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Zima již pomalu klepe na dveře a svádí k tomu 
natáhnout si nohy ke krbu a o něčem si počíst. 
Proto jsme zahrabali v různých archivech a hle-
dali zmínky o zajímavých místech našeho regi-
onu. Možná budete až překvapeni, co máte ve 
svém okolí a ani o tom nevíte ;-). Dnes tedy z his-
torie Starého Hradiště, Brozan, Srchu a Opatovic 
nad Labem.

Z historie starého Hradiště
kořeny obce sahají až do 12. století, kdy zde stála tvrz, 
která patřila pod Opatovický klášter. Po poboření klášte-
ra patřila k majetku Diviše Bořka z miletínka. strategická 
poloha mezi Hradcem králové a Pardubicemi byla pro 
obec v době válečných událostí doslova nevděčná, často 
tudy táhla vojska, která se zde i ubytovávala. Příkladem 
může být rok 1866, kdy tudy táhla vojska pruská. Jednou 
z nejznámějších památek Hradiště je barokně klasicistní 
sýpka se sedlovou střechou. Z pohledu krvavé historie je 
však zajímavější křížek za kruhovým objezdem směrem na 
Brozany, jelikož se jedná o údajný hromadný hrob vojáků 
z francouzských válek.
 součástí starého Hradiště je i osada Psinek. Víte, proč 
se tak nazývá? Proto, že zde byli přechováváni psi na par-
forsní hony na jeleny, tedy psi, kteří jeleny naháněli před 
zbraně lovců.
 Dnešní Hradiště na Písku se ještě v 18. století jmeno-
valo jen Písek dle výskytu místních písčitých půd. Hradiště 
na Písku proslulo také, dnes již neexistující, tzv. Červe-

nou studánkou, která byla 
vhodnou zásobárnou vody 
pro procházející vojska. 
Červená se jí začalo říkat, 
že kvůli ní bylo prolito mno-
ho krve.
     V obou Hradištích na-
leznete také zvláštní zvonič-
ky, ty se snad prý používaly 
jako varování před nebez-
pečím. Více najdete na ofi-
ciálních stránkách obce.

Z historie Brozan
Brozany se původně nazývaly Brodďany, nebotď zde byl vý-
znamný brod, později se do názvu vetřelo písmeno zet 
a název se změnil. V Brozanech fungovaly již v roce 1933 

unikátní elektrické mlýny. Taktéž existují záznamy o syna-
goze, která zde jistě stála již v roce 1724. Po roce 1850 
byla prodána a zbořena.

Z historie srchu
Nedaleko školy se nachází Pernštejnská vodárna z roku 
1515. Jedná se o 8 metrů dlouhý sklep, odtud byla údaj-
ně, dle legendy, vedena voda až k pardubickému zámku. 
Taktéž se mělo za to, že voda byla léčivá. Proto v blízkosti 
vodárny bývaly v minulosti lázně, po kterých dnes není ani 
památky.

Z historie Opatovic nad Labem
každý ví, že zde stál známý Opatovický klášter. ale víte, že 
na konci 19. století zde byla zřízena Zemská polepšovna? 
Do ní byli umistďováni chlapci ve věku od 6 do 20 let. 
chráněnci půl týdne chodili do školy a půl týdne pracovali 
v dílnách, učili se řemeslu. Úspěšnost nápravy byla prý až 
80 procent. Polepšovna se o absolventy starala i po pro-
puštění, např. jim nacházela zaměstnání.

PF 2020

Veselé Vánoce
a štďastný nový rok

https://www.stare-hradiste-obec.cz/o-obci/d-14962/p1=2443
http://obecsrch.cz/kronika/
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