BRDA V STARIH VIRIH
1498
Brda (Egk) so prvič omenjena v prvem radovljiškem urbarju iz leta 1498 (omemba
ţupana Lenarta).
Vir: Zbornik 100 let Plamena
Brda (Egkh). Kot Mošnja in Lancovo tudi Brda v prvem urbarju (1498) razen činţa,
piščancev in jajc nimajo navedenih drugih dajatev. Takrat so imeli sedem hub ţupan
Lenart, Peter Tavčar, Ahac, Ruprecht, Luka, Lenart in Anţe Bohinc; vsi so plačevali
enako: 96 šil, 2 piščanca in 10 jajc. Delovna in vozna tlaka sta bili enaki kot pri
omenjenih vaseh. Ni znano, na kaj se nanaša opomba: »Miklavţ Polanec ima kajţo,
pravi, da ima o tem zakupno pismo, pa ga ni pokazal; ker zakupnega pisma ni prinesel,
mora sluţiti kot drugi.« Ţupanov popust ni omenjen.
Vir: Kroparski zbornik (str. 119)
1597
Brda (Egkh). Proti koncu stoletja je bilo 8 hub, urbar pa navaja še 4 kajţe. Na hubah so
bili ţupan Lovro, Jurij Tavčar, Lenart Poznik, Andrej Ahac, Blaţ Rupreht in Andrej
(Tomaţev), na kajţah pa Boštjan Poznik, Andrej Aţman, Valentin Šmid in Jurij. Med
naštevanjem dajatev za vrtičke, laze in rovte je več lokalnih imen, ki bi zahtevala
posebno študijo. Poseben pomen je imela huba Petra Dinstmana »am Edelthumb«, za
katero ta ni plačeval činţa, ker je imel zanjo zakupno pismo še iz ortenburških in
celjskih grofov, zasluţil pa je od dveh rovtov na Taleţu po 12 šil. Privilegija pa ni uţival
Janez Dinstman, ki je imel pol hube v Rovtu in pol v Kolnici; za grunt zunaj gmajne je
dajal po en gld. Dinstman je bil naslednik nekdanjega nesvobodnega plemiča iz dobe
ortenburških ministerialov gradu Walenberg (13.-14. st.)
Vir: Kroparski zbornik (str. 119)
1754 – PRVI POPIS PREBIVALCEV
ex Werdo (Brda)
Joannes Rosman 34. uxor Maria 45. filius Laurentius 24. Bartholomaeus 22. Jacobus
20. Joannes 18. filia Agnes 12. famula Getrudis 22.
Georgius Desman 34. uxor Maria 30. filia Ursula 11. Elisabetha 5. Getrudis 3. famulus
Joannes 65. famula Agnes 30. seruus Georgius 17. inquilina Maria 60,
Joannes Lucan 55. uxor Margaretha 42. filius Primus 14. Antonius 12. Joannes 5. filia
Agnes 10. Maria 8. Margaretha 2. mater Urusla 70.

Mathaeus Suppan 35. uxor Lucia 30. filius Laurentius 7. Georgius 5. filia Maria 15.
Helena 9. Ursula 3. Catharina 2. mensium
Reswerda (Podbrdo, zahodno od Lancovega, danes – Brda)
landtschafftlicher freysass
Gregorius Desman 43. uxor Margaretha 44. filius Primus 18. Georgius J12. )'acobus 8.
Andreas 6. Joannes. 3 frater Lucas 35. famula Agnes 28.
Gorenjske druţine – prvi popis, 1754
Vir: Mohorjeva zaloţba (več avtorjev)
1763

Brda, 1763
Vir: mapire.eu
1826

Prva stran mape FK (občina Lancovo, naselje Brda), 1826
Vir: arsq.gov.si

Brda na karti franc. katastra, 1826
Vir: Franciscejski kataster (http://giskd6s.situla.org/giskd/)

BRDA (priimki)
1
Walland

2
Tomaţovic
3
Zupan
4
Vovk
5
Aţman
6
Deţman
7
Justin
8
Kristan
Vir: RAGOR (hisnaimena.si)
BRDA (domača imena)
Stara / nova hš:
FK (1827):
št. 1
št. 8
Walland
št. 2
št. 4
Thomaschovitz
št. 3
št. 6
Suppan
št. 4
št. 5
Vouk
št. 5
št. 2
Aschman
št. 6
št. 3
Deschman
št. 7
št. 1
Justin
št. 8
št. 7
Kristan
Vir: Kako se pri vas reče? Brda (RAGOR)

Vulgo (danes):
Pri Ilarju
Pri Pozniku
Pri Andrejcu
Pri Španu (ex Ţupan)
Pri Aţmanu
Pri Deţmanu
Pri Kralju
Pri Tomaţovcu

1857

Vir: Deţelni vladni list za krajnsko kronovino, 31. 12. 1857
1869
Popis prebivalstva 1869:
Berda (Berdach)
8 hiš
Brda so bile del krajevne občine Lancovo.
Vir: Kroparski zbornik

43 prebivalcev (22 moških in 21 ţensk)

1910
Velik poţar v Brdih. Grozen poţar je uničil dne 15. m. m. celo vas Brdo v neposrednji
bliţini Radovljice. V petek je nenadoma švignil rdeči petelin iz hiše posestnika Olifčiča
ter mahoma vţgal sosednje hiše in gospodarska poslopja, tako da je bilo v kratkem, še
predno so prihitele sosednje poţarne straţe in okoličani na pomoč, uničenih sedem hiš
in okoli deset gospodarskih poslopij. Ker je bila večina prebivalstva Brda na polju, se ni
dalo skoro nič rešiti in ogenj je grozno gospodaril. Ponesrečenci so rešili edinole to, kar
so imeli na sebi. Obleka, ţiveţ, hišna oprava, poljsko orodje, a tudi mnogo ţivine je bilo
ţrtev ognja. A obuboţani prebivalci Brda objokujejo tudi eno človeško ţrtev. Ţena

posestnika Aţmana, videč, kako neusmiljeno dela ogenj, je z največjo pogumnostjo
hitela reševat ţivino; toda pri rešitvi se je sama ponesrečila. Udrl se je nanjo goreč strop
in le zavesti svoje hčere se ima zahvaliti, da ni ostala v ognju. Ta jo je vso gorečo
potegnila iz ognja, a revica je bila tako strahovito oţgana in opečena, da je v groznih
bolečinah popoldne okoli 5. ure, previdena z zadnjo popotnico, umrla. Čast junaški ţeni!
Na pogorišče so prihitele poţarne brambe z Bleda, Radovljice, Begunj, Ribnega,
Kamnegorice, Mošenj in Krope. Rešiti se je dalo le dve hiši in dve gospodarski poslopji.
Beda je velika. Ljudje so potrebni nujne podpore. Na pomoč! Kako je nastal ogenj, se še
ne ve.
Vir: Gorenjec, 16. 4. 1910
Vas Brda pogorela. Dne 15. t. m. je pogorela gorska vas Brdo, ţupnija Radovljica. Vas
sama leţi na griču pod planino Jelovca med Ribnem in Kamnogorico. Vse hiše v vasi so
bili zelo ozko skupaj in krite s slamo. Ljudje so bili dopoldne večinoma na polju, v
gozdovih in senoţetih in doma so ostali le otroci in nekaj starejših ţensk. Ogenj je
nastal okoli 10. ure v lijaku za seno v hlevu pri posestniku po domače Andrejec. Na
pomoč so prihitele vse poţarne brambe iz cele okolice. Prva je bila na mestu nesreče
domača radovljiška poţarna bramba, prihitele so pa tudi polarne brambe iz
Kamnegorice, Ribnega, Bleda, Begunj, Mošenj. Njihovemu neumornemu delu in trudu
se je zahvaliti, da so rešili par hiš, gospodarskih poslopij in nekaj oprave. Pogorele so
šestim posestnikom hiše z vso notranjo opravo in obleko, gospodarsko poslopje, ves
ţiveţ za ljudi in ţivino, zgorelo je veliko ţivine, posebno prašičev. Škoda je velikanska.
Ogenj je zahteval tudi človeško ţrtev. 55 let stara vdova gospodinja Uršula je bila sama
v hiši, ko je nastal poţar. Hiti v hlev, da reši ţivino, jo ven izganja, a ţivina noče ven. Pri
tem pozabi nase in na smrtno nevarnost, ko je bil ţe ves hlev v ognju, na njo pade kos
goreče strehe, vţge se ji obleka na telesu. Beţi iz hleva po vasi kakor velik ognjeni
steber in kliče na pomoč. Prihiteli ljudje ji raztrgajo zgorele ostanke obleke raz telo,
katero pa je bilo ţe popolnoma opečeno. Celo telo je bilo kakor ena sama opeklina.
Preneso jo v hišo bliţnje sosednje vasi in tam je bila previdena s sv. zakramenti. Ginljiv
je bil prizor, ko prihiti njen sin, ki je ob času poţara bil v Lescah, na svoj goreči dom,
popusti dom in hiti k smrtno nevarno opečeni materi. Ko opečena mati zagleda sina,
dvigne se, objema sina in ga obsipa z zadnjimi materinimi poljubi. Sin pa prevzet ţalosti
in obupa se zgrudi nezavesten k nogam svoje matere. V soboto zjutraj je blaga
nesrečna mati v strašnih bolečinah umrla. Njenega pogreba v nedeljo udeleţilo se je
silno veliko ljudi iz bliţnjih vasi in iz Radovljice. Nesrečni pogorela so večinoma revni
posestniki, zadolţeni in zato nujno potrebni pomoči. Vsa škoda se ceni nad 80.000 K,
zavarovani pa so bili za malenkostne vsote, zato se obračamo do usmiljenih src za
podporo, bodisi v denarju, obleki ali ţiveţu ţupni urad v Radovljici je pripravljen
sprejemati darove in jih razdeliti med nesrečne pogorelce.
Vir: Domoljub, 28. 4. 1910
1912

Brda, (Vošče, Kolnica in d. Pusti grad), 1912
Vir: DAR in Rok Gašperšič (Vojaška specialka, Dunaj)
1937
Brda, 35-8-8-0-0. Sr so du ţand zdr fin ţel pTt š ţup Radovljica 4.5 km, o 2 km. Nm 565
m. Leţe v zgornjem koncu ravnice med Lancovskim hrbtom in sv. robom Jelovice
(Kodrasti vrh 877m). Od Boh. Save jih ločijo morenski nasipi, od Jelovice pa suha globel
nad izvirom Lipnice. Dovoz po obč. kolovozu iz Lancova (1 km). Razseţne senoţeti v
planjavah pod porfirnim Tolstim vrhom (885 m); med njim in pravo Jelovico leţi slikovita
gorska dolinica, ki je poleti poseljena (seniki). Gozdne planjave pokriva smreka, jelka,
bukev in hrast. Preţivljanje s kmetovanjem in gozdnim delom. Izletna pot na Kupljenik in
Bab ji zob (2 uri).
Vir: Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937
Brda, na Brdih, brjanski, Brjani, 43-9-10-25, a Lancovo 1, ostalo Radovljica 3 km. Nm
565 m. Gručasta vas v zgornjem koncu ravnice med Lancovskim hrbtom in Kodrastim
vrhom (877 m), ki tvori sv. rob Jelovice. Od Bohinjske Save je ločijo morenski nasipi, od
Jelovice pa suha globel nad izvirom Lipnice. Do tod pelje ozka cesta iz Spodnje Lipnice.
Gl. pridelek krompir; precej ţivine, ker so na z. strani razseţne senoţeti s seniki. Delo v
gozdu in zaposlitev v industriji širšega zaledja, zlasti na Jesenicah in v Lescah. Vodnjaki
s talno vodo. Pod vasjo v gmajni studenec Na beču. / Ši.
Vir: Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937
1941
Radovljica. Deţmanovo druţino na Brdih je zadela bridka izguba. V nedeljo, 19.
januarja, je nenadoma umrla skrbna gospodinja in dobra krščanska mati Terezija Fister
v starosti 62 let. Pokojna je bila mati 10 otrok, od katerih so 3 umrli. Na kmečkem gruntu
je delala kot čebelica od zgodnjega jutra do poznega večera. Skupno s svojim uglednim
soprogom sta lepo krščansko vzgojila številne otroke. In kako je ljubila sluţbo boţjo!

Dasi je dobro uro daleč do ţupne cerkve, je prihajala med prvimi in odhajala zadnja. V
veri je črpala svojo moč in tolaţbo. Neprevidena, a pripravljena je umrla, zato bo Bog
njeno veliko plačilo. Naj v miru počiva! Teţko prizadeti druţini naše soţalje!
Vir: Domoljub, 29. 1. 1941
1954
Rojstva. … Katarina Fister iz Brd 6 je rodila dečka …
Vir: Glas Gorenjske, 8. 5. 1954

Pozicija vasi Brda, 1954
Vir: Selanov reliefni zemljevid (detajl)
1975
Brda in Vošče. - Lotili so se gradnje ceste. Prebivalci krajevne skupnosti Lancovo v
radovljiški občini so letos organizirali ţe več prostovoljnih delovnih akcij — Zdaj gradijo
cesto na Brda in Vošče.
Prebivalci vasi Brda in Vošče ter deloma Spodnje Lipnice so bili minulo nedeljo
dopoldne vsi na delu. V začetku leta so se namreč na zboru občanov krajevne
skupnosti Lancovo odločili, da bodo uredili cesto v ti dve naselji v krajevni skupnosti.
Stara cesta je bila namreč nemogoča. Če je pozimi zapadlo le 20 centimetrov snega, so
bili ţe odrezani od doline. Zadnje deţevje v začetku aprila pa je cesto tako
poškodovalo, da domala ni bila več prevozna.
bila več prevozna.

Prek 60 prebivalcev vasi Brda in Vošče v krajevni skupnosti Lancovo je
v nedeljo sodelovalo v akciji pri gradnji ceste / Foto: A. Ţalar

V nedeljo je na tri kilometre dolgem odseku delalo prek 60 prebivalcev. Prav iz vsake
hiše iz obeh vasi so prišli. Obvezali so se namreč, da bo 20 hiš (v glavnem se ljudje
ukvarjajo s kmetijstvom) prispevalo deset starih milijonov dinarjev in da bo vsak za delo
sposoben vaščan opravil 60 prostovoljnih delovnih ur. Razen tega so se lastniki gozdov
obvezali, da bodo prispevali dva do tri kubične metre lesa. Nekaj bo primaknila krajevna
skupnost in 14 milijonov starih dinarjev občina.
»Po prvotnem načrtu bi urejanje tri kilometre dolgega odseka veljalo 43 starih milijonov.
Po takšnem predračunu Cestnega podjetja Kranj bi lahko uredili makadam in poloţili
800 metrov asfalta,« pravi tajnik krajevne skupnosti, 52-letni Anton Šantel.
»Po zadnjem deţevju pa smo ugotovili, da z uresničitvijo takšnega programa ne bomo
odpravili vseh teţav. Kaj lahko se ponovi še eno takšno deţevje in takrat bi nam
odneslo precej ceste in povzročilo še drugo škodo. Zato smo prvotni program povečali;
nekako za 30 odstotkov. Odločili smo se za gradnjo 4 metre široke ceste in izravnavo
vseh večjih ovinkov. Poloţili pa smo tudi 25 metrov odvodne kanalizacije. Doslej smo
prekopali ţe okrog 5000 kubičnih metrov materiala, očistili robove cestišča in v
spodnjem delu tudi ţe začeli utrjevati makadamsko cestišče. Dela je še precej, vendar
sem prepričan, da bo vse gotovo najkasneje do letošnjega občinskega praznika.«

Anton Šantel
Anton Šantel je še povedal, da so se prebivalci krajevne skupnosti takoj po vojni z
veliko vnemo lotili različnih gradenj in obnove kraja. Zgradili so na primer kulturni dom,
dom na Zgoški ravni in še bi lahko naštevali. V zadnjem času so bili nezadovoljni in
malodušni, ker za te objekte upravljavci niso v redu skrbeli. Zdaj, ko jim to omogoča
nova ustava, pa so se ponovno lotili različnih del. Seveda zato, da bodo poslej tudi sami
upravljali in uporabljali, kar bodo naredili.
»Ni res, da so se ljudje odvadili delati, priskočiti na pomoč, da vse gledajo le skoz dinar
in čakajo, kdaj jim bo kdo drug oziroma širša skupnost kaj zgradila in uredila. Nekaj
akcij smo imeli, ki potrjujejo, da v naši krajevni skupnosti ni tako.«
V zadnjih letih so asfaltirali Spodnjo Lipnico in Lancovo. Marca letos so se lotili čiščenja
obreţja potoka Lipnice. Aprila so odstranjevali zemeljske nanose, ki so jih sproţili
plazovi. Konec tega meseca pa nameravajo utrditi nasipe in peš pot od Spodnje do
Zgornje Lipnice. Lotili pa se bodo tudi obnove kulturnega doma. Skratka, prizadevnost
in volja občanov krajevne skupnosti Lancovo je res zgledna in vredna vse pohvale. / A.
Ţalar
Vir: Glas, 23. 5. 1975
Preloţiti so morali praznovanje. Lancovo - V krajevni skupnosti Lancovo, ki zdruţuje
naselja Spodnje in Zgornje Lancovo, Spodnjo in Zgornjo Lipnico, Brda, Vošče in
Ravnico v radovljiški občini, so nameravali letos 17. oktobra prvič sla vit i krajevni
praznik. V predlog statuta so zapisali, da ta dan izbirajo za krajevni praznik, ker so
Nemci 17. oktobra 1941 na Spodnjem Lancovem ustrelili 17 talcev. Na praznovanje so
se skrbno pripravljali.
Ţe v začetku leta so se prebivalci (okrog 800 jih ima ta po obsegu največja krajevna
skupnost v občini) lotili pripravljalnih del za ureditev ceste od odcepa na Zgornjem
Lancovem proti vasema Brda in Vošče. Spomladi so se s prostovoljnim delom lotili
zemeljskih del na dva kilometra dolgem odseku. Na tisoče kubičnih metrov materiala so
premetali, uredili odtočne kanale, razširili prvotno cestišče in v 1900 prostovoljnih
delovnih urah do začetka avgusta pripravili traso za asfaltiranje.
Cesto so prvotno nameravali odpreti ţe sredi avgusta, kasneje pa so se odločili, da jo

bodo za krajevni praznik. Dogovorili so se s Cestnim podjetjem v Kranju, da bo asfalt
poloţen do praznika. Vendar zgodilo se je tako kot ţe nekajkrat. Za asfaltiranje ceste je
bilo določenih več rokov pred tem, vendar ni nobeden obveljal. In čeprav so na
Cestnem podjetju obljubili, da bodo do praznika zagotovo poloţili asfalt, je danes
cestišče še vedno makadamsko.
Tako prireditelji niso imeli drugega izhoda, da otvoritev ceste in praznovanje preloţijo.
Odpovedali so vsa športna tekmovanja in kulturne prireditve.
»Ljudje so ogorčeni,« pravi tajnik sveta krajevne skupnosti Anton Šantl. »Vsi smo se
namreč tako ali drugače veselili uspeha, ki smo ga dosegli s to skupno akcijo. Potem
pa nas Cestno podjetje takole potegne. Za vodstvo krajevne skupnosti in za vse druge
je to velika politična škoda. Čeprav je šlo do finala vse po programu in nismo v
gradbenem odboru in vodstvu krajevne skupnosti nič krivi, se nekaterih prebivalcev ţe
loteva malodušje in morda tudi nezaupanje. Mislim, da bi moralo Cestno podjetje z
večjo mero odgovornosti sodelovati pri takšnih akcijah prebivalcev v krajevnih
skupnostih. Ne nazadnje imamo v krajevni skupnosti srednjeročni program, v katerem
naj bi s prostovoljnim delom in podobnimi akcijami reševali najrazličnejše probleme.
Takle zastoj pa nam je perspektivno gledano samo v škodo.«
V vodstvu krajevne skupnosti so se zdaj odločili, da bodo praznovanje pripravili za dan
republike. Upajo, da bo cesta vsaj do konca novembra asfaltirana, čeprav, kot pravi
Anton Šantl, malo verjamejo, da bo Cestno podjetje izpolnilo to obljubo oziroma
dogovor.
Nazadnje povejmo še to, da bo po predračunu veljala ureditev in asfaltiranje ceste
570.000 dinarjev. Od tega bo 140.000 dinarjev prispevala širša skupnost, preostali
znesek pa občani in krajevna skupnost. Gre torej za zares dovolj veliko akcijo, v kateri
bi Cestno podjetje najbrţ res moralo pokazati večjo mero razumevanja in odgovornosti.
/ A . Ţalar
Vir: Glas, 21. 10. 1975
Vsaka hiša prispevala poprečno po milijon. Lancovo – Res je, da je ţe lep čas, ko
smo v vsakodnevnem ţivljenju oziroma poslovanju prešli od nekdanjih starih najprej na
nove in potem samo na dinarje. Tudi v našem časopisu pišemo le o dinarji ali le
izjemoma o novih. Tokrat pa smo se v naslovu odločili za majhno izjemo. Ţeleli smo
pudariti prispevek, ki je pripomogle, da se je ţivljenje in poloţaj ljudi v dveh naseljih tako
rekoč čez noč spremenil. Zato smo naslov zapisali v starih dinarjih.
Gre za akcijo, ki so se je letos spomladi lotili v krajevni skupnosti Lancovo v radovljiški
občini prebivalci vasi Vošče in Brda. Sklenili so, da bodo s prostovoljnim delom in
prispevkom ter deloma s pomočjo skupnosti in organizacij rešili enega največjih
problemov na tem področju: Po dobri, široki, urejeni cesti povezati ti dve vasi z dolino
oziroma z glavno prometno ţilo – s cesto, ki Lancovo povezuje z Radovljico in naprej po
dolini s Kropo in Podnartom. Še včeraj je bila pot iz vasi Vošče in Brda le malo boljši
kolovoz, po katerem je bil ţe po malo večjem nalivu in za ped visokem snegu promet
skoraj nemogoč.
19 hiš imata vasi Vošče in Brda skupaj. Ni veliko prebivalcev, ki bi se izključno bavili s
kmetijstvom. Prvič so tisti, ki so se nekdaj ukvarjali z zemljo, ţe malde ostareli, drugič
pa moderna kmetijska obdelava (s kmetijsko mehanizacijo) tako rekoč ni bila mogoča.

Po slabih kolovozih še tako moderni in različno teţavnemu terenu prilagojeni kmetijski
stroji teţko rijejo. In prav zato so se odločili, da bodo enkrat za vselej uredili cesto.

Skoraj tri kilometre je dolga preurejena cesta z asfaltno prevleko,
ki povezije vasi Vošče in Brda v krajevni skupnosti Lancovo.
Kot rečeno, so se naloge lotili ţe spomladi. Vsi so delali in vsi so prispevali. Ko so pred
dnevi delali obračun, so ugotovili, da je poprečno vsaka hiša v vasi Vošče in Brda z
delom in prispevkom prispevala po milijon starih dinarjev. Skoraj tri kilometre dolga in
prek 3 metre široka je cesta, ki danes z dolino povezuje obe vasi. Prekriva jo asfalt, ki
bo omogočil laţe pluţenje snega in preprečil, da bi cestišče razril ţe vsak večji naliv.
Lastniki zemljišč niso prav nič razmišljali, če je bilo treba za novo traso prispevati
zemljo, če je bilo treba posekati les, za nekaj časa pustiti delo na polju in delati na cesti.
V skupno korist so se radi odpovedali vsemu.
Novo cesto so odprli za praznik republike, 29. novembra, dopoldne. Še danes vsi vedo
povedati, da takšne svečanosti v tem kraju ne pomnijo. Bile so narodne noše, sprevod
dolg kakšen kilometer, v katerem so prikazali, kako se je promet odvijal nekdaj in kako
se bo zdaj. Priznanje za delo pa so jim izrekli tudi predstavniki občine: predsednik
občinske konference SZDL Franc Jere in predsednik izvršnega sveta občinske
skupščine Franc Podjed. Ko smo ţe po otvoritvi obiskali kraj in si ogledali novo cesto,
smo se pogovarjali tudi s tajnikom sveta krajevne skupnosti Lancovo Antonom Šantlom.

Tone Šantel in Tine Aţman
»Vsi, zares vsi, so sodelovali pri urejanju ceste. Tako rekoč vse bi lahko izredno
pohvalil. Vseeno pa menim, da so največ prispevali in naredili Tine Aţman iz vasi Brda,
Tine Pesjak iz Vošč in Janko Lotrič. Prva dva sta poleg prostovoljnega dela pomagala
tudi z mehanizacijo, Janko Lotrič pa je s kamionom opravil številne prevoze.
Po predračunu znaša vrednost vseh del okrog 630.000 (novih) dinarjev, vendar je vse
skupaj vredno veliko več. Pri tem pa smo dolţni zahvalo tudi občinski skupščini, ki na m
je priskočila na pomoč s 140.000 dinarji in Gozdnemu gospodarstvu Bled.«
Tine Aţman iz vasi Brda pa nam je povedal : »Nova cesta nam veliko pomeni. Zdaj
pozimi vsaj ne bomo odrezani od doline in bom laţe zoral cesto. Sicer pa nikar ne
mislite, da je bila to naša prva takšna akcija. Pred štirimi leti smo podobno zgradili
vodovod. Takrat je vsak prispeval po 4000 dinarjev. Zdaj pa nas čaka še ena
pomembna naloga. Prihodnje leto bo treba obnoviti električno omreţje.«
Tudi to bo veliko delo, za katero pa skoraj ni bojazni, da ga občani oziroma prebivalci
krajevne skupnosti ne bi zmogli. Ţelimo jim, da bi morda ob letu spet tako nepozabno
slavili, kot so letos za dan republike. / Besedilo: A. Ţalar, Slike: F. Perdan
Vir: Glas, 9. 12. 1975

1977
Praznik KS Lancovo. V spomin na 17. oktober 1941 v krajevni skupnosti Lancovo v
radovljiški občini praznujejo. Na ta dan so namreč nacistični okupatorji po drzni
partizanski akciji (poţigu Remčeve ţage) ustrelili 17 talcev. Ob tem se vsako leto
spomnijo tudi 22 drugih krajanov z območja krajevne skupnosti, ki so med vojno
darovali ţivljenja za svobodo. V tej krajevni skupnosti pa je v oboroţenem odporu proti
okupatorju sodelovalo prek 90 občanov.

Svečana seja skupščine krajevne skupnosti in druţbenopolitičnih organizacij ter društev
v krajevni skupnosti bo jutri, 15. oktobra, ob 19.30 v dvorani kulturnega doma. Hkrati
bodo ob tej priliki proslavili tudi letošnje jubileje partije in Tita. O razvoju in prizadevanjih
v krajevni skupnosti bo govoril na seji predsednik sveta Franc Kemperle. V kulturnem
programu pa bodo nastopili člani domačega KUD Jelovica in komorni zbor Stane Ţagar
iz Krope.
V zadnjih letih so v tej krajevni skupnosti dosegli vrsto pomembnih uspehov. Odločili so
se za samoprispevek za ureditev poti in cest. Opravili so prek 2000 prostovoljnih
delovnih ur, poloţili prek 500 betonskih cevi za cestne odtoke in premetali prek 12.000
kubičnih metrov zemlje. Zgradili so nov most čez Lipnico v Kolnici ter uredili zazidalno
zemljišče, kjer se ţe gradi 11 novih stanovanjskih hiš. Končali so tudi obnovo kulturnega
doma, ki so ga letos ponovno dobili v last. V domu imajo danes prostore kulturna
skupnost, druţbenopolitične organizacije in kulturno društvo. Pripravljajo pa se tudi na
asfaltiranje 2,6 kilometra dolge poti Brdo-Vošče. Zato delo bo 240.000 dinarjev
prispevala komunalna interesna skupnost, ostalo pa krajani sami. Skratka, za krajevno
skupnost Lancovo v radovljiški občini je značilno da širšo druţbeno pomoč tudi vedno
oplemenitijo. / J. R.
Vir: Glas, 14. 10. 1977

1982

Na Lancovem praznovali. V radovljiški krajevni skupnosti Lancovo, ki zaokroţa vasi
Lancovo, Zgornja in Spodnja Lipnica, Brda, Vošče, Ravnica in Selce, so te dni proslavili
svoj krajevni praznik, s katerim obeleţujejo spomin na 17. oktober 1941, ko so Nemci
po poţigu Remčeve ţage na Lancovem ustrelili Sedemnajst talcev. Iz vasi, ki danes
spadajo v krajevno skupnost Lancovo je v partizane odšlo 82 krajanov, 27 jih je dalo
ţivljenje za svobodo.
V krajevni skupnosti Lancovo so doslej ţe marsikaj naredili. Zgradili so vodovod Brda Vošče, asfaltirali cesto v Spodnji Lipnici, popravili asfaltirano cesto Brda – Vošče,
popravili so streho in preuredili dvorano krajevnega doma, izkopali jame za novo
elektrifikacijo naselja Zgornja Lipnica, - popravili so škodo, ki je povzročila lanska
povodenj, lansko zimo urejajo ceste in poti.
V bodoče nameravajo urediti cesto na Zgornji Lipnici, saj do nekaterih hiš ni moč priti z
avtom, obnoviti elektrovod v naseljih Brda in Vošče, dokončno urediti dom na Goški
ravni, vaščanom omogočiti, da bodo z izjemnimi lokacijami lahko zgradili hiše, obnoviti
in povečati vodovod na Spodnji Lipnici, po vaseh napeljati telefonsko napeljavo, v
krajevnem domu urediti otroški vrtec, ter dokončno urediti vprašanje lastnine krajevnega
doma.
Vir: Glas, 19. 10. 1982

Ugodno prodam PUNTE, DESKE in LEGE, 150 kv.m. Vinko Habjan, Vošče 9,
Radovljica.
Vir: Glas, 28. 12. 1982
1983
Obleţal na cesti. V petek zvečer se je v kriţišču lokalnih cest Vošče-Brdo zgodila
prometna nezgoda zaradi padca s kolesa z motorjem.
Voznik, Janez Pogačar iz Kamne gorice je vozil po lokalni cesti od Brda proti kriţišču
Vošče — Zg. Lipica. V kriţišču je zaradi še neznanega vzroka padel in tamkajšni
sosedje so ga naslednji dan našli nezavestnega. Odpeljali so ga v jeseniško bolnišnico
in je v kritičnem stanju
Vir: Glas, 16. 8. 1983



Brda danes

Brda (z »Amerikancem) na orto-foto posnetku, 2013

Vir: geopedija.si

Brda na topografski karti, 2013
Vir: geopedija.si
Op.: Domačija »Pri Amerikancu« je višje (levo zgoraj). Ni na tej karti.



Posamezne domačije v Brdih
Ilar
Brda št. 1 – Illey (lastnik Walland, 1827), Jllar (lastnik Walland, 1830), Jlar (lastnik
Valand, 1872) // Brda št. 8 – Pri Ilarju.
☼☼☼☼

Poznik
Brda št. 2 – Possneg (lastnik Thomaschovitz, 1827), Posnik (lastnik Suppanz,
1830), Poznik (Lastnik Zupanc, 1872), Poznik (lastnik Zupanec, 1930) // Brda št. 4 –
Pri Pozniku.
☼☼☼☼

Andrejc
Brda št. 3 – Andrez (lastnik Suppan, 1827), Andrejz (lastnik Meshan, 1830),
Andrejc (lastnik Olifčič, 1872), Andrejc (lastnik Olifčič, 1930) // Brda št. 6 – Pri
Andrejcu.
Zupan Matevţ, roj. 1719. Ţena Lucija, roj. 1724).
Zupan Marija, roj. 1739
Zupan Helena, roj. 1745
Zupan Lovro, roj. 1747
Zupan Jurij, roj. 1749
Zupan Urša, roj. 1751
Zupan Katarina, roj. 1752
Vir: Popis prebivalstva, 1754

☼☼☼☼

Špan
Brda št. 4 – Scheppan (lastnik Vouk, 1827), Shuppan (lastnik Vovk, 1830), Ţupan
(lastnik Fister, 1872), Špan (lastnik Fister, 1930) // Brda št. 5 – Pri Španu.
☼☼☼☼

Aţman
Brda št. 5 – Aschman (lastnik Aschman, 1827), Ashman (lastnik Ashman, 1830),
Aţman (lastnik Aţman, 1872) // Brda št. 2 – Pri Aţmanu.
☼☼☼☼

Dešman
Brda št. 6 – Deschman (lastnik Deschman, 1827), Deshmann (lastnik Vovk, 1830),
Deţman (lastnik Vovk, 1872), Dešman (lastnik Fister, 1930) // Brda št. 3 – Pri
Dešmanu.
Zgradili so novo hišo, ki ima danes naslov Brda 11.
Vir: RAGOR
☼☼☼☼

Kralj

Brda št. 7 – Krail (lastnik Justin, 1827), Krajl (lastnik Justin, 1830), Kralj (lastnik
Justin, 1872), Kralj (lastnik Vagner, 1930) // Brda št. 1 – Pri Kralju.
☼☼☼☼

Tomaţovc
Brda št. 8 – Thomaschoutz (lastnik Kristann, 1827), Thomashovz (lastnik Kristan,
1830), Tomazovz (lastnik Kristan, 1872), Tomaţevec (lastnik Kristan, 1930) // Brda
št. 7 – Pri Tomaţovcu.
Hiša je prazna. Naseljena je 7a.
Vir: RAGOR
☼☼☼☼

Amerikan'c
Brda št. 9 – Pri Amerikancu.
Danes je to vikend hiša. Prišli so iz Poljanske doline. Domačini ne vedo, da bi se kdo na
tej domačiji vrnil iz ZDA.
Vir: RAGOR

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nam znana literatura, ki govori o vasi Brdo (in okolici):
Gorenjske druţine – prvi popis prebivalstva, 1754. (Mohorjeva zaloţba, 2016: Pri
pripravi knjige so sodelovali: mag. Tone Krampač, dr. Lovro Šturm, dr. Stane Granda,
dr. Primoţ Simoniti in dr. Matjaţ Bizjak).
Kako se pri vas reče? Hišna imena v krajevni skupnosti Lancovo (avtor: Klemen
Klinar, RAGOR; 2009); vsebuje Brda
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