Mšecké Žehrovice
Kraj: Středočeský

Okres: Rakovník

Správní obvod: Rakovník

GPS souřadnice: 50.179009N, 13.923122E

Nadmořská výška: 413 m n. m.

První pís. zmínka: 1045 (977 let)

Počet obyvatel: 621

PSČ: 270 64

Adresa URL: www.msecke-zehrovice.cz

Historie obce Mšecké Žehrovice
Známky osídlení v okolí obce jsou již ze starší doby kamenné. Nálezy dokládající trvalejší
osídlení pocházející z období knovízské kultury. Nejvýznamnější archeologické nálezy pocházejí
z období doby laténské, kdy v Evropě žili Keltové. Tuto informaci potvrzuje nález z roku 1943, kdy byla
objevena slavná a světově známá kamenná skulptura hlavy keltského héroa. Nalezena byla při těžbě
písku v lokalitě Libeň. Je mimořádně zdařilým dílem ze 3. století před Kr. - tzv. laténský
umělecký styl. Je uložena ve sbírkách Národního muzea v Praze. Z dalších nálezů lze jmenovat
zejména železné nástroje, kamenné brousky, zvířecí kosti, nálezy svědčící o hutnické činnosti,
jako pícky k tavbě železa, strusku, kovárnu, a v neposlední řadě zpracování švartny, tedy pevného
černého vrstevnatého materiálu, neboli sapropelit. Ze švartny se vyráběly náramky a kroužky exportované
po celé střední Evropě, kde jsou nalézány zejména v ženských hrobech.Lze tedy konstatovat, že
prehistorie Mšeckých Žehrovic je velmi bohatá a osídlení zde trvalo s přestávkami více než 10 tisíc let.
První písemné zmínky o obci pochází z roku 1045, a to v listině, kterou předává kníže Břetislav díl
obce benediktinskému klášteru sv. Markéty v Břevnově. Obec měla tudíž dvě části, královskou a
klášterní. Klášterní podaní se ve 13. století přesunuli na sousední katastr a byla založena obec
Lodenice. V letech 1361-1447 držel obec Žehrovice šlechtický rod Kolovratů. Významnou osobností je Jan
Žehrovský z Kolovrat, proslulý svými cestami jako člen poselstva českého krále Jiřího z Poděbrad
usilujícího o světový mír. Jmenovaný se stal v roce 1506 majitelem statku mšeckého a od té doby se
Žehrovice nazývají Mšeckými. Sídlo Kolovratů bylo v lokalitě zvané Na Baště. Tvrz po roce 1506 chátrala
a roku 1549 již byla pustá. Později získali Žehrovice Furstenberkové a v r. 1662 Schwarzenberkové.
První světová válka si vyžádala mezi občany Mšeckých Žehrovic 18 obětí. Jejich jména jsou uvedena
na pískovcovém pomníku na návsi pod kostelem. Na stejném pomníku jsou uvedeny i čtyři oběti druhé
světové války.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8508/msecke-zehrovice/historie/
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