Cerhovice
Kraj: Středočeský

Okres: Beroun

Správní obvod: Hořovice

GPS souřadnice: 49.849538N, 13.834826E

Nadmořská výška: 411 m n. m.

První pís. zmínka: 1275 (743 let)

Počet obyvatel: 1 131

PSČ: 267 61

Adresa URL: www.cerhovice.cz

Historie obce Cerhovice
Nejstarším a nejvýznamnějším dokumentem pojednávajícím o obci je listina krále Otakara II. vydaná na
Křivoklátě 19. prosince roku 1275. Týká se rozdělení majetku mezi Bohuslavem a Sulislavem, syny
zemřelého Sulislava z Trnovan. Tento pergamen je nejen první písemnou zmínkou o Cerhovicích, ale také
prvním písemným dokumentem, ve kterém se objevuje jméno Podbrdska.Obec Cerhovice však byla založena
již před rokem 1275. Podle dochované písemnosti tehdy patřila jako ves trhová panství Sulislava z Trnova.
V držení tohoto rodu byla téměř do konce 14. století. Z této doby pochází farní kostel svatého Martina.
Tato nejstarší stavba se bohužel nedochovala. Nynější chrám je z 15. století.Koncem 14. století přešly
Cerhovice pod správu žebráckého, později Točnického panství. Ves se dočkala povýšení na
městečko 24. února 1516, a to privilegiem krále Vladislava II. Při tomto aktu získali místní obyvatelé znak
a další čestné výsady, jako například právo vařit pivo.Začátkem 17. století zde vznikla poštovní
stanice. Nedlouho poté však přišla třicetiletá válka, kdy bylo městečko několikrát vydrancováno a
poničeno požáry. Během války ale dostali místní obyvatelé další královský majestát, který značně
zkracoval jejich dosavadní robotní povinnosti. Později bylo přidáno právo prodeje soli, kořalky a soudit na
radnici přestupky do určitého rozsahu.Budova základní školy byla postavena v roce 1921. Od té doby
prošla několika rekonstrukcemi, z nichž ta poslední právě probíhá, a je co do rozsahu a nákladů největší.
V posledním období prodělala stavební úpravy i místní školka. Dostala novou sedlovou střechu i fasádu.
Dokonce došlo k rekonstrukci WC.Od roku 2007 je obci navrácen status městyse. V současnosti jsou Cerhovice
součástí mikroregionu Hořovicko a mikroregionu Cerhovicko.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/3287/cerhovice/historie/
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