CHODSKÝ ÚJEZD řešení
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HISTORIE
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1359 (MCCCLIX), kdy byl panovníkem Karel IV., syn Jana
Lucemburského.
Chodský Újezd nebyl Chodským Újezdem vždy. Jaké jiné názvy v minulosti nesl?
a) Svatý Kříž
b) Svatý Újezd
c) Staré Chody
d) Chodský kříž
Na časovou osu přibližně umísti následující
následující události týkající se obce.
A. První zmínka o kostelu Povýšení sv.Kříže (1359)
B. Odsun německého obyvatelstva. (1945)
C. Prohlášení vesnickou památkovou zónou. (1995)
D. Pokles městečka opět na vesnici. (konec 16. stol.)
E. Králem Ludvíkem Jagellonským povýšení vesnice na městečko. (1522)
F. Chodský Újezd se dostává do držení Jindřicha staršího z Plavna. (15. stol.)
G. Chodský Újezd získává Jošta Adam Schirndinger.(1606)

13. stol.

14. stol.

15. stol.

16. stol.

17. stol.

18. stol.

19. stol.

Napiš alespoň tři informace o Jindřichovi I. z Plavna.
a) _______________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________

2

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Který mnichovský malíř má na svědomí cenný obraz vévodící hlavnímu oltáři?
a) Josef Haubner
b) V. V. Reiner
c) Jan Petr Molitor

20. stol.

Prohlédni si obrázky kostela a vyznač na nich:
a) cibulovou báň s lucernou
b) presbytář
c) portál

Kostel byl kostelem farním, proto k němu náležela fara. K čemu sloužila?
Farní kostel je hlavní kostel farnosti. Fara byla obydlí a úřadovna faráře. O chod fary se starala
hospodyně.
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DROBNÉ PAMÁTKY
Na obrázku vidíš drobné sakrální památky. Jak se jim říká a co
vyjadřovaly?
a) smírčí kámen
b) krucifix
c) boží muka
Vysvětlení: Boží muka znázorňují sloup, u kterého byl bičován Ježíš
Kristus. Často byla stavěna na návrších, u rozcestí nebo na místech, kde
někdo zahynul.
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LIDOVÁ ARCHITEKTURA
Jádro Chodského Újezdu si navzdory některým novodobým zásahům, jmenovitě demolici části původní
zástavby a jejímu nahrazení novostavbami, jejichž vzhled se vymyká rázu a duchu lokality, uchovalo
starobylý charakter. Jedná se o cenný soubor chodské lidové architektury z 18. a 19. století.

Jak se nazývá dřevěné stavení na fotografii?
fotog rafii? roubené stavení
Vyznač část
a)

roubenou

b)

hrázděnou

