina.
Název projektu: Obecní mobiliář, reg. číslo žádosti 
22/008/19210/451/045/000920
Hlavní cíle operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující 
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  Jana Hartlová 

Krátce…
 Jedním z prvořadých úkolů obce je 

zabezpečení požární ochrany v obci. Obec 
v minulosti zřídila místní výjezdní jednotku 
sboru dobrovolných hasičů Vlastibořice. 
Všichni členové této jednotky jsou zaměstnáni 
mimo obec a v případě mimořádné události 
nejsou schopni v zákonné lhůtě zasáhnout. 
Proto obec požádala město Turnov o tzv. 
zabezpečení pokrytí území jednotkou požární 
ochrany Turnov. Toto pokrytí bude obci 
zpoplatněno 190 Kč za občana na rok. Po 
odsouhlasení smlouvy zastupitelstvy města a 
obce dojde ke zrušení výjezdní jednotky SDH 
Vlastibořice. 

 V měsíci dubnu proběhnou v místních částech 
tradiční jarní brigády, termín bude upřesněn.

 Herní prvky na dětském hřišti ve 
Vlastibořicích jsou v dezolátním stavu, proto 
zastupitelstvo rozhodlo o jejich výměně. 
Na březnovém zastupitelstvu se rozhodne 
o dodavateli nových herních prvků.

 V lokalitě U křížku a na Sedlíšťkách 
v zatáčce budou instalována turistická 
odpočívadla, která budou doplněna lavičkami 
a odpadkovými koši.

 Před vlastibořickým hřbitovem a U křížku 
dojde k výměně informačních tabulí.

 V jivinských mokřadech budou instalovány 
dřevěné lávky pro pěší.

 Kontejnery na bioodpad budou na svá obvyklá 
stanoviště přistaveny začátkem dubna.

 Poplatky za svoz TDO a ze psů jsou splatné do 
30. 6. 2023. Připojujeme ceník za odpady.

  Na autobusové zastávce ve Vlastibořicích 
je nově z iniciativy Markéty Václavíkové 
knihovna „vem si a dej“, kde si můžete 
libovolně brát, doplňovat nebo vyměňovat 
knihy. Prosím udržujte zde pořádek.

  V neděli 12. 3. 2023 se uskutečnil 1. dětský 
karneval za obrovské účasti dětí z naší 
obce a širokého okolí. Karneval byl skvěle 

moderován a veden, děti soutěžily, tancovaly, 
probíhalo malování na obličej.  Po celou dobu 
konání karnevalu mohly děti zobat dobroty, 
které upekly hodné maminky Denisa Fojtková 
a Sabina Pudilová. Všem, kteří se podíleli na 
přípravě a organizaci celé akce, patří velký 
dík (manželé Fojtkovi, paní Fojtková st., Dan 
a Zdeněk Mikulovi, Markéta Václavíková, 
Sabina Pudilová a Lucka Ludvíková). Dobrá 
zpráva pro všechny děti na závěr – 2. ročník 
dětského karnevalu proběhne v březnu 2024.

Poplatek za odkládání komunálního 
odpadu na rok 2023

Letošní ceny najdete v následující tabulce:

Pro občany využívající pouze pytlový svoz 
pro rok 2023 platí:
• velikost pytle 60 litrů (malý pytel) 576 Kč 
(12 měsíců) 
• velikost pytle 110 litrů (velký pytel) 528 Kč 
(6 měsíců) 

Doplňkový prodej pytlů:

01 Informace z Obecního úřadu 

Známé termíny obecních 
akcí v roce 2023: 

17.–19. 3. – Divadelní víkend

Začátek dubna (přesné datum bude 

upřesněno) – Pěší výlet

30. 4. – Pálení čarodějnic ve Vlastibořicích

27. 5. – Sousedské posezení na Jivině

3. 6. – Běžecký závod Okolo Vlasti

10. 6. – Hudební festival na letišti 

v Sedlíšťkách

17. 6. – Myslivecký dětský den

Oprava: 
V posledních dvou vydáních 
Obecního zpravodaje bylo 
v kronice pana Ing. Loudy 
nesprávně uvedeno jméno 
majitele nemovitosti. Nesprávně 
je Lubomír Krska, správně 
Lubomír Krsek. Chyba nás mrzí, 
není však bohužel v našich silách 
kompletní text kroniky před 
zveřejněním fakticky ověřovat. 
Děkujeme za pochopení.
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Výsledky prezidentských voleb v naší obci
První kolo (účast 85‚93 %):

Druhé kolo (účast 87‚13 %):
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02
Volby

Jarní
divadelní víkend 
ve Vlastibořicích

 Pátek 17. 03. 2023 - Neděle 19. 03. 2023

 Program:

    Pátek 17. 03.   19:30
        "DS JIRÁSEK"- Olešnice
       komedie – "S tvojí dcerou ne" 

Vstupné: 100,- Kč

     
      Sobota 18. 03.  15:30
        "Čmukaři" - Turnov
       loutková pohádka – "Čert to vzal" 

Vstupné: 50,- Kč

      
      Neděle 19. 03.  18:00
        "DS Vojan" – Český Dub
        komedie – "Vzpoura nevěst" 

( Láska je hezká věc, ale řízek je řízek)
Vstupné: 100,- Kč

          
       Divadelní bar otevřen

03
Kultura
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Číslo domu 9, bývalá rychta Vlas-
tibořická, panství Svijanské

Do r. 1588 byl majitelem statku Ma-
touš Sedlák (celý sedlák).

Léta 1588 v makuláři starým purkrechtním na 
celý arch založeným se vyhledalo, že Matěj Sed-
lák ujal po Matouši Sedlákovi tchánu svém statek, 
od konšelův rychty Vlastiborské prošacovaný na 
200 kop. Z těch peněz vyzdviženo 3 kopy 52 groše 
k ruce Jeho Milosti pana Jaroslava z Vartemberka, 
zkrze Zikmunda písaře z příčiny té, že jest Jiřík po 
své vůli chodil. Dětem po Matouši Sedlákovi náleží 
19 kop 47 grošů a sice: Mandaleně, Ludmile, Kate-
řině, Aleně, Zuzaně, Matoušovi. Výměnek: Doro-
tě – máteři ročně po dobré roli, dadouc ona semeno 
své síti žita 1 korec, ovsa 1 korec, jařice věrtel, a 9 
záhonů měkoty připravovati, jabloň velkou, dále 
Matouši hřebečka dvouletého a krávu, Aleně 
a Zuzaně po krávě a jalovici s vejpravou svarební.

Léta 1620 koupil Jan Roubinek ze vsi Jiviny statek 
od Anny Sedlačky, tchýně své, za 400 kop. Přídavek: 
klisny tažný 4, krávu dojnou 1, jalovici 1, voly roční 2, 
svině 2. Závdavku na 2 termíny 200 kop, výměnek 
Anna Sedlačka ročně 1 korec žita, věrtel ječmene 
a 2 čtvrtce hráchu. Robota: úrok jirský 2 kopy 20 
grošů, úrok havelský 2 kopy 20 grošů, roboty 4 dny 
a 2 slepice (rychta od většiny robot osvobozena).

Léta 1636 koupil Jan Roubinek statek po svém otci za 
150 kop. Přídavek: pšenice seté po 3 korcích, žita po 
2 a 1/2 korcích, hráchu 3 věrtele, ječmene 3 věrtele, 
ovsa 3 korce. Léta 1658 a 1659 položil Jan Roubí-
nek o soudě po 6 kopách. Propuštěny do deposice 
kancelářské, z nichž povinen bude odpovídati Jan 
Jiří Vylynk, písař důchodní svijanský. Tyto dvoje 
gruntovní peníze, nehlásíc se žádný k nim, jsou 
z nařízení pana regenta na vrchnost převedeny 
a mezi jiné peníze do likvidace peněžité vepsány.

Léta 1683 ujímá Adam Roubinek od otce svého Jana 
Roubinka tento grunt za 200 kop. Závdavku dal 12 
kop. Každoročně splácí po 6 kopách. Výměnek: otec 
může síti 1 a 1/2 korce žita do úhoru a 2 věrtele pše-
nice. Sutého obilí ročně 1 a 1/2 korce žita a 2 věrtele 
pšenice, hrušku „Moravku“, jabloň „míšenskou“ 
a slívy „sedmihradské“ čtyry. Léta 1686 prodal Adam 
Roubínek s povolením vrchnostenské kanceláře kus 
pole pro dobrej korec, jménem „Na zahradě“, Janu 
Šulcovi, mlynáři ve Třtí, ležící u jeho role, za 8 kop.

Léta 1705 koupil Jiřík Zajiček tento grunt, poněvadž 
Adam Roubínek mnoho dluhů nadělal a ten statek 
na mizinu přivedl, za 200 kop. Závdavku dal 50 kop. 
Termíny byly po 8 kopách ročně. Přídavek: klisny 
2, pšenice vyseté na ozim po 1 a 1/2 korci, žita po 16 
korcích. Dluhy jsou: rychtáři kontribuce 32 kop, do 
důchodu vrchnosti 7 kop, k záduši vlastibořickému 
8 kop. Jiříku Zajíčkovi 23 kop, Janu Holajovi 2 kopy, 
krčmáři na Vrchovině 2 kopy, vdově Zakouřilce 2 
kopy, Jiříkovi Primáskovi 7 kop, mydláři do Duba 12 

kop, panu Lamatovi 3 kopy, Danieli Odcházelovi 4 
kopy, Danielu Večerníkovi 5 kop, Matěji Dlabolovi 
7 kop, Mikuláši Nesvadbovi 2 kopy, Jiříku Vávrovi 
6 kop, Adamovi Cejnarovi 30 kop, Danieli Jírovi 8 
kop, Mikuláši Jírovi 2 kopy, Jiříkovi Melicharovi 3 
kopy, Václavu Fibrichovi 7 kop, Janu Janečkovi 8 kop, 
Danieli Knoblochovi 3 kopy. Nápadníkům: Dorotě 
Vychrtové 6 kop, Kateřině do Paceřic 6 kop, Anně do 
Radimovic 6 kop, Jiříkovi Roubínkovi 8 kop, Kate-
řině do Střížovic 8 kop, Maryáně do Zásady 8 kop, 
Alžbětě do Petrašovic 8 kop, Adamu Roubínkovi 
15 kop. Všech dluhů 300 kop. Pozemků je 42 korců 
jménem „Na chlomku“, „U kříže“, „U Skuhrova“.

Léta 1758 koupil Jan Zajíček tuto živnost po otci 
Jiřím za 266 kop. Vyseto: na ozim pšenice 1 ko-
rec, žita 9 korců, jméno pole „Hromousko“.

Léta 1776 koupil Václav Zajíček tento statek od 
otce Jana Zajíčka za 320 kop. Na podzim vyseto 
pšenice 2 korce a žita 15 korců. Rolí má 26 jiter 
475 sáhů, tříletá lada 15 jiter 1018 sáhů, 
šestiletá lada 3 jitra 1574 sáhů, zahrady 
2 jitra 298 sáhů, luka 4 jitra 322 sáhů, 
pastvin 1 jitro 390 sáhů, lesa 38 jiter 
91 sáhů. Celkem 94 jitra 1104 sáhy. 
Daní platí 21 zlatý 10 krejcarů, extra 
vydání 44 krejcary, úrok jiřský 1 zlatý 
50 krejcarů, havelský 3 zlaté 41 krej-
carů, roboty tažní s 1 párem koní 3 dny, 
čili 156 dnů celoročně, ruční roboty 13 dní 
ročně, faráři loukovskému desátku 38 krejcarů.

Léta 1842 koupil Petr Zajíček tento statek od otce 
Jana za 3.200 zlatých. Od statku odprodal les „Ve 
skuhrovách“ a les „U zohrouska“, zřídil a roz-
množil luka. V roce 1872 vyhořelo obytné dře-
věné stavení a chlévy a vystavěno nové zděné.

V roce 1902, dne 15. dubna koupil tento statek Jiří 
Mráz od Petra Zajíčka za 52.000 korun, tax zaplace-
no bylo 2.650‚35 korun. Výměnek pro Petra Zajíčka 
a manželku jeho Alžbětu: 2 litry mléka denně, 1/2 
litru smetany každý svátek a neděli, každý týden 
1/2 kg másla, ročně fůru sena, polovinu ovoce ze 
zahrady, záhon pole pro zeleninu a v neděli a ve 
svátek bezplatný dovoz kočárem do kostela. Povin-
nosti tyto minuly smrtí Petra Zajíčka dne 15. března 
1905 a smrtí jeho manželky dne 18. dubna 1907.

Číslo domu 10

Léta 1720 koupil Jan Machanský od 
bratra chaloupku za 67 kop.

Léta 1784 koupil Jan Machanský za 100 kop.

Léta 1787 koupil Jan Beran tuto chalupu od tchýně 
vdovy Machanské za 140 kop. Pozemků bylo 9 a 1/2 
jitra, daní platil 2 zlaté 28 krejcarů, extra vydání 
5 krejcarů, úroku jiřského 14 krejcarů, havelské-
ho 26 krejcarů, roboty ruční 104 dny ročně.
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Číslo domu 6, vlastník Jiřík Zajíček (čtvrt sedlák)

Léta 1607 koupil Jakub Beneš grunt po nebožtíku Ji-
říku Zajíčkovi. Výměnek: záhon pro cibuli.

Léta 1621 koupil Václav Beneš syn, jinak Zajíček, sta-
tek od otce Jakuba Beneše za dluhy, totiž 32 kop. Ro-
bota: úrok jiřský 2 kopy 39 grošů, úrok havelský 
rovněž 2 kopy 39 grošů, roboty 4 dny a 1 slepici.

Léta 1637 koupil Tomáš Zajíček statek od bra-
tra svého Václava za 56 kop.

Léta 1647 koupil Jakub Zajíček tento sta-
tek, aby dluhy zaplatil, totiž 56 kop.

Léta 1685 koupil Jan Zajíček statek od otce Jakuba za 70 kop.

Léta 1725 koupil Jan Zajíček, syn, statek po otci Janu od 
máteře za 111 kop. Podíl: Václav na panství Dubském.

Léta 1727 koupil Pavel Flanderka tento statek po nebož-
tíku Janu Zajíčkovi za 119 kop. Pozemků 14 strychů.

Léta 1746 koupil Matěj Šichta tuto živ-
nost gruntovní za 110 kop.

Léta 1771 koupil Jan Šichta statek od otce Matěje za 110 
kop. Pozemků má 20 jiter, daní platí 6 zlatých 55 krej-
carů, extra vydání má 14 krejcarů, úrok jirský činí 34 
krejcary, úrok havelský 1 zlatý 4 krejcary, roboty ruční 
celoročně má 130 dní, faráři platí 26 krejcarů desátku.

Léta 1814 koupil František Šifta tento čtvrt 
statku od otce Jana za 800 zlatých.

Léta 1853 koupil František Šifta tuto živnost za 1.392 zlatých.

Léta 1866 koupil Josef Melichar od tchána Františka Šif-
ty za 5.400 zlatých. Následoval patrně syn Florián, jehož 
vdova Anna převzala živnost v r. 1890 se synem Petrem.

Číslo domu 7, vlastník Pavel Musyl (čtvrt sedlák)

Léta 1594 na den Božího narození umřel Pavel Mu-
syl na statku svém léta 1594 zaplaceném. Děti zůstaly: 
Anna, Ludmila, Jiřík, Maryána, a Mandaléna máti.

Léta 1599 ujal Vondřej Vlk tento statek, přiženiv se k vdo-
vě Mandaléně po Pavlovi Musylovi, za 110 kop. Přídavek: 
klisny 2, kráva 1, husa 1, slepic s kohoutem 8, brány 2, 
šavle domovní (zbraně se v tehdejších domech často na-
cházely). Obilí na zimu žita i pšenice seté po 5 korcích.

Léta 1647 koupil Tomáš Zajíček tento grunt pus-
tý a zbořený po Ondřeji Vlkovi za 20 kop. Závdav-
ku žádného, toliko na roky dal po 1 kopě. Stal se ten 

zápis na Skalách. Roboty: úrok jiřský 38 grošů, ha-
velský 38 grošů, roboty koná 4 dny a slepice 1.

Léta 1648 ujal Jakub Zajíček, jeden nápadník, tento grunt.

Léta 1683 ujal Václav Jístl tento statek od tchána Jakuba Zajíč-
ka za 30 kop. Závdavku dal 2 kopy, žita setého má po 6 korcích.

Léta 1725 koupil Jiřík Jístl tuto živnost od otce Václa-
va za 110 kop. Přídavek: půl vozu okovanýho, půl bez 
železi, brána s hřebíky jedna, pozemků 15 strychů 
pode jménem „Na písku“, „Na poustkách“.

Léta 1743 koupil Václav Černý statek od Jiříka Jísle za 140 kop.

Léta 1772 koupil Jan Jisl statek od Václava Černýho za 216 
kop. Pozemků má tento čtvrt statku 21 jiter. Pole: lada 
tříletá „Nad rybníkem“, a šestiletá „Za humny“. Daní platí 
5 zlatých 55 krejcarů, extra vydání 12 krejcarů, úrok jiř-
ský 36 krejcarů, úrok havelský 1 zlatý 12 krejcarů. Dluhy 
jsou: za královské obilí 40 zlatých 38 krejcarů – za mě-
řici královského žita z roku 1771–4 zlaté 40 krejcarů.

Léta 1803 ujal Jiřík Jisl selskou živnost 
od otce Jana Jisla za 450 zlatých.

Léta 1805 stal se pachtýřem tohoto statku po zemřelém 
Jiřím Jislovi Václav Roubínek, vzav sobě vdovu za man-
želku. Platil neplnoleté dceři ročně 15 zlatých. Odhadnu-
to pole korec po 10 zlatých, lada korec po 1 a 1/2 zlatým, 
lesní porostliny po 4 zlatých, stavení 200 zlatých, stodola 
100 zlatých, špejchárek 60 zlatých, klisna 30 zlatých.

Léta 1834 koupil Václav Roubínek půl této živnos-
ti od Anny, dcery po zemřelém Jiříku Jíslovi, pro-
vdané Kvapilové z Vrchoviny za 1240 zlatých.

Léta 1842 ujala Kateřina Šiftova, roze-
ná Roubínková za 1.200 zlatých.

Číslo domu 8, vlastník Adam Jisl

Léta 1759 koupil Jiří Jisl chalupu náves-
ní po otci Adamu Jislovi za 12 kop.

Léta 1766 koupil Jakub Starý domek na 
obci od Jiříka Jisla za 23 zlatých.

Léta 1796 koupil Václav Starý chalupu na obci 
od otce Jakuba za 50 zlatých. Ruční roboty má 
13 dní celoročně neb má 2 zlaté platiti.

Léta 1831 koupil Jan Starý barák na obci od 
otce Václava Starýho za 200 zlatých.
Léta 1861 koupil Jan Starý.

Léta 1867 koupil František Retr domek s při-
koupeným polem za 938 zlatých.
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Léta 1800 koupil Josef Beran tuto chalupu za 300 zlatých. Léta 
1833 koupil Josef Beran pozemků 1 jitro 1000 sáhů od Jana 
Zajíčka čís. 9 v Jivině, jménem „Na Sourově“, za 180 zlatých.

Léta 1849 koupil Jan Beran chalupu tu 
od otce Josefa za 1000 zlatých.

Léta 1862 koupil František Beran chalupu tu za 2.949 zlatých.

Číslo domu 11
Léta 1783 ujal Václav Mareš chalupu po Janu Fidlerovi na 16 let.

Léta 1818 ujal Václav Pařík tuto chalupu, vzav sobě 
Marii rozenou Fidlerovou za manželku.

Léta 1836 ujal Josef Pařík tuto chalu-
pu od otce Václava za 310 zlatých.

Léta 1872 ujal Jan Pařík za 870 zlatých.

Číslo domu 12

Léta 1777 vystavěl Jiřík Říha barák na obci Jivinské.

Léta 1794 koupil Jan Roubínek do-
mek na obci od Jiříka Roubínka.

Léta 1820 koupil Václav Roubínek za 150 zlatých.

Léta 1852 koupil František Roubínek.

Číslo domu 13, vlastník Jiří Primásek

Léta 1799 ujal Jan Primásek barák na obci 
od Jiřího Primáska, otce svého.

Léta 1826 ujal Václav Primásek barák tento za 62 zlatých.

Číslo domu 14

Léta 1780 ujal Václav Primásek roli „Za humny“ pro 
5 strychů od otce Jana Primáska pro vystavění cha-
lupy za 40 zlatých. Roboty ruční 26 dnů ročně.

Léta 1826 ujal Jan Primásek za 348 zlatých.

Číslo domu 15, vlastník Jiří Mareš

Léta 1794 koupil Václav Bučina tento domek 
na obci od Jiřího Mareše za 30 zlatých.

Léta 1804 koupil Prokop Šéfr za 150 zlatých.

Léta 1805 koupil Jan Pasecký za 212 zlatých.

Léta 1845 koupil František Pasecký.

Léta 1846 koupil František Zajíček za 240 zlatých.

Číslo domu 16, vlastník Jan Zajíček

Léta 1787 koupil Jiří Zajíček chalupu malou po otci Janu 
Zajíčkovi za 180 zlatých. Daní platí 1 zlatý 28 krejca-

rů, extra vydání 3 krejcary, úrok jiřský 15 krejcarů, ha-
velský 30 krejcarů, roboty ruční celoročně 26 dnů.

Léta 1831 ujal Václav Zajíček tuto gruntov-
ní chalupu za 350 zlatých císařské měny.

Léta 1854 ujal Josef Zajíček za 1140 zlatých.

Číslo domu 17, vlastník Jan Primásek.

Léta 1789 ujal František Primásek tuto chalupu malou od 
otce Jana Primáska za 30 zlatých. Daní zaplatil 59 krejcarů, 
extra vydání 2 krejcary, ruční roboty celoročně 26 dnů.

Léta 1794 ujal František Primásek tuto chalupu za 150 zlatých.

Léta 1833 ujal Jan Primásek za 243 zlatých.

Léta 1843 ujal Václav Melichar z Bohdánkova za 1.315 zlatých.

Léta 1863 ujal Václav Melichar tuto chalu-
pu od otce Václava za 2.000 zlatých.

Číslo domu 18, vlastník Josef Šulc

Léta 1794 koupil Václav Lauryn tento domek na 
obci od Josefa Šulce za 50 zlatých, daní platí 10 krej-
carů, ruční roboty celoročně má 13 dnů.

Léta 1818 koupil Josef Lauryn za 150 zlatých.

Léta 1851 koupil František Lauryn za 180 zlatých.

Číslo domu 19
Léta 1794 koupil Jan Odcházel místo pro barák na obci.

Léta 1841 koupila Marie Bernatová tento barák.

Léta 1842 koupil Václav Bernat barák ten od matky 
Marie Bernatové. Léta 1866 koupil Václav Bernat po-
zemek od knížete Rohana, zastoupeným Vilémem 
Janíkem, radou a Janem Čechem, radou, od dvora 
Sychrovského, 2 jitra 267 sáhů za 780 zlatých.

Číslo domu 20
Léta 1796 vystavěl Jan Primásek sobě chalupu na 
obci svým nákladem. Roboty ruční má 13 dní roč-
ně, neb 2 zlaté platiti a 1 den roboty na žních.

Léta 1817 koupil Dominik Sluka za 700 zlatých.

Léta 1817 koupila Apoléna, manželka Antoní-
na Tuchmana z Hodkovic tento domek od Do-
minika Sluky za 700 zlatých hotových.

Léta 1818 koupil Jan Šlambora domek od Apo-
lény Tuchmanovy za 500 zlatých.

Léta 1826 koupil František Roubínek za 450 zlatých.

Léta 1853 koupil Josef Roubínek za 200 zlatých císařské měny.

Zde zápisy Josefa Škody končí.

Karneval!   Zdeněk Mikula
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