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ak by se správnì mìly slavit ony „narozeniny“. Nejde vlastnì o narozeniny,
ale o pøipomenutí první dochované písemné zmínky o jménech dnešních obcí, nebo
chcete-li vsí, které dnes jako místní èásti náležejí mìstu Bor.
Když byly pøipisovány jako majetek vznikajícího kláštera Kladruby, musely již
existovat, a tak je více než jisté, že k jejich založení došlo deset, dvacet, tøicet nebo tøeba
i sto let pøed sepsáním tohoto písemného dokladu. V tomto pøípadì je to vlastnì vìc
správní a pak také i vìc schopností a techniky, nebo právì vznikající klášter se stal
pro širé území jediným místem, kde bylo kromì duchovní stránky života a zajištìní
šíøení køesanského uèení, také možné využít písma znalé mnichy, dostupného psacího
náèiní a pergamenu k sepsání dùležitých zpráv a dokumentù, jak je pozdìji na tomto
místì i mnohokrát dokládáno.
V listinì a nebo ještì pøesnìji v listinách, které jsou variantami té pravé jsou uvedeny
tyto naše vesnice, nebo chcete-li místní èásti mìsta Bor:
- vesnice, které dostal klášter celé:
Bojeènice, Borovany, Hlupenov, Lužná
- vesnice exemptní, které klášter hned nedostal, ale jsou tu jmenované:
Èeèkovice, Malovice, Málkovice, Skviøín

Zakládací listina kláštera Kladruby
Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice.
Dávám na vìdomí všem synùm svaté Matky, že já, VLADISLAV, kníže èeský, v pevné
víøe, že vše náleží Bohu a vìøíc jako onen, co øíká: „Dávejte almužnu (myšleno dary),
a bude pro vás vše èisté“ nebo jiný øíká „Spása duše je bohatstvím èlovìka“.
Postavil jsem tedy klášter k poctì svaté Bohorodièky pro spásu své duše. A protože
vím, že Bùh nepøijímá dary uloupené obìtem (celoplošného) nièení (doslova uvedeno
in holocaustum ( holos øecky celý, caustum = nièení, pálení), on sám (Bùh) je svìdkem,
že nedávám nic, co bylo jiným neprávem nebo násilím odcizeno. Nýbrž, vše, co dávám,
bylo mým pøedkùm z boží vùle dovoleno užívat k jejich potøebì.
Následující obdarování èiním s èistým svìdomím a prostotou srdce pod svìdectvím
pana Heømana, biskupa pražského, pana Jana, biskupa moravského a velmožù této
zemì a vše bez odporu všeho lidu dávám tomuto klášteru.
Dávám dvanáct strážcù kostela ve vsi Wssecar (Všekary). Jejich jména jsou zde
uvedena: Mutis, Zuar, Milik, Dunay, Stoyan, Gluza, Neostup, Bratrata, Mania, Milon,
Pacek. (Pozn.: Vìtšina písmen -u- se ète jako -v-)
Dávám také celý les mezi dvìma vodami, Mží a Mžicí (Msam et Msicham) ležící, až
do teutonské (nìmecké) zemì, s výjimkou 12 vesnic, které tam byly zøízeny odedávna
a jejichž jména jsou:
Lom, Benessewic, Lobzi, Plezomi, Malcouici, Maleulaz, Chekouici, Skuirino,
Bonatici, Naztaremzedle, Dalemisle, Prosteborici. (Lom, Benešovice, Lobzy, Plezom,
Málkovice, Malovice, Èeèkovice, Skviøín, Bonìtice, Staré Sedlo, Darmyšl, Prostiboø)
Dávám tedy 25 celých vesnic:
Claderubi, Werbicane, Ponebuzlaz, Glupenovo, Zumlaz, Oboychnice, Borowane,
Milewo, Bucovo, Watenici, Mecelevo, Mocvrad, Podevzi, Doudlenowici, Milga,
Welchis, Podmocli, Gorki, Scepanowici, Mladetici, Camic, Cebeuo, ve Wladizlawicih
dávám celý okrsek øeky Mohelnic(e) až k dubu (k Dubé?). (Kladruby, Vrbice,
Ponebuzlaz to je Láz, Hlupenovo, Soumìø?, Bojeènice, Borovany, Milevo, Buková,
Vatenice, Meclov, Moèerady, Podìvousy, Doudlenovice, Milkov, Vlkýš, Podmokly,
Hùrky, Štìpánovice u Nekmíøe zaniklá obec, Mladotice, Kamýk, Cebiv, Lusna = Losiná
u Chotìšova nebo u Starého Plzence? nebo Lužná u Boru?, Vladislavice, Sezemice,
Chlum?)

Následující vesnice nejsou celé:
V Gneunicih (Hnìvnice), kde dávám zem s 10 poplužími, Clenouicih (Klenovice) tøi
obydlí, v Hoteseuicih (Chotìšov) 4 obydlí, v Gonezouicih (Honezovice) 7 obydlí, také
celou ves Bigedl (Bijadla u Merklína) kromì dvou obydlí, dávám také kostel se vším
pøíslušenstvím, v Dnišic (Dnešice) 2 popluží a 3 obydlí, u Rozuad (Rozvadov v okese
Plzeò sever, zaniklá ves) jedno popluží. Cona se svou pùdou. Prudota se svou pùdou
W racouici (v Racovì), v Seztoceh (Øestoky u Chrudimi) kostel se vším pøíslušenstvím
a platem z celého újezdu. K darovaným vesnicím výše pøidávám ètyøi: Milucouo,
Zlapnich, Bzini, Pnecluk (Milíkov u Støíbra, Slapník, Bziò, Pnìtluky neznámé vesnice)
Dávám také
Izbrazlau (Zbraslav u Prahy) se vším pøíslušenstvím, to jest:
Luben (Libeò) celou ves, Slewici (Šlovice) ves a èást øeky (Berounky, tehdy Mže),
Cernosich, vše, co jsem koupil od Goscam (od Hošti to je vlastní jméno), Lagowicih
(Lahovice) tøi rybáøe: Cekan, Marsic, Blasius a øeku, která se nazývá Msa (Mže) k øece
Wltawa až po ústí potoka Chotc (Chotský, dnes Radotínský potok).
Ke kostelu sv. Havla (ve Zbraslavi) je urèeno 5 strážcù, jejichž jména jsou Mutis,
Radec, Nepriwad, Merzata, Cogata. Ze vsi Lipan (u Zbraslavi) dušník Ten se svou
pùdou. Ve vsi Sabowresk (Žabovøesky) pasák dobytka (krav) se svou pùdou. Ve vsi
Widim (Vidim, zaniklá ves u Zbraslavi) Trebata se svou pùdou. Ve vsi Gehercaz
(Jirèany) dva soustružníci Petrum a Gotsam.
Šafáø (villicus) panovníkova dvora v Praze je povinen klášteru zaplatit každou sobotu
10 denárù a na svátek sv. Havla dát jedno høíbì. Knížecí mincmistr téhož dne prut zlata.
Knížecí kuchmistr dvì nádoby medu.
V tom místì Praze dal jsem výše øeèenému klášteru místo s mlýnem (u Vltavy, v místech
budovy dnešního Mánesa). V tomtéž místì Praze místo pro jeden dvorec a špitál, a sice
od kostela sv. Michelis až po kostel sv. Petra k veøejné cestì (na dnešním Novém Mìstì
pøi Vltavì). A vinici pod Prosekem. Tìn (jméno) se svou pùdou (polnostmi). Nesicha,
který novì plní nádoby solí.
A vinici pod Prosekem (èást Prahy) a dva soustružníky Petrus a Gotsa. Navíc jednoho
rybáøe, jemuž se obecnì øíká pstruznik a k tomu polovinu øeky. Wilalmus pøidává své
otcovské dìdictví, které zdìdil po dìdovi Pulovi v Ratbori i se zahradou.
V Plzni (Starém Plzenci) jednoho kožešníka Bezvy. V Nezabudiz (Nezabudice pøi
Berounce, okr. Rakovník) ètyøi rybáøe Milhozt, Otek, Domacha, Castolov. Ètyøi, co nosí
nádoby se solí: Tessen, Preztan, Glupez, Bore. Sdemissicih (Zdemyslice, Plzeò jih)

jeden hrnèíø Ozlata. Ze Zemetiz (Zemìtice, Plzeò jih) sedlák Radoztan se svými syny,
který dává sedm nádob medu.
Goseticih (Košetice u Touškova?) dva kováøi Began a Tergon. Jeden koláø Bogdan.
Ve vsi Reptech (Rpety u Hoøovic) pastýøi koní Budan a Mara.
Ve vsi Ghozkov (uvádí se, že jde o Kosov nedaleko Boru u Tachova, ale spíše by mohlo
jít o malou vesnièku Chockov u Radnic, nedaleko Vranovic) dva náhonèí (sokolníci)
Zeztrogor a Gluza. V Tinz (Panenský Týnec) vytápìè místností Castri (Chastr).
V Lubossin (Libušín okr. Kladno) Zuoyboch, který vyrábí èíše, se svou pùdou. Ve vsi
Vgrez (Úherce u Loun) vinici s 5 vinaøi Stras, Zabona, Nemir, Golisa, Scepata.
In Tuskov (Touškov) dva komorníci Domabor a Cik. Ve vsi Milostine (Milostín, okres
Rakovník) èistiše šatù Ras. Sdata, který splácí dluh padesáti hrudami železa.
V Domaseliz (Domažlice) tøetinu ze cla, které patøí panovníkovi. Udìlal jsem pozdìji
výmìnu s panem Hermanno, biskupem pražského kostela, že nebude od místních
chudých (poddaných) vybírat desátky. Za to mu dávám dvì vesnice Walterowo
(Valtíøov u Pobìžovic) a Dovdlenowiz (Doudlenovice, asi nìkde u Horš. Týna), ba také
dávám sedm sluhù, jejichž jména jsou Obida, Poteha, Milota s jeho bratry, Mirsa,
Martin, Gumprecht.
V Lucoue (Luková u Manìtína) polovinu vesnice. Ve Vranowiz (Vranovice
u Radnic) polovinu vesnice øeku od kamene, který se nachází uprostøed toku až k brodu
proti vesnici Plana (Planá, okr. Plzeò-sever). V provincii Liutomericensi (v kraji
litomìøickém) dávám ves a vinici s vinaøi v Mlinoha (Staré Mlýnce) a jinou ves ve Wina
(Vinná) s vinicí a 5 vinaøi Chernata, Zopel, Hodata, Tribata, Bosey a ve vesnici Lun
(Louny) statek o jednom popluží. Ve vsi Liubochowan (Libochovany) rybáøe Waurik
(Vavøík).
Koneènì, veškerý majetek tohoto kláštera v celých Èechách osvobozuji od veškerých
poplatkù pøi prodeji, provozu služeb, neèiním si nároky na placení narez (poplatkù)
za pasení vepøù, které vévodové od vesnic požadují. A se vším všudy svobodnì dovoluji
trh v Kladrubech a osvobozuji jej od všech poplatkù. Když nìkdo nìkoho poraní nebo
spáchá vraždu, žádný z mých následovníkù se nad tím nebude pozastavovat, ale bude
ctít zvyklosti dodržované v klášteøe.

Bojeènice - villa Oboychnice
Bojeènice je bìhem své historie zapisována v rùzných blízkých tvarech
svému slovanskému pojmenování. K zásadní zmìnì pùvodního jména,
podobnì jako i u mnoha dalších vsí poznamenaných pøílivem nìmeckého
obyvatelstva, došlo po Tøicetileté válce, kdy tehdy psané Bossniczy a vyslovované Bošnièi (Berní rula 1654) se bìhem následujících padesáti let zaèalo
psát Woschnitz, vyslovované Vošnic a své dnešní pojmenování si vysloužila ves
až v roce 1945.
Ves se svými statky je psána ke kladrubskému klášteru do roku 1420.
Tehdy se dostává na padesát let do rukou zástupcù nejnižší šlechty, vladykù,
z nichž poslední Racek z Pòovan, prodává ves roku 1473 za 22 kop grošù
èeských panu Bohuslavovi ze Švamberka a od té doby patøí k Boru. Posledním
šlechtickým majitelem byl Karel kníže z Löwensteinu psaný na Boru do roku
1945.
Ve vsi byla roku 1816 zøízena filiální farní škola a v roce 1871 byla
postavena nová škola na pozemku domu è.p. 5, který zakoupila obec. V domì
è.p. 15 byl hostinec pana Kreinera.
Pro ves i pro mìsto Bor byl
významný nedaleko otevøený lom
na kvalitní kámen zvaný Wolfgrube
(Vlèí jáma), odkud se bral kámen na
vìtšinu staveb. Bojeènice mìla
v roce 1939 24 domù a žilo zde
233 nìmeckých obyvatel. Stavební
památky tu pøedstavují dvì kaple,
menší vystavìná v roce 1907 a vìtší
z roku 1929. K Bojeènici náleží
i malá osada Nový Dvùr, která
mívala 26 domù a malou kaplièku
nedaleko návesního rybníka, dnes
je místní èástí Boru.

Borovany - villa Borowane
Borovany se ve své rané historii projevují v písemnostech jen s malými
odchylkami od svého pùvodního slovanského jádra. Jen pøílivem nìmeckého
obyvatelstva po Tøicetileté válce se v Berní rule v polovinì 17. století zaèíná objevovat
název Turban, který provází ves až do odsunu Nìmcù v roce 1945.
Ves zapsaná kladrubskému klášteru v roce 1115 byla v r. 1557 zastavena rodu
Švamberkù na Boru, v roce1578 se císaøským aktem dostává vìtšina dvorù k majetku
vsi Olešná, ale v polovinì 17. stol. jsou psány k panství Bernartice. Do majetku
majitelù borského panství knížat z Löwensteinu se Borovany dostávají roku 1732
a je jím až do konce 2. svìtové války.
Bohatství obce bylo vždy pøedevším v rozlehlých borových lesích s dostatkem
kvalitního døeva a hojnosti zvìøe. Borovany byly se svými 252 ha lesa po pìt století
nejvìtší „lesní“ vsí v Plzeòském kraji. Jednotøídní škola je zmiòována v roce 1847
a nová budova byla postavena v roce 1891. Soukromou hospodu provozovali v èp. 1 pan
J. Schindler a v èp. 22 J. Gottlick. Pøi cestì do Kosova stála obecní cihelna a druhá stála
také na svahu ke Kosovu.
V roce 1926 zaveden první vodovodní øad, dne 23. srpna 1930 byl ve vsi
spuštìn el. proud, v roce 1931 zakoupeno první rádio do vsi pro školu, v roce 1932
vypracován projekt silnice Staré Sedlo, Borovany, Holostøevy (stavba schválena
v r. 1933 a v r. 1935 zamítnuta), a v roce 1933 zakoupen první motocykl panem
J. Sandnerem z èp. 2.

V obci bylo nejvíce 39 domù a 219 obyvatel, dnes tu žije celkem 57 obyvatel
v 35 domech. Z toho jsou 4 dìti.
Každoroènì se v obci uskuteèní nìkolik akcí, které si obèané organizují
svépomocí. Pøi oslavách svátkù jara se v místním „kulturním domì“ poøádá maškarní
rej, který je každý rok zamìøený k nìjakému zvláštnímu tématu. Poslední den v dubnu si
obèané tradiènì zdobí a staví májku. Následující den ráno se v obci koná recesistický
prvomájový prùvod, kterého se zúèastòují i obyvatelé okolních obcí.
Poslední kvìtnový víkend se ve vsi slaví pou, souèástí které je mše svatá
u místní kaplièky. Pøi této pøíležitosti se také pravidelnì poøádá nohejbalový turnaj.
Nedílnou souèástí dìní v obci je záøijový, letos již 35. roèník, festivalu Bluegrass
Marathon. Mimo uvedené události se místní obèané scházejí jak v kulturním domì,
tak i v novì vybudovaném pøístøešku na návsi, tøeba
u pøíležitosti oslavy narozenin, konce roku apod.

Èeèkovice - villa Ceckouici
Ves Èeèkovice se bìhem svých dìjin nepsala vždy stejnì, ale od svého poèátku
má jasný slovanský jazykový pùvod a další písemnì doložené varianty jsou vìtšinou
transkripcemi odpovídajícími dobì zápisu jako napø. Czeckovici, Sceskowiz.
Nìmecký tvar Eschowitz se vyvinul ze zápisu ve strážských matrikách z roku 1597
a v Deskách zemských v roce 1603, kde se vyskytuje jako Essowicz (znìjící foneticky
Ešovic). Dnešní pojmenování mùžeme najít v písemnosti již z roku 1485, kde se píše:
„Židovi synové z Èeèkovic“.
Ke kladrubskému klášteru se dostává až pozdìji v roce 1177, kdy ves patøila
vladykùm Ratiborovi a Jarošovi z „Scezgouiz“, ale roku 1239 patøí již klášteru
Kladruby. Roku 1379 náleží k Muckovu a o sto let pozdìji v roce 1475 kupuje polovinu
vsi Bohuslav ze Švamberka a druhou èást pøikupuje v roce 1487. Od té doby patøí
Èeèkovice k Boru. K Èeèkovicím náleželai malá osada Nová Hospoda. Nejvíce
obyvatel v poètu 236 v 37 domech žilo ve vsi v roce 1921. Zøejmì historicky
nejpozoruhodnìjší bylo cihláøské hliništì s velmi kvalitní hlínou pro skláøské hutì,
které si pro ni nechávali posílat formany z velkých dálek. Kromì známé knížecí cihelny
na Šibenièním poli tu byl po tøi sta let provozovaný a široko daleko známý ovèín.
Na pøelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století byl v obci vybudován
velkokapacitní teletník, který patøil k nejmodernìjším své doby. Snad právì proto se
Èeèkovice dostali v roce 1973 do filmu Oldøicha Lipského „Tøi chlapi na cestách“,
v nìmž se èást odehrává právì ve zmínìném teletníku.
V souèasnosti má vesnice úplnì jiný
ráz. Zùstala jen okrouhlá náves a v horní èásti
vedle statku rybník. Ze staré zástavby bylo
nìkolik domù zboøeno, ale vìtšina je opravena
nebo pøestavìna. Díky blízkosti dálnice a novì
vybudovaného areálu CT Park se stovkami
pracovních míst vyrostly v obci nové rodinné
domky a poèet obyvatel se ve 28 domech
zvýšil na 72.
Každý rok poslední dubnový den
probíhá tradièní stavìní májky, akce spojená
s upálením èarodìjnice, opékáním buøtù
a pøedevším setkání místních i pøespolních
obèanù. Podobnì zdaøilou tradièní akcí jsou
i rybáøské závody se stálým poètem úèastníkù
rybáøù i divákù.

Hlupenov - villa Glupenouo
Ves je zmiòována ke kladrubskému
klášteru jako ves, která k nìmu pøešla až na
konci 12. stol., ale o jejích dìjinách od poloviny
13. stol. až do druhé poloviny 18. stol. není
dostatek zpráv. Nìmecké obyvatelstvo užívalo
pro ves název Neuhäusel (Nové Domky).
Obyvatelé byli farníky holostøevského kostela
sv. Mikuláše a dìti navštìvovaly školu také
v Holostøevech. Dnes má Hlupenov …..
usedlostí a žijí tu 2 stálí obyvatelé.

Kosov - villa ???
Reinher, opat kladrubského kláštera, prodává Bøetislavovi, synu Bøetislavovu, èást vsi Stanìtice za 68 høiven a za tyto peníze kupuje Kosov a Mamnovo.

Lužná - villa Lusna
Slovanský název obce dokládá prastarou historii, kterou potvrzuje i zápis
v zakladatelské listinì kladrubského kláštera z roku 1115. Pojmenování je nejpravdìpodobnìji odvozeno od „louže“ a tedy místo mokré s loužemi a nebo od „luh“, místo
svìtlé lesní luèinaté místo na vlhèí pùdì. Obojí základ souvisí s pøírodním prostøedím,
ve kterém byla ves založena a dodnes odpovídá prastarému stavu. Ve 14. stol. patøila
ves k Muckovu a od roku 1454 do švamberského panství v Boru. Po Tøicetileté válce
byli ve vsi jen tøi èeské rodiny a jedenáct nìmeckých, dosídlených z Bavorska.
V Lužné fungovala již od 18. stol. škola, ale v 19. stol. je zaznamenávána jako
poboèka školy v Dolech.

Bývalá škola v Lužné v roce ???
Dnes nepravidelná, svažitá náves Lužné nemá výraznìjší dominantu.
Za zmínku stojí malá kaple Panny Marie z roku 1842, stojící pøed èp. 8. Kaple je nyní
v soukromém vlastnictví a probíhá její rekonstrukce. Menší kaple pøi silnici pøed vsí
byla opravena v roce 1992. Dále smìrem k Boru stojí
mezi stromy u cesty kamenická práce G. Böhma.
Proti soše stojí v polích kamenný køíž vztyèený roku
1842. Váže se k úmrtí mladého hospodáøe z Lužné
èp. 8, který podlehl zápalu plic. V nedávné dobì
došlo k opravì dvou historických køížù.
Do konce 80. let minulého století stával ve spodní
èásti obce roubený dùm s hrázdìným štítem, který
dokumentoval starou lidovou architekturu Borska.
Mezi významné luženské rodáky patøí Dr.
Filozofie Josef Kreiner (26.7.1876 8.5.1948), který
pùsobil jako profesor na gymnáziu v Praze
Dr. Josef Kreiner

Málkovice - villa Malcouici
Ves byla v listinì kladrubské zmínìna jako extemptní, takže nebyla klášteru
vìnována hned v roce 1115, ale až v roce 1186. Papežská listina z roku 1239 však
potvrzuje, že Málkovice mohou být klášteru odejmuty. Není však podložené, zda a
kdy se tak stalo. Historické dokumenty se o dvorech v Málkovicích zmiòují až v roce
1606, kdy už byly v držení Švamberkù na Boru a pak roku 1658 byly po vymøení rodu
prodány rodu Götzen, kteøí drželi Bor až do roku 1720. Od té doby náležela obec
šlechtickému rodu Lövenstein až do konce II.svìtové války.
Kaplièka sv. Josefa byla postavena v roce 1924 a hostinec byl provozován v
èp.1. Ameriètí vojáci dorazili do vsi 5. kvìtna 1945 kolem šesté hodiny odpoledne.
Noví èeští osídlenci do vsi pøijeli 17.øíjna 1945. Dnes mají Málkovice ….domù a …
obyvatel. Mezi nejvýznamnìjší akce bìhem roku patøí tradièní nohejbalový turnaj
a rybáøské závody.

Malovice - villa Maleuici
Malovice se ve svých dìjinách pøipomínají v pøepisu Malevicze a samozøejmì
i v nìmeckém tvaru Mallowitz. Ves patøila kladrubskému klášteru až od roku 1177, ale
již v roce 1379 je psána k Muckovu a její èást od roku 1454 k Nìmeckému Lomu
(Lom u Tachova). V polovinì 15. stol. je vedena jako zpustlá a v roce 1472 jsou dva
dvory ve vsi odevzdány Václavem Filiberem Bohuslavovi za Švamberka. Malovice
se zmiòují i v roce 1531 s pustými dvory. Snad až po Tøicetileté válce se na opuštìné
pozemky dostávají nìmeètí kolonisté, kteøí znovu obdìlali opuštìné pozemky
a vystavìli svá obydlí. Pøíliš nepopsaná historie obce je vždy spojována s historií
nedaleké vsi Málkovice. V roce 1869 je tady zaznamenáno 186 obyvatel ve 33 domech,
což je v dìjinách obce nejvìtší poèet. Kaple pøipomínající spíše malý kostelík byla
ve vsi postavena až v roce 1927 a byla zasvìcena Nejsvìtìjší Trojici. Malovice byli
bez boje osvobozeny americkými vojáky 5.kvìtna 1945 kolem 17 hodin. Po odsunu
nìmeckého obyvatelstva po roce 1945 se poèet obyvatel zmenšil na polovinu
a obydlených domù bylo jen dvacet. Dodnes nejvìtší budovou
v obci je kamenná stavba bývalého hostince s èp. 1, druhý
hostinec „U lesní perly“ fungoval v èp 25.

Skviøín - villa Skuirino
Ves opravdu prastará, zmiòovaná v listinì kláštera kladrubského, ale patøící
mu snad jen na pùl století. Nejvýznamnìjší osobou spojovanou se Skviøínem byl
Ratmír I. ze Skviøína, jehož rod je považován za pøedky pánù Švamberkù na Boru.
Stejnì jako Ratmír i jeho rodoví následníci patøili k nejpøednìjším šlechticùm zemì. Od
druhé poloviny 13.století jsou šlechtici tohoto rodu psáni na Skviøínì i na Boru, a tak se
dá usuzovat, že ves s tvrzí náleží již od této doby k Boru. Církevní prameny ze 14.století
pøipomínají kostel sv.Petra a Pavla s opevnìním a od roku 1454 se o Skviøínì prameny
nezmiòují celých 150 let. Tehdy v roce 1596 je ve švamberské listinì zapsán název
Spayerling a pøi sepisování poddaných v roce 1651 a v berním rejstøíku v roce 1654 se
už nìmecky zapisuje jako Speierling. Zapsáni tu byli pøevážnì nìmeètí osídlenci, ètyøi
sedláci, devìt chalupníkù a ètyøi zahradníci. Ke vsi patøil mlýn na potoce zrušený v roce
1838 a knížecí pila na prkna v è.p. 18. Obec vlastnila jednotøídní školu na è.p.49 a
chudobinec na è.p. 5 a do konce II.sv. války tu dobøe prosperovaly i dva hostince, dolní
se jmenoval „Na zákopech“. Nejvíce obyvatel tu žilo v roce 1900, kdy tu
v 55 staveních žilo 294 obyvatel. Dnes žije ve ….. domech …. stálých obyvatel.

