
 

 

CHANOVICE   

 

 

HISTORIE 

Počátky vsi spadají do 13. století.  

Prvními pány tu byli ChanovštíPrvními pány tu byli ChanovštíPrvními pány tu byli ChanovštíPrvními pány tu byli Chanovští    z Dlouhé Vsi. Napiš, které dvě základní budovy ve vsi za jejich z Dlouhé Vsi. Napiš, které dvě základní budovy ve vsi za jejich z Dlouhé Vsi. Napiš, které dvě základní budovy ve vsi za jejich z Dlouhé Vsi. Napiš, které dvě základní budovy ve vsi za jejich 
vlády vznikly:vlády vznikly:vlády vznikly:vlády vznikly:    

a) ____________________________________    

b) ____________________________________    

    V roce 1717 přichází významný rod zápV roce 1717 přichází významný rod zápV roce 1717 přichází významný rod zápV roce 1717 přichází významný rod západních Čech. Vylušti jeho jméno:adních Čech. Vylušti jeho jméno:adních Čech. Vylušti jeho jméno:adních Čech. Vylušti jeho jméno:    

    

    

    

    

    

Ferdinand Jáchym z tohoto rodu se zasloužil o rozkvět obce. Jak?Ferdinand Jáchym z tohoto rodu se zasloužil o rozkvět obce. Jak?Ferdinand Jáchym z tohoto rodu se zasloužil o rozkvět obce. Jak?Ferdinand Jáchym z tohoto rodu se zasloužil o rozkvět obce. Jak?    

a) ____________________________________    

b) ____________________________________    

c) ____________________________________    

d) ____________________________________    

ZÁMEK 

V 18. století původně renesanční tvrz vyhořela a zámek byl přestavěn v V 18. století původně renesanční tvrz vyhořela a zámek byl přestavěn v V 18. století původně renesanční tvrz vyhořela a zámek byl přestavěn v V 18. století původně renesanční tvrz vyhořela a zámek byl přestavěn v ________________________________________________________________________    
slohu. Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii zámku.slohu. Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii zámku.slohu. Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii zámku.slohu. Zakroužkuj prvky tohoto slohu na fotografii zámku.    

Jako co je dnes Jako co je dnes Jako co je dnes Jako co je dnes zámek využíván?zámek využíván?zámek využíván?zámek využíván?    

a) Muzeum lidových řemesel 

b) Archiv Národní knihovny 

c) Muzeum Chodska 
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KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 

    Kostel byl v polovině 13. století vystavěn jako kostel farní. Vysvětli.Kostel byl v polovině 13. století vystavěn jako kostel farní. Vysvětli.Kostel byl v polovině 13. století vystavěn jako kostel farní. Vysvětli.Kostel byl v polovině 13. století vystavěn jako kostel farní. Vysvětli.    

____________________________________________________________________________________    

Fara zanikla za husitských válek, ale kostel byl obnoven a barokně přestavěn. Farní status byl Fara zanikla za husitských válek, ale kostel byl obnoven a barokně přestavěn. Farní status byl Fara zanikla za husitských válek, ale kostel byl obnoven a barokně přestavěn. Farní status byl Fara zanikla za husitských válek, ale kostel byl obnoven a barokně přestavěn. Farní status byl 
obnoven v roce obnoven v roce obnoven v roce obnoven v roce ________________________________    (MDCCLI), kdy ves patřila rodu (MDCCLI), kdy ves patřila rodu (MDCCLI), kdy ves patřila rodu (MDCCLI), kdy ves patřila rodu _________________________________....        

Dnes kostel už není farní, ale Dnes kostel už není farní, ale Dnes kostel už není farní, ale Dnes kostel už není farní, ale ____________________________________________________________________    ((((pozbyl svou farnost a spadá pod jinoupozbyl svou farnost a spadá pod jinoupozbyl svou farnost a spadá pod jinoupozbyl svou farnost a spadá pod jinou))))....    

    Na fotografii kostela vyznač:Na fotografii kostela vyznač:Na fotografii kostela vyznač:Na fotografii kostela vyznač:    

a) hlavní loď 

b) hranolovou věž 

c) presbytář 
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