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Region kunětické hory čítá celkem 27 obcí. Naše obce 
jsou většinou malé, ale to neznamená, že nevýznamné. 
Historie mnohých z nich spadá hluboko do středověku, 
některých možná ještě dále. každá z nich by mohla vy-
právět poutavé příběhy. Opatovice například o místním 
klášteře, staré Hradiště zase o krvavých taženích armád 
v 19. století a mnohé další. chcete-li poznat historii svojí 
obce, určitě ji najdete na obecních webových stránkách, 
ale pokud máte chutť se stát badateli v oboru historie, 
nabízíme vám návod, na co se zaměřit a kam se podí-
vat. Nejspolehlivějším zdrojem informací by vám byla asi 
obecní kronika, ale my to zkusíme tak, abyste vše zvládli 
od vlastního počítače.

Jak je moje obec stará?
To, co zajímá každého nejvíce, je tzv. první písemná zmín-
ka o obci, tedy letopočet, kdy je někde jasně napsáno, že 
obec už existovala. To ale neznamená, že zároveň není 
ještě starší. Tyto údaje se většinou vyskytují v kronikách 
klášterů či šlechtických rodů, ale najdete je dnes už často 
i na obecních stránkách nebo Wikipedii.

Jak se obec rozrůstala?
Ve druhém kroku nastupuje zjištění velikosti obce, počtu 
obyvatel a počtu domů. První číslování domů proběhlo 

v Čechách až v roce 1770 a 1771 za vlády marie Terezie. 
k tomuto letopočtu lze nalézt první údaj o počtu domů 
v obci. Podle dalších proběhnuvších číslování uvidíte, zda 
čísel přibývalo, či ubývalo, jak se vesnice rozrůstala, či se 
vylidňovala. Příčin mohlo být mnoho – hospodářský růst, 
nebo naopak války, požáry, povodně. Tyto údaje naleznete 
právě většinou v obecních kronikách nebo na stránkách 
vaší obce. Zajímavým zdrojem jsou určitě i statistiky Čes-
kého statistického úřadu (viz odkaz nalevo na Historický 
lexikon obcí České republiky - 1869 – 2005). V roce 
1869 se totiž uskutečnilo první moderní sčítání lidu u nás.

Jak to tu vypadalo před 200 lety?
Posunuli jsme se už do 19. století a můžeme se už dokon-
ce podívat na skutečnou podobu vesnice v té době. Tu 
zjistíte na portálu mapy.cz pod odkazem historické mapy 
z 19. století (odkaz je v levé liště). Nenechte se zmást ně-
meckými názvy obcí, však jsme byli součástí Habsburské 
říše. copak je asi takový Raab či sanddorf? Také je zají-
mavé se mrknout, jak jsou zde ještě prtťavé Pardubice .

Kuk na fotky
abychom si dokázali představit svoji obec v minulosti, jsou 
důležitým vodítkem i obrazové materiály. Především his-
torické pohledy a fotografie (odkazy opět v boční liště). 
schválně se zkuste podívat, jak vypadala vaše obec či vaše 
oblíbená místa v minulosti, možná budete překvapeni. Ji-
nak obdobným zdrojem může být opět i obecní kronika.

Závěrem
Pokud byste se tedy nudili, nekupujte si medvídka mývala, 
jak by Vám poradil strýc Pepin z Hrabalových Postřižin, 
ale zkuste se zahloubat do historie vlastní obce, určitě se 
mnohé dozvíte.

Je to retro

Myslíte, že by takto vypadaly Dašice?

https://mapy.cz/19stoleti?x=15.8126000&y=50.0143000&z=11
http://fotohistorie.cz/
https://www.stare-pohledy.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-ceske-republiky-2001-877ljn6lu9
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Projekt je určen pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, kteří se

nemohou vrátit do původního zaměstnání, nebo se nemají kam vrátit, dále

osobám s kumulací handicapů na trhu práce (např. osoba pečující o dítě do 15

let a zároveň na ÚP více jak 5 měsíců), osoby, jenž jsou ve výpovědi -

propuštění zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání a neaktivní osoby mladší

25 let.

Chcete zjistit více?
KONTAKTUJTE NÁS!

 
Tereza Peřinová

perinova@konep.cz 
602 619 944

 

Chystáte návrat na trh práce? 

Nejprve zjistěte, co ve Vás je!

Pomůže Vám k tomu projekt AKTIVNĚ KE ŠTĚSTÍ a jeho

BEZPLATNÉ motivační semináře 

zaměřené na sebepoznání, pracovní image, tvorbu pracovní

vize, job klub a.j. K tomu získáte koučink, pracovní

poradenství, stáž nebo podporované zaměstnání.


