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      Mista bydleni_ Mundilovi – Větev Hněvětice + Frantisky ČeskoČesko



Skuteč
Písemně je Skuteč doložena ve 13. století, k roku 
1289. Stará osada Skuteč ležela na nejbližší obchodní 
cestě, vedoucí z Chrudimě na Trstenickou stezku.



Proseč 

Proseč vznikla v druhé polovině 12. nebo ve 13. století 
na území v majetku benediktinského kláštera v 
Podlažicích. První písemné zmínky o obci jsou z 
poloviny z roku 1349.



Hrad Rychmburk, Předhradí 
Hrad Rychmburk (německy Reichenburg) se nachází u obce Předhradí. Hrad Rychmburk byl postaven nejspíše 
začátkem 13. století, majitelem byl tehdy uváděn Tas z Pardubic a Staré.
Obec Předhradí vznikla jako předhradí hradu Rychmburka patrně v 15. století, první písemná zmínka o obci pochází 
z roku 1468. Z téže doby pocházejí i hradby s baštami z lomového zdiva, do značné míry zachované. Původně nesla 
jméno hradu Rychmburk, k přejmenování došlo v padesátých letech 20. století.



 Hněvětice
Hněvětice je část města Skuteč v okrese Chrudim. Nachází se asi 4,5 km na východ od Skutče. Patří k nejstarším 
osadám na Skutečsku. První písemná zpráva je z roku 1392. V letech 1421 – 1621 byly Hněvětice utrakvistické, po 
bitvě na Bílé hoře byli utrakvističtí kněží vyhnáni a kolatura přidělena ke Skutči. Utrakvistická modlitebna se 
nedochovala. V roce 2009 zde bylo evidováno 42 adres.V roce 2001 zde trvale žilo 65 obyvatel



Hluboká u Skutče 
Obec Hluboká, je prastarého původu. Jméno Hluboká vzniklo od Hluboké kotliny v níž byly postaveny první 
domky. Stavení jsou roztroušena v kotlině při silnici a po jihovýchodním a severozápadním návrší nad silnicí. Ve 
starých spisech se dočítáme o prvních zmínkách z let 1144 



Oldřetice je malá vesnice, část obce Raná v okrese 
Chrudim. Nachází se asi 2,5 km na severovýchod od 
Rané. V roce 2009 zde bylo evidováno 38 adres.V roce 
2001 zde trvale žilo 81 obyvatel

Rana, Oldřetice



Rodina Josef M. MundilPomnik Marie 
Mundilove

Františky
Františky jsou vesnice, část obce Krouna v okrese Chrudim. Nachází se asi 5 km na východ od Krouny. V roce 
2001 zde trvale žilo 41 obyvatel. V roce 2015 zde bylo evidováno 83 adres.



   Paseky
Paseky je malá vesnice, část obce Proseč v okrese Chrudim. Nachází se asi 2 km na jih od Proseče. V roce 
2015 zde bylo evidováno 56 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 77 obyvatel.



Peralec

Obec Perálec se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. 
Žije zde 246 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z 
roku 1349.

Julie Mundil/Jaroslav Cerny?
Josef Mundil (1880)? Cislo 6?



Kutřín

Kutřín je malá vesnice, část obce Perálec v okrese 
Chrudim. Nachází se asi 1,5 km na západ od Perálce 
a asi 3 km od Hnevetic. V roce 2009 zde bylo 
evidováno 22 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 45 
obyvatel



Horní Holetín je jižní část obce Holetín v okrese Chrudim. 
V roce 2009 zde bylo evidováno 175 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 
407 obyvatel.

 Horní Holetín



Zderaz
Obec Zderaz patří mezi typické lesní lánové vsi. První 
písemná zpráva o Zderazi je z roku 1398. V současné 
době žije v obci 298 obyvatel. 

Minimuzeum – tzv. Zderazský domeček 



Pusta Kamenice

Pustá Kamenice je obec nacházející se 
v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. 
Žije zde 327 obyvatel.



Kameničky , Filipov 

Obec Kameničky  se nachází v okrese 
Chrudim, kraj Pardubický. Žije zde 780 obyvatel. 

Filipov je malá vesnice, část obce Kameničky v 
okrese Chrudim. Nachází se asi 2 km na severovýchod 
od Kameniček. V roce 2009 zde bylo evidováno 49 
adres.V roce 2001 zde trvale žilo 139 obyvatel
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