
 

 

BOROVY - řešení  

 

 

HISTORIE 

První zmínka o obci Borovy pochází z roku 1358. 

Který panovník vládl tehdy vKterý panovník vládl tehdy vKterý panovník vládl tehdy vKterý panovník vládl tehdy v ČČČČeskeskeskeskéééém krm krm krm kráááálovstvlovstvlovstvlovstvíííí?   ?   ?   ?   Karel IV.    

Kdo byl předchůdcem aKdo byl předchůdcem aKdo byl předchůdcem aKdo byl předchůdcem a    kdo následovníkem tohoto panovníka?kdo následovníkem tohoto panovníka?kdo následovníkem tohoto panovníka?kdo následovníkem tohoto panovníka?        

Jan Lucemburský Václav IV. 

Urči, vUrči, vUrči, vUrči, v jakjakjakjakéééém příbuzenském vztahu byli tito tři panovníci.m příbuzenském vztahu byli tito tři panovníci.m příbuzenském vztahu byli tito tři panovníci.m příbuzenském vztahu byli tito tři panovníci.    

Jan Lucemburský – otec Karla IV., dědeček Václava IV. 

Karel IV. – syn Jana Lucemburského, otec Václava IV. 

Václav IV. – vnuk Jana Lucemburského, syn Karla IV. 

Jmenuj alespoň jednu zJmenuj alespoň jednu zJmenuj alespoň jednu zJmenuj alespoň jednu z osobnostosobnostosobnostosobnostíííí    obce Borovy a napiobce Borovy a napiobce Borovy a napiobce Borovy a napišššš, , , , číčíčíčím byla vm byla vm byla vm byla výýýýznamnznamnznamnznamnáááá....    

Martin Weinfurt – učitel, spisovatel a redaktor 

František Tíkal – prozaik a libretista 

Josef Berka – prozaik, básník, představitel ruralismu 

MLÝN 

Borovy mají dlouhou mlynářskou tradici. Nejstarší zprávy o mlýně v obci jsou staré téměř 500 let a 
moderní mlýn, mlýn Prokopmlýn Prokopmlýn Prokopmlýn Prokop, zde funguje dodnes. Tento mlýn je s výjimkou doby znárodnění skoro 300 let 
v rukou rodiny Prokopů. 

ZZZZ kterého století pocházejí nejskterého století pocházejí nejskterého století pocházejí nejskterého století pocházejí nejstarší zprávy o mlýně vtarší zprávy o mlýně vtarší zprávy o mlýně vtarší zprávy o mlýně v obci?   obci?   obci?   obci?   16. století    

Od kterého století je mlýn Prokop ve vlastnictví rodiny Prokopů?   Od kterého století je mlýn Prokop ve vlastnictví rodiny Prokopů?   Od kterého století je mlýn Prokop ve vlastnictví rodiny Prokopů?   Od kterého století je mlýn Prokop ve vlastnictví rodiny Prokopů?   18. století    

Vysvětli pojem Vysvětli pojem Vysvětli pojem Vysvětli pojem znárodněníznárodněníznárodněníznárodnění. . . . Převod soukromého majetku do vlastnictví veřejného, resp. státního.    

Kdy byloKdy byloKdy byloKdy bylo vvvv ČČČČeskoslovensku zneskoslovensku zneskoslovensku zneskoslovensku znáááárodrodrodrodňňňňovovovováááánnnníííí    provprovprovprováááádddděěěěno? no? no? no? V roce 1945.    

LIDOVÁ ARCHITEKTURA 

Jaké Jaké Jaké Jaké specifické budovy lidové architektury se vspecifické budovy lidové architektury se vspecifické budovy lidové architektury se vspecifické budovy lidové architektury se v Borovech Borovech Borovech Borovech 
nachnachnachnacháááázejzejzejzejíííí????    

sroubek, venkovská usedlost s  obytným stavením, seníkem 
a stodolou, sýpky 

Vyber si jednu a načrtni ji.Vyber si jednu a načrtni ji.Vyber si jednu a načrtni ji.Vyber si jednu a načrtni ji.    
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PAMÁTKY 

Pojmenuj památky na fotografiíchPojmenuj památky na fotografiíchPojmenuj památky na fotografiíchPojmenuj památky na fotografiích    a zakresli je do mapya zakresli je do mapya zakresli je do mapya zakresli je do mapy....    

   

 

 

 

 

 

     
 socha sv. Jana Nepomuckého 

 

 

 

 

 

     
 kaple Narození Panny Marie 
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