ŽIVOTICE
HISTORIE V SOUVISLOSTECH
A) Doplň chybějící údaje.
Z doby vlády panovníka Zikmunda Lucemburského, přezdívaného liška ryšavá, pochází první
písemná zmínka o Životicích. Jedná se konkrétně o rok 1325 (MCCCXXV). V této době
v Čechách probíhá husitské hnutí. Včele vojska tohoto hnutí stál kněz Prokop Holý, nazývaný
tak pro vzhled jeho brady a tváří. V 16. století byly Životice majetkem rodu Strojetických ze
Strojetic a na Řesanicích. Během tohoto století na český trůn nastoupil rod Habsburků. Stalo
se tak v roce 1526 (MDXXVI), kdy po bitvě u Moháče zemřel Ludvík Jagellonský. Životice
okolo roku 1669 (MDCLXIX) koupil Jan Jiří Čejka z Olbramovic. Ten zde vybudoval
samostatný statek s panským sídlem. Tehdy vládl v Čechách Leopold I., který bojoval proti
Turkům. Ti dokonce v roce 1683 (MDCLXXXIII) obléhali Vídeň. V 60. letech 18. století, v
době vlády Marie Terezie, představitelky osvícenských reforem, byly Životice přikoupeny ke
Lnářům, jejichž částí zůstaly až do roku 1850 (MDCCCL). Tehdy v Čechách vládl František
Josef I., českými obyvateli nazývaný „Starej Procházka.“
B) Vymez roky, mezi nimiž hovoříme o těchto historických obdobích:
I.) 16. století 1501–1600
II.) 60. léta 18. století 1760–1769

ZÁMEK (Č. P. 1)
Barokní zámek byl vystavěn před polovinou 18.
století. Jeho stavitelem byl Antonio de Maggi.
Které další barokní stavitele znáš? Uveď
alespoň dva.
Jan Blažej Santini-Aichel, Kryštof Dientzenhofer,
Kilián Ignác Dientzenhofer

VÝZNAMNÉ PAMÁTKY
A) O sochu, kterého světce se jedná na fotografii?
sv. Jan Nepomucký
B) Který panovník vládl v Českém království na
sklonku života tohoto světce?
Václav IV.

C) Na návsi se nachází kaple Panny Marie. Vysvětli, co to je kaple.
Kaple je menší stavba, která je vzhledem a funkcí podobná kostelu (malá křesťanská
modlitebna). Může to být jak samostatně stojící stavba, tak oddělená část v sakrální nebo
světské stavbě.
D) Naproti kapli najdeme selskou usedlost č. p. 18. V takových usedlostech žili sedláci.
Jak se jejich obydlí lišilo od obydlí domkářů?
V usedlostech se nacházely dvě části: obytná s více obytnými místnostmi (zvlášť byla
světnice a zvlášť ložnice) a hospodářská (chlév, sýpka, kolny, sklepy, stodola, drobné stavby).

