Blešno
Kraj: Královéhradecký

Okres: Hradec Králové

Správní obvod: Hradec Králové

GPS souřadnice: 50.213914N, 15.930641E

Nadmořská výška: 237 m n. m.

První pís. zmínka: 1496 (526 let)

Počet obyvatel: 438

PSČ: 503 46

Adresa URL: www.blesno.org

Historie obce Blešno
V Blešně byla osada již v době prehistorické, jak to dokazují sídelní jámy, vykopané r. 1903 na poli Jana
Hrnčíře u jeho statku čp. 37. Nalezeny v ní byly střepy, železný nůž a přeska. V r. 1921 bylo při
cestě vedoucí od zastávky do vsi vykopáno 7 koster skrčků bez milodarů, jež pocházeli ze starší doby
bronzové . Během let 1906-1907, 1911 a 1924 byla na poli Jana Hrnčíře č. kat. 491 nalezeny popelnicové
hroby lužické. V nich byly nádoby, náramky z bronzu, zlomky dvou jehlic a knoflík. U statku Hodycova čp. 60
byla zjištěna kolová stavba z přechodu doby kamenné do bronzové - z doby tzv.zvoncových pohárů. Při
kopání příkopu u statku byla nalezena bronzová sekyrka.
Jako první zmínka o obci se uvádí rok 1496. Tehdy prodala Johanka z Březovic, dcera Přibíka
Kroměšína z Březovic, pána třebechovické tvrze tuto tvrz i s dvorem a 11 obcemi a několik městeček k
náležejících Mikuláši ml. Trčkovi z Lípy za 5 tis.grošů českých. Mezi vesnicemi se uvádí i Blešno,
které se tak tímto obchodem dostalo pod panství opočenské. V roce 1634 byl syn majitele Adam Edrman
zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna a majitel panství Jan Rudolf Trčka z Lípy v témže roce zemřel.
Panství opočenské bylo zkonfiskováno a v r.1636 je daroval císař Ferdinand II. bratřím Jeronýmu a
Rudolfovi Colloredovým, kteří roku 1789 rozšířili sňatkem své jméno na Colloredo-Mandsfeld.
Součástí panství opočenského byla obec až do roku 1849, kdy se stala obcí samostatnou.
Mezi významné události obce patřilo v r. 1921 vybudování železniční zastávky (trať z Hradec
Králové do Mezilesí přes obec byla dokončena roku 1874). Téhož roku bylo v Blešně 67 domů, 353
obyvatel z toho 244 katolíků, 102 českobratrských evangelíků a 7 přísl.církve československé. Mezi
zajímavosti patří, že když některý občan přestoupil k československé církvi, nebylo povoleno, aby
při úmrtí některého z nich zvonilo se zvonkem na kapličce. Proto v r. 1922 koupila obec nový zvonek pro
zvoničku, která je před obecním úřadem.
Elektrifikace obce byla provedena až v r.1938.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5501/blesno/historie/
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