Neuměřice
Kraj: Středočeský

Okres: Kladno

Správní obvod: Slaný

GPS souřadnice: 50.241681N, 14.219998E

Nadmořská výška: 198 m n. m.

První pís. zmínka: 1158 (864 let)

Počet obyvatel: 418

PSČ: 273 26

Adresa URL: www.obec-neumerice.cz

Historie obce Neuměřice
Na území dnešních Neuměřic se našly archeologické nálezy, zejména keramika, spadající většinou
do doby kultury Knovízské. Nejstarší slovní pověsti o vzniku obce Neuměřic odvozují jméno zakladatele
z jejího názvu. Podle starší podoby jména se usuzovalo, že obec vznikla za vladyky Neumíra (Neuměra)
někdy v počátcích českého přemyslovského státu. Bohužel musíme konstatovat, že pověst je
poměrně nepravděpodobná a že se jméno vladyky nepodařilo ve staročeštině prokázat. Jiný skutečný
důkaz k podložení teorie není znám.
Obec ve skutečnosti vznikla pravděpodobně v období 975 - 1158. Přibližně od roku 975 totiž probíhal vznik
nových obcí uvnitř českého státu - jednalo se o tzv. vnitřní kolonizaci, tedy zahušťování obydlených
území. A z let 1158 a 1169 máme zachovány první konkrétní písemné zprávy. V této době byla jedna
část Neuměřic ve vlastnictví panenského kláštera premonstrátek v Doksanech, druhou spravovali
Johanité. Avšak Neuměřice nepřecházely na různé majitele pouze koupí či dědictvím. Například
roku 1436 císař a král Zikmund je zabavil a zapsal je Václavu Cardovi z Petrovic, který v té době již vlastnil
Úštěk. Dalšími majiteli byli zejména Zikmund Stříbrný z Horoměřic a Zikmund Barší z Kamenice. Rod
Cardů však držel část Neuměřic až do roku 1554, kdy svých šest chalup vydal královské komoře.
Neuměřice vyplatil Jindřich Zejdlic ze Senfeldu, který si je připsal ke svému majetku.V Cardovském statku
čp. 1 roku 1539 spatřil světlo světa nejvýznamnější rodák, univerzitní mistr Martin Bacháček
Nauměřský z Nauměřic.
Roku 1597 kupuje Neuměřice Jan Bořeň ze Lhoty. Jeho neteře prodaly vesnici roku 1641 hraběti Sezimovi z
Vrtby.Prodejem přešly Neuměřice do majetku Toskánských velkovévodů, posléze jejich příbuzných,
Bavorských kurfiřtů. Od roku 1669 jsou Neuměřice již natrvalo součástí panství Zvoleněves.
Po revolučním roce 1848 vlastnil dvůr Neuměřice bývalý císař a král Ferdinand V. Dobrotivý a po něm
jeho synovec, císař a král František Josef I.
V letech 1882 - 1885 byla stavěna trať Kralupy - Třebichovice, a to jen do Zvoleněvsi.
Roku 1884 povolila Zemská školní rada, aby v Neuměřicích byla vystavěna škola. Ta byla roku 1885
vysvěcena a otevřena a funguje až dodnes. Nově je k ní přidružena družina s jídelnou.
V dřívějších dobách byla obec uváděna pod různými názvy: Nevremic, Nouměřice, Neumierzicze i v
různých dalších jazykových přepisech.
Roku 1913 byla zde založena Tělocvičná jednota Sokol.
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