HISTORICKY - GEOGRAFICKÝ KVÍZ
Pro děti i dospělé jsme připravili kvíz k výročí 750 let od prvních zmínek o naší obci
Václavice.
Projdeme společně místa, kde se začala psát historie naší obce a porovnáme dle starých
obrázků a fotografií, jak vypadala obec před léty a jak se proměnila do dnešní podoby.
Poznáme a rozšíříme si povědomí o tom, kde žijeme a co nás obklopuje. Víte, jak naši předci
pojmenovali první usedlosti, kolem ležící návrší, kopce, lesy, pole, strouhy, pastviny? Těmto
názvům říkáme pomístní názvy a cestou se díky našemu kvízu dozvíte víc. Budeme si vyprávět
několik pověstí, které se dlouhá staletí mezi lidem václavským šíří a my doufáme, že nikdy
nezapadnou v zapomnění.
Podklady jsme čerpali z kronik a veřejně dostupných informací. Budete-li chtít dočíst celé
texty citací, které jsme použili, navštivte výstavu o historii Václavic, která bude připravena
v Obecním domě.
Vybrali jsme prvních 40 nejstarších usedlostí (Čp.1 – Čp.40), o kterých se dochovaly
písemné zmínky. Tudíž kvíz má 40 otázek a odpovědi jsou schovány vždy v popisných
tabulkách u jednotlivých domů dle čísla popisného (Čp.). V orientaci, kde je jaká usedlost,
Vám pomůže mapka, která je přiložena ke kvízu.
Dochovaných zmínek o Václavicích je spousta, i přes snahu zredukovat informace, je kvíz
rozsáhlý. Doporučení? Každý den projděte několik usedlostí a budete mít zajištěnou aktivitu
pro celou rodinu po část prázdnin. Vždyť poznat nejbližší okolí a jeho historii je zajímavé i
poučné.
Kvíz bude připraven od 13.8.2021 do konce prázdnin. Kvízové otázky a mapka, budou od
12.8.2021 do 27.8.2021 k vyzvednutí na obecním úřadě, ve václavském obchodě, v restauraci
v Obecním domě nebo ke stažení na www.vaclavice.com.
Každé dítě, které přinese vyplněný kvíz v neděli 29.8.2021 ve 13.00 hod na dolní náves,
na místo oslav 750. let k pódiu, bude zařazen do tomboly a čeká ho hezká odměna.
Těšíme se na Vaši účast, Monika Artusová, Miroslav Plavec a ostatní zastupitelé.

KVÍZOVÉ OTÁZKY / DOPLŇTE ODPOVĚDI:

JMÉNO/VĚK:

Čp. 1

První písemná zmínka v roce 1271 mluví o jakém názvu obce?

Čp. 2

Kde je pochován Dr. Richard Feder rodák z Václavic?

Čp. 3

Kolik let byl Jan Škvor z Mrače obecním starostou Václavic?

Čp. 4

Který panovník je svázaný s historií Václavic 13. století a byl otcem Karla lV.?

Čp. 5

M. Klenovec převzal usedlost v roce 1743 za 134 kop míš. (grošů míšenských) –
přepočítejte kopy na ks grošů.

Čp. 6

Jaká se říkalo 2 velkým rybníkům na janovickém potoce v 17. století?

Čp. 7

Jakému panství byli vlastníci chalupy povinni platit každý rok?

Čp. 8

Jak se nazývala tato usedlost?

Čp. 9

Jaká pověst se váže k tůni „Na Parkáně“?

Čp. 10

Kdo byl v roce 1848 majitel panství Konopišťského?

Čp. 11

Jaké řemeslo vykonával Jan Klika?

Čp. 12

V jakém roce bylo zrušeno poddanství?

Čp. 13

Jaká stavba měla dle kroniky D. Lounka dříve čp. 13?

Čp. 14

Tato usedlost zanikla na jejím dvoře byl vystavěn domek pro obchod, jaké číslo
popisné mu bylo přiděleno?

Čp. 15

Za co vyměnil tuto usedlost roku 1899 arcivévoda František Ferdinand d´Este?

Čp. 16

Kolik mužských majitelů (spolumajitelů) této usedlosti od roku 1750 do roku 1909
drželo příjmení Fulín?

Čp. 17

Kolik dětí měl Jakub Chlistovský?

Čp. 18

Co znamená pojem „sáh a jitro“?

Čp. 19

Jakou výšku m nad mořem přibližně naměříme u prahu václavského kostela?

Čp. 20

Jakou událost připomíná pomník s křížem u rybníčka?

Čp. 21

Kdo byl roku 1911 majitelem usedlosti čp. 20?

Čp. 22

Jaké čp. má dům, který stojí na místě této zaniklé usedlosti?

Čp. 23

V jaké části vesnice stávaly pastoušky?

Čp. 24

Co je to „výměnek“?

Čp. 25

Jaká pověst je spjata s touto usedlostí?

Čp. 26

Kde je uložen nález z Lísku - kamenná sekerka z doby asi 3 000 let př.Kr.?

Čp. 27

Co je to „střemcha“?

Čp. 28

Vyjmenuj některá řemesla, která byla obživou pro václavské.

Čp. 29

Vysvětli pojem „robota“.

Čp. 30

Jak se nazývá potok protékající obcí a jaké je délka toku?

Čp. 31

Jaký nápis byl v roce 1842 vtesán na podstavec sochy Jana Nepomuckého?

Čp. 32

Co Jaroslav Fulín vystavěl na močálové louce?

Čp. 33

Na polovici jaké usedlosti je tato vystavěna?

Čp. 34

V jakém období roku byli vlastníci této usedlosti povinni konat robotu?

Čp. 35

V jakém roce byl ukončen provoz václavské školy?

Čp. 36

K čemu původně tato stavba sloužila?

Čp. 37

Jaký typ střechy měla usedlost před rokem 1928?

Čp. 38

Jak se jmenoval tento hostinec? (viz. foto)

Čp. 39

Jaká vzácná starožitnost byla nalezena na poli za farou?

Čp. 40

Jak vznikl pomístní název „Na Rafandě“?

