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HLINECKO
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko je dobrovolný svazek obcí v okresu Chrudim, jeho sídlem je Hlinsko a jeho cílem je další
rozvoj měst a obcí, které se stanou členy svazku obcí, jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. století
ve všech oblastech lidského života. Rozhodující problémy, které bude svazek řešit - zejména snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí, jež korespondují s cíli a posláním

Svratouch

svazku. Sdružuje celkem 28 obcí a byl založen v roce 1999.
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Bojanov

Dědová
Obec Dědová se připomíná již v roce 1392, kdy byla součástí Rychmburského panství. V 15. století patřila ke Kladenské rychtě. Zahájení školní
výuky je datováno kolem roku 1799. Koncem 19. století zde žilo přes 500
obyvatel. V minulosti se obyvatelé živili především pěstováním plodin
na málo úrodných polích , zpracováním lnu, domácím tkalcovstvím a
prací se dřevem. Ve druhé polovině 18. století se zde těžila železná ruda.
Největší odliv obyvatel nastal po ukončení II. Světové války za lepšími
ekonomickými podmínkami a do pohraničí.

Městys Bojanov se nachází v malebném údolí řeky Chrudimky, mezi přehradními nádržemi Seč a Křižanovice, v nadmořské výšce 428 m. Městys Bojanov patří k nejstarším obcím v Železných horách, neboť se připomíná již roku 1126, kdy náležela benediktýnskému klášteru ve
Vilémově. Od roku 1329 byla součástí panství Jindřicha z Lichtenberka. V 15. století připadl Bojanov k hradu Oheb. O století později, roku 1564, je uváděn jako městečko, kterému náležel
městský znak, na němž je zobrazen stříbrný meč a stříbrný klíč v červeném poli. Městskému
charakteru odpovídá i původní zástavba situovaná do tvaru náměstí s kostelem uvnitř.
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Městys Bojanov
adresa: Bojanov 18, 538 26 Bojanov
tel.:
469 675 208, 725 091 029
e-mail: bojanov@bojanov.cz
web: www.bojanov.cz
název:

místní části: Horní Bezděkov, Hořelec,
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Kovářov, Hrbokov, Holín, Hůrka,
Petrkov
nadmořská výška: 420 - 550 m n.m.
počet obyvatel: 636

Obec Dědová je typickou podhorskou obcí ležící v mírném údolním svahu. Z horní části
obce se rozprostírají panoramatické pohledy na krajiny Skutečská, Novohrádecká, a Poličska. Při dobrých viditelnost nich podmínkách jsou vidět obrysy Krkonoš a Orlických hor.
Mnoho turistů se zde zastavuje a užívají si nádherné pohledy. Katastr Dědová je začleněn
do CHKO Žďárské vrchy. Místní část obce Bahna jsou chráněným přírodním územím, kde na
mokřadech roste mnoho vzácných květin. V obci nemáme ZŠ ani MŠ obchod s potravinami
byl pro malé využití zrušen. Z historických památek je zde kříž z roku 1848,kříž byl odlit
v huti Kadově a letošním roce jej budeme restaurovat. V obci máme založenou aktívní jednotku SDH JPO 5, která pořádá na letním parketě v místní části taneční zábavy a oblíbenou
soutěž v nočním útoku o pohár starosty obce Dědová. Dřívější školní třídu jsme přestavěli
na prostornou hasičskou klubovnu, kde se pořádají místní oslavy a setkání.
V letošním roce bychom rádi na místním letním parketě pořádali sraz rodáku a přátel obce
Dědové.
Památné stromy zde nemáme, ale za zmínku stojí uprostřed obce u křížku král kaštanů
185 let, u obecního úřadu jasan 210 let a u klubovny lípa 199l et.
Komu nevadí, že se službami musí dojíždět a preferují klid a pobyt v přírodě pak je Dědová
možnou variantou.
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název:
adresa:
tel.:
e-mail:
web:

Obec Dědová
Dědová 38, 539 01 Hlinsko
607 078 287, 607 078 289,
469 341 437
starosta@dedova.cz
www.dedova.cz

nadmořská výška: 658
počet obyvatel: 135

m n.m.
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Hamry

Hlinsko

Obec Hamry leží v krajině okolo řeky Chrudimky, dříve zvaná Přerostlé, je připomínána roku 1392
jako součást rychmburského panství. Toto jméno si udržela až do 18. století, kdy získala název
Přerostlé Hamry.
V Hamrech a severněji položeném Hamříku se v 15. a 16. století zpracovávala ve zdejším hamru
železná ruda. Hamernické řemeslo vzkvétalo, a tak se z hamerníků brzy stávali zámožnější lidé
s mnoha právy a výsadami. Práce v hamru pokračovaly až do 18. století. Počátkem 19. století pracovaly ve vsi tři vodní mlýny, pila, olejna, Hamry měly i dva hostince. Vyučování v jednotřídní škole
začalo roku 1785.
Koncem 19. století žilo v takřka 100 domech 580 obyvatel. Hamry si dodnes zachovaly historickou
půdorysnou strukturu, kterou tvoří skupiny chalup a domů po obou stranách řeky. V obci zůstalo
dochováno několik hodnotných lidových staveb typických pro zdejší podhorský kraj, příkladem
je zejména roubená chalupa čp. 25 se zdobenou mřížkovanou lomenicí.
Nedaleko Hamrů při cestě do Hlinska se nachází barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 18. století, postavená nad studánkou s léčivou vodou. Již
v 17. století zde byly lázně, ve kterých ještě začátkem 19. století
pobývali lázeňští hosté. Místo bylo pojmenováno jako Svatojánské Lázně.
V letech 1907 – 1912 byla na horním toku Chrudimky postavena
jedna z nejstarších sypaných hrází v Čechách. Přehradní nádrž
je v současnosti zdrojem pitné vody pro Hlinsko a Trhovokamenicko.
V obci je dodržována tradiční „Masopustní obchůzka“, která je
součástí zápisu na seznam nehmotného dědictví Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO),
ke kterému došlo dne 17.10. 2010 v keňské metropoli Nairobi na
návrh 11. zemí včetně Česka.

Město Hlinsko leží v povodí řeky Chrudimky v nadmořské výšce 582 m. Je
správním, průmyslovým i společenským centrem mikroregionu Hlinecko.
Počátky osídlení spadají pravděpodobně do 12. století, kdy na mírném
návrší nad řekou existovala osada s kostelem. Místo leželo na rušné kupecké stezce, a tak mělo předpoklad stát se významnějším sídlem. Na rozdíl od okolních měst Hlinsko vznikalo přirozeným vývojem a postupným
propojováním jednotlivých místních částí. První historicky doložená písemná zpráva je z roku 1349, kdy Hlinsko náleželo k rychmburskému panství. Název města je odvozen od pověsti, podle níž založili město hrnčíři.
Ve 14. a 15. století patřilo Hlinsko pánům z Pardubic a odtud také získalo
městský znak – půl bílého koně v kroku s modrou uzdou na červeném
poli. Během následujících staletí trpělo častými vpády znesvářených
vojsk. Výrazný rozvoj města nastal na počátku 19. století. Roku 1821 byl
zřízen regulovaný magistrát, který značně omezil panskou správu a roku 1834 získalo Hlinsko statut města. Významným předělem
v životě města byla výstavba železnice Pardubice – Havlíčkův Brod, dokončená v roce 1871, jenž přeměnila zemědělské a řemeslnické
městečko v průmyslové město. Do té doby bylo hlavním zdrojem obživy místních obyvatel především zemědělství, tradici mělo hrnčířství a domácké tkalcovství. Koncem 19. a počátkem 20. století se rozvíjel textilní a kožešnický průmysl, který brzy získal významnou pozici na evropských i zámořských trzích. Tehdy žilo v
Hlinsku okolo 6 000 obyvatel. Ve dvacátých letech
20. století se úspěšně rozvíjel i kamenoprůmysl,
strojírenství, mlékárenství a pivovarnictví.
K významným památkám patří především radnice,
která byla postavena v roce 1598 na mírném návrší
(dnes Poděbradově náměstí). V letech 1788 – 92
byla přebudována v barokním stylu. Do dnešní podoby byla upravena v roce 1850. Věž nad vchodem
je z roku 1839. Do roku 1943 stály na náměstí před
radnicí sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriana,
obě z 18. století, které jsou nyní umístěny před kostelem v Kameničkách. V současné době v radnici
sídlí Městský úřad Hlinsko a nachází se zde obřadní
síň využívaná k pořádání svateb, vítání občánků,
předávání maturitních vysvědčení a obdobným
událostem.
Zajímavou stavbou na náměstí je také tzv. Ježdíkův
dům čp. 45 z roku 1904, jež je zdoben sgrafity znázorňujícími výjevy z české a hlinecké historie.
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Obec Hamry
Hamry 121, 539 01 Hlinsko v Č.
469 319110
obec@hamry.cz
www.hamry.cz

nadmořská výška: 585 m n.m.
počet obyvatel: 234
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Krouna

Jeníkov
Kameničky
Svratouch

Vortová Chlumětín

Holetín Raná Pokřikov
Vojtěchov
Hlinsko

Studnice

název:
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název:

Hlinsko

adresa:	Město Hlinsko, Poděbradovo

náměstí 1, 539 01 Hlinsko
tel. úřad: 469 315 300, 469 326 111
tel. TIC: 731 697 418
e-mail: mesto@hlinsko.cz
TIC:
ic@hlinsko.cz
web: www.hlinsko.cz

místní části: Hlinsko v Čechách, Blatno

u Hlinska, Srní u Hlinska, Chlum u
Hlinska
nadmořská výška: 582 m n.m.
počet obyvatel: 9 697
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Hlinsko

SPORT
Město Hlinsko nabízí mnoho možností k rekreačnímu sportu. Celoročně
je v provozu krytý plavecký bazén se saunou, soláriem, fitness, squashem
a masážemi. Ve sportovním areálu Olšinky jsou k dispozici tenisové kurty,
volejbalové hřiště, fotbalová hřiště, hřiště na házenou a krytý zimní stadion
s ledovou plochou od září do dubna, která je v letních měsících využívána
jako plocha pro in-line bruslení. V zimním období si na své přijdou milovníci
lyží a to, jak běžeckých, tak sjezdových. Pro příznivce běžeckého lyžování
jsou připraveny kvalitní běžecké tratě v okolí města. A sjezdové lyžování
nabízí přímo ve městě skiareál, kde jsou dva svahy s umělým zasněžováním
a večerním osvětlením, v létě v areálu naleznete v provozu lanové centrum.
Okolní příroda láká k turistickým výletům, cykloturisty potěší značené stezky pro silniční a horská kola. Hlinskem prochází i několik dálkových cyklotras, mezi nejznámějšími jmenujme Českomoravskou nebo Pražskou trasu.

Hlinsko

KULTURA
Z roku 1413 pocházejí první písemné zmínky o hlinecké tvrzi, která je považována za nejstarší stavbu ve městě. Od roku 1547 sloužila
nějaký čas jako královská celnice. V roce 1874 zde bylo nalezeno 400 českých grošů z období Václava III.
Další významnou stavbou je barokní kostel Narození Panny Marie, který byl postaven v letech 1730 - 45 stavitelem Donátem Morazzim
na místě původního kostela, ze kterého zůstala zachována pouze věž. Cennou památkou je křtitelnice z roku 1628. Kolem roku 1750
byla přestavěna i fara.
Do výčtu zajímavých staveb patří i Husův sbor Církve československé husitské z let 1925-26. O patnáct let později zde bylo otevřeno
kolumbárium. Pokud jmenujeme zajímavé památky, tak k jistě nejvíce navštěvovaným a nejzajímavějším ve městě patří Památková
rezervace Betlém, která byla vyhlášena v roce 1995 památkovou rezervací lidové architektury. Důvodem bylo zachování jedinečného
urbanistického celku roubených domků drobných řemeslníků ve středu města, které zde byly postaveny ve 2. polovině 18. století. Žily
zde především rodiny hrnčířů a tkalců, dále truhláři, hračkáři, sedláři, ševci nebo řezníci. Od 60. let nastávalo období postupné devastace jednotlivých objektů, související se změnou životního stylu a stěhováním obyvatel do modernějších obydlí. V roce 2012 prošel
Betlém revitalizací. Opravy se dočkaly některé historické objekty, např. dům čp. 178, ve kterém se konají výstavy a vzdělávací programy
nebo domek čp. 561, kde našlo nové sídlo Turistické informační centrum města Hlinska. V podkroví tohoto domku byla zároveň otevřena Expozice dřevěných hraček z Hlinecka s názvem „Příběh dřevěné panenky“. Při procházce Betlémem návštěvníky provedou nové
informační panely, rodiny s dětmi ocení nedaleké dětské hřiště.
V opravených domcích naleznete kromě ukázek bydlení původních obyvatel také stálou Expozici masopustních masek a obchůzek
z Hlinecka, dále pak tkalcovnu, kde se vyrábí „Hlinecká šála“, krámek s názvem Bylinka, kavárnu Café Mandala, cukrárnu Na kamenném
schodě, prodejnu hudebních nástrojů nebo hospodu U svatého Huberta.
V Hlinsku působilo několik význačných osobností kulturního života. Jmenujme alespoň právníka a významného národopisce
K.V. Adámka, malíře profesora K. Beneše, J. Šmídru, sochaře K. Lidického, učitele a spisovatele K. V. Raise či kartografa J. Homolku.
K Hlinsku patří místní části Blatno, Čertovina, Chlum, Kouty a Srní. První zmínka o Blatnu je z roku 1393. Ve vsi pracovaly dva mlýny,
od roku 1785 měla vlastní školu. Ve 14. století vznikala osada Čertovina, o století později Srní. Významným sídelním celkem je Chlum
založený ve 14. století s dochovaným historickým půdorysem a řadou hodnotných staveb. Sakrální architekturu zastupuje raně barokní
kostel sv. Petra a Pavla z let 1677-98 s pseudorenesančním a pseudobarokním interiérem z konce 19. století, dřevěná zvonice z roku
1804 a kříž s lidovým reliéfem z roku 1835. Původní zástavbu doplňuje budova barokního zámečku z 1. poloviny 19. století a několik
roubených usedlostí a chalup. V současné době žije v Hlinsku a obecních částech téměř 10 000 obyvatel.
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Multifunkční centrum Hlinsko (MFC) je od roku 2011, kdy bylo otevřeno, místem setkávání a centrem kulturního života v Hlinsku. Svým
pestrým repertoárem láká k návštěvě, v nabídce jsou divadelní a hudební představení, kina, přednášky, školení, konference, výstavy
apod. Spravuje ho Městský kulturní klub Hlinečan. V budově se nachází dva sály – divadelní a kinosál. Kapacita divadelního sálu je
330 míst. Sedadla jsou umístěna na speciální elevaci, jejímž zasunutím vznikne sál pro plesy, koncerty nebo taneční soutěže. Kapacita
kinosálu, který je vybaven špičkovou 3D technologií, je 112 míst.

PAMÁTKOVÁ REZERVACE BETLÉM
Mezi roubenými objekty se v průběhu roku koná celá řada kulturních akcí. K těm nejznámějším patří Rozloučení s masopustem nebo
akce hlineckého Duhového léta (Den dřeva a medu, Adámkovy folklorní slavnosti, Artsy Fartsy, Hubertův country festival). Již tradicí se
v areálu Betléma a před Orlovnou stalo pořádání městských jarmarků a selských trhů. Během roku se zde pořádají další menší akce, jak
pro děti, tak dospělé a to např. Strašení na Betlémě, koncerty, divadla pro děti, Vypouštění balónků apod.

MUZEUM A GALERIE
Městské muzeum vzniklo roku 1874 jako čtvrté venkovské muzeum v českých zemích. Sídlí v bývalé židovské synagoze a patří k nejstarším v Čechách. Na návrh starosty okresního zastupitelstva Karla Adámka se začaly shromažďovat sbírky, které se staly základem
pro založení muzea. Návštěvníky čeká prohlídka pamětní síně rodiny Adámkových a výstava přibližující dějiny Hlinecka od nejstarších
zmínek osídlení oblasti až do konce 19. století. Tato expozice byla v roce 2013 nově uspořádána a ukazuje především rozvoj hrnčířství
a tkalcovství. Nezapomíná však ani na nedávné zvyky, řemesla, hračky a sklo.
Městská galerie byla otevřena roku 1960 a je umístěna v budově zvané Opera. Galerie nabízí návštěvníkům reprezentativní soubor
plastik sochaře, hlineckého rodáka Karla Lidického, který daroval monumentální plastiku Mistra Jana Husa, jako základ pro vznik galerie. Výstavu doplňují obrazy místních malířů (J. Šmídra, K. Beneš, B. Komínek, a další), nechybí díla mistrů české krajiny (F. Kaván,
O. Blažíček, G. Macoun). Každoročně se zde ve spolupráci s Národní galerií v Praze pořádá výstava obrazů „Výtvarné Hlinecko“, kde jsou
představována díla předních českých výtvarných umělců.

PIVOVAR
K výčtu kulturních akcí patří i festival populárních hudebních skupin v místním pivovaru Rychtář s názvem „Léto s Rychtářem“, který je
jednou za 2 roky doplněn dnem otevřených dveří pivovaru. Pivovar byl založen v roce 1913. V současné době se v něm vyrábí 8 druhů
sudového piva v té nejvyšší kvalitě. Skupiny návštěvníků mohou po předchozí domluvě využít nabízené exkurze.
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Hodonín

Holetín
První písemná zpráva o obci Holetín pochází z roku 1144, kdy tudy vedla historická
cesta spojující východní Čechy a Moravu. Cesta vedla z Chrudimska přes Horní Holetín,
vyhýbala se Čertovině a od Medkova Kopce se svažovala k Hlinsku k mostu a dále do
Chlumu. V záznamu z roku 1656 se uvádí, že „po silnici skrze Holetín k Hlineckému téměř všichni formané z království českého do markrabství moravského jedou i zase se
vracejí“. V roce 1415 byla pečeť rychty holecké připojena ke stížnostem proti upálení
Mistra Jana Husa. V minulosti náležel Holetín pod panství rychmburské.
Obec Holetín se rozkládá v mělkém údolí říčky Holetínky (Ležák)
v jihozápadní části Pardubického kraje a tvoří ji tři místní části
– Horní Holetín, Dolní Holetín a Horní Babákov. Se svojí délkou
téměř 5km je nejdelší obcí chrudimského okresu.
V roce 2005 byl Holetínu udělen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR znak a prapor obce, jehož podoba se odvíjí
od obecního znaku ze 17. století a jehož autorem je holetínský
rodák pan Karel B. Venzara. Prapor byl slavnostně vysvěcen
25. června 2006.

První písemné památky jsou zachovány z r.1329, kdy Vilémovský klášter, vlastněný pány z Lichtenberga, předal pod správu hradu Lichnice mezi jinými i ves Hodonín. Hodonín však vznikl již dříve, původní název byl Godona.
Koncem 14. století náležel Hodonín k oujezdu Bojanovskému. Po dobu husitských válek od r. 1421 do r. 1436 nebylo v kraji žádné vrchnosti. V r. 1436 ale zapsal císař Zikmund bývalé panství Bojanovské i hrad Oheb Janu Hertviku z Rušínova, který byl pánem na Lichnici
a Heřmanově Městci.
Podle soupisu osedlých na panství Seč k r.1564 měl Hodonín 12 rolníků (16.století bylo ve znamení etapy zakládání sídel, které co do
počtu nebylo již nikdy předstiženo). Poslední český majitel Karel Záruba v r. 1628 panství prodal Františku de Couriers, který již vlastnil
panství Nasavrcké a pod které spadal Hodonín až do 1.svět. války.
Roku1839 byl Hodonín přičleněn k obci Libkov a v r. 1920 se osamostatníl. V roce 1964 byl opět sloučen s Českými Lhoticemi.
V roce1990 se obec osamostatnila, což přispělo k vylepšení ekonomiky a rozvoje obce.

V obci se nachází mateřská škola, malotřídní základní škola 1. stupně, sportovní areál s fotbalovým a víceúčelovým hřištěm, zastřešeným parketem a bazénem s přírodní vodou, dále kulturní centrum, hostince, pošta, obchody se smíšeným zbožím, kaple sv. Jana
Křtitele, katolický a evangelický hřbitov, autobusové zastávky i železniční zastávka.
V obci působí několik spolků a sdružení, které se významně podílejí na aktivitě obce: Sbor dobrovolných hasičů Holetín, TJ Sokol Holetín-oddíl kopané, který od roku 2007, kdy zahájil svoji činnost, dosáhl na fotbalovém „poli“ velmi dobrých úspěchů v různých věkových kategoriích, dále Myslivecké sdružení Holetín a sdružení Holetínské trnky, které pořádá kulturní akce pro děti i dospělé.
Kulturní centrum nabízí řadu volnočasových aktivit pro děti i dospělé, pravidelné setkávání občanů, ale například i každoroční vánoční
jarmark a koncert. V obci se pravidelně koná předprázdninová akce pro děti s názvem Pohádkový les, který navštěvuje zhruba 500 dětí
z blízkého i vzdálenějšího okolí.
V Holetíně naleznete i malé a střední podnikatele a živnostníky, kteří podnikají například v oborech truhlářství, zámečnictví, autooprava, pneuservis, instalatérství-topenářství, zednictví, kadeřnictví a modeláž nehtů, ale i ubytovací služby.
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Jeníkov
Kameničky
Svratouch

Vortová Chlumětín

Svratouch

Obec Hodonín
Hodonín 33, 538 25 Nasavrky
469 677 275, 728 156 159
ou.hodonin@tiscali.cz
www.ouhodonin.cz

počet obyvatel: 85

Krouna

Krouna

Jeníkov
Hamry Kameničky

nadmořská výška: 580 m n.m.

Otradov

Kladno
Dědová

Vítanov
Hamry

Vortová Chlumětín

adresa:

Hlinsko

Raná Pokřikov
Vojtěchov

Studnice

Otradov

Kladno

Studnice

název:

Holetín

Miřetice
Tisovec

Mrákotín

Včelákov

název:
adresa:
tel. :
e-mail:
web:

Obec Holetín
Horní Holetín 105
539 71 Holetín
469 311 121
info@obecholetin.cz
www.obecholetin.cz

místní části: Dolní Holetín,

Horní Babákov, Horní Holetín
m n.m.
počet obyvatel: 792
nadmořská výška: 474 - 603
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Horní Bradlo

Název obce se odvozuje od samostatného útesu - skály, v geologii nazývané bradlo.
Jeden takový útes je na západní straně obce na pravém břehu řeky Chrudimky, dříve
nazývané Kamenice. Ze skály, která se svažovala až do řeky, bylo vylámáno mnoho kamene na stavbu sklářské hutě, proto je její současná rozloha mnohem menší než původní.
První písemná zmínka o Bradle je z roku 1329. Bradlo patřilo spolu s okolními vesnicemi
k újezdu bojanovskému a ten náležel do správy kláštera ve Vilémově. Vilémovský opat
Jaroslav II. byl nucen přenechat celý bojanovský újezd – tedy i Bradlo - pánům z Lichtenburka.Ves Bradlo s poplužním dvorem koupili roku 1613 Kustošové ze Zubřího a Lipky
a připojili ji ke svému panství. To r. 1715 prodali Františku Josefu hraběti ze Schönfeldu
a Lipka i Bradlo se staly součástí nasavrckého panství.Velká změna v životě obce nastala
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po příchodu sklářského mistra Jana Rükla. V roce 1865 koupil v Dolním Bradle tři statky a na
získaných pozemcích začal na jaře 1866 stavět sklářskou huť. 3. ledna 1867 byla huť slavnostně vysvěcena a začalo se v ní pracovat. Byla nazvána po kněžně Auerspergové „Huť Vilemínina“. Sklárnu vedl Janův syn František, který se zasloužil o rozkvět hutě i celé vsi. Vyrábělo se tu
překrásné duté sklo a olovnatý křišťál. Spolu s huťmistrem přišli do Bradla i noví lidé – skláři,
o které se huťmistr dobře staral. Ve sklárně se pracovalo až do 1. světové války, kdy byla výroba zastavena a obnovena byla až v roce 1919 a trvala do počátku 2. světové války. Po roce
1945 už se hutní sklo nevyrábělo. Prostory byly využity pro výrobu skleněných vánočních
ozdob, které se zde vyrábějí dodnes. Komín, neodmyslitelná součást bradelské huti, byl zbourán v roce 1961.Za vydatné pomoci Františka Rükla byla postavena také škola. Se stavbou se
začalo v květnu 1879 a již v únoru následujícího roku byla otevřena jednotřídní škola. Ta ovšem nestačila, proto byla rozšířena o druhou třídu a byt učitele. Tuto podobu – jen s menšími
úpravami - si škola zachovala až do roku 1996, kdy byla zrekonstruována a k původní budově
byla přistavěna část pro mateřskou školu.V letech 1892-93, po smrti syna zakladatele sklárny
Františka, nechala jeho manželka paní Růžena Rüklová postavit nad Bradlem kapli s rodinnou
hrobkou. Slavnostního svěcení zvonů 30. srpna 1894 se účastnil také František Ladislav Rieger. Kaple je zasvěcena Panně Marii.stavbě železniční dráhy z Třemošnice do Malče, Bradla,
Kamenice a Skutče. Železnice by velmi prospěla tomuto kraji i sklárně. Bohužel jednání nebyla úspěšná. O dva roky později byla postavena na levém břehu řeky elektrárna, ze které byl
dodáván elektrický proud do huti a domu majitele.Po roce 1945 byla provedena elektrifikace,
zřízeno kino, zaveden rozhlas a vodovod v Horním Bradle.
Zajímavosti: Kaple Panny Marie v Horním Bradle, přírodní rezervace Polom, Lipecká tvrz na
Lipce, Lipecká lípa na Lípce.
Sportovní a kulturní vyžití: fotbalové hřiště, sportovní hala, multifunkční hřiště (umělá tráva,
tenis,volejbal, nohejbal, malá kopaná, basketbal), kino,knihovna, koupaliště a wellness v rekreačně sportovním areálu Tesla Horní Bradlo.
Pořádané akce v obci (každý rok): dětský karneval, masopustní průvod, pálení čarodějnic,
dětský den,pouštění draků, zahradní slavnost, fotbalový memoriál.

Chlumětín

První doložená písemná zpráva o Chlumětíně pochází z roku 1392, kdy postoupil tehdejší majitel Smil Flaška z Pardubic rychmburské panství se 62 osadami Otě z Berkova
a Bočkovi z Kunštátu a Poděbrad. Naše obec je uvedena na postupovací listině ze dne
8. 6. 1392 spolu s dalšími osadami z okolí: Hlinsko, Blatno, Vítanov, Hamry, Studnice, Dědová, Kameničky, Jeníkov, Svratka, Svratouch, Křižánky (některé obce se však v té době
jmenovaly jinak). Ještě starší zmínka je ovšem z roku 1350, kdy byl připojen farní kostel
v Kameničkách a obce k němu přifařené (mezi nimi i Chlumětín) k biskupství litomyšlskému. Z toho lze usoudit, že pravděpodobně již ve třináctém století zde existovala osada
stejného jména.
Chlumětín byl zapsán pod rychtu v Kameničkách (tehdy Reichlova Kamenicze), ke které
patřily vesnice: Lhota, Přerostlé (Hamry), Blatná a Jeníkov. Jeho osudy byly svázány s rychmburským panstvím. Roku 1454 prodal král Ladislav Pohrobek toto panství za 6000 kop grošů českých Janu Pardusovi z Vrátku. Později toto panství vlastnil Vilém z Valdštýna, kterému
bylo roku 1547 zkonfiskováno za účast ve stavovském odboji. V roce 1584 bylo v Chlumětíně 6 sedlaků „celých“. Reformy císaře Josefa II. přinesly zdejšímu lidu větší svobodu a možnost alespoň základního vzdělání. Od roku 1780 byla nařízena povinná školní docházka
a o pět let později zavedeno vyučování v německém jazyku. V roce 1819 se obec Chlumětín
takzvaně odškolila od Svratky a bylo zahájeno školní vyučování v naší obci.
V roce 1881 byla na návsi postavena kaplička. Vysvěcena byla následující rok. Dále byl
nákladem obce roku 1887 zřízen litý kříž v ceně 120 zlatých, který byl téhož roku taktéž
vysvěcen. V roce 1885 byl pravděpodobně založen v obci hasičský sbor, který měl 14 členů a o čtyři roky později obec zakoupila čtyřkolovou stříkačku v ceně 580 zlatých. Roku
1891 se stavěla nákladem obce a za přispění okresního stavebního úřadu silnice od „Sloupku“ ke Chlumětínu. Během následujících
dvou let byla dostavěna až do obce ke kapličce.V tomto roce měl Chlumětín 522 obyvatel.
Dvacáté století přineslo Chlumětínu především výrazné snížení počtu obyvatel. Ještě při sčítání lidu v roce 1930 bylo zde napočítáno
502 obyvatel. Po skončení druhé světové války odešlo za lepším živobytím do pohraničí 139 osob. Vliv na to měla jistě i hospodářská
krize ve 30. letech, která v Chlumětíně postihla mnoho občanů. Jediným výraznějším zdrojem obživy bylo tkaní koberců.
V druhé polovině 20. století počet obyvatel dále klesal. Odcházeli zejména mladí lidé za prací do okolních měst. Přesto se zde podařilo
postavit budovu obecního úřadu, veřejný vodovod, kanalizaci, chodníky, novou prodejnu, zrekonstruovat školní budovu atd.
V roce 1981 byl Chlumětín přičleněn ke střediskové obci Svratka. Po opětovném osamostatnění v roce 1990 se obec zaměřila především na výstavbu infrastruktury. Postaven byl nový obecní vodovod, proběhla plynofikace obce, revitalizace chlumětínského potoka,
rekonstrukce telefonní sítě a opravy místních komunikací a nový sportovně – kulturní areál. Dopravní obslužnost je poměrně dobře
zajištěna autobusovou linkou Hlinsko – Svratka – Krouna. V čistém prostředí zdejší malebné krajiny hospodaří několik místních soukromých rolníků zabývajících se převážně chovem dobytka a ovcí. V obci aktivně pracuje Sbor dobrovolných hasičů Chlumětín, který byl
založen v roce 1889 a má v současnosti více než 80 členů. Další aktivní organizací je Tělovýchovná jednota Chlumětín, která disponuje
i hokejovým týmem HC Chlumětín hrajícím Skutečskou ligu neregistrovaných. Nelze zapomenout ani Sbor pro občanské záležitosti
Chlumětín, jehož členky mimo jiné navštěvují naše spoluobčany při významných životních jubileích, pořádají vítání občánků a adventní koncerty. Chloubou obce je nově zrekonstruovaná silnice která protíná obec až po hranice okresu.
Obcí prochází cyklostezka č. 4120 a turistické trasy. V místní části Paseky se nachází turisty hojně navštěvován pramen řeky Chrudimky. Na Nový rok se u pramene schází velký počet turistů i z širokého okolí a tento pochod se stává vyhledávanou tradicí. Na území
Chlumětína žije i mnoho chráněných živočichů a rostlin.
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Obec Horní Bradlo
Dolní Bradlo 7
539 53 Horní Bradlo
469 338 121
starosta@hornibradlo.cz
ou@hornibradlo.cz
www.hornibradlo.cz

nadmořská výška: 520 m n.m.
počet obyvatel: 450

název:
adresa:
tel. :
e-mail:
web:

Krouna

Jeníkov
Hamry Kameničky

Studnice

Svratouch

Vortová

název:

Otradov

Kladno

Chlumětín

Obec Chlumětín
Chlumětín 35, 59202 Svratka
608 700 570
starosta@chlumetin.cz
www.chlumetin.cz

místní části: Krejcar, Paseky

nadmořská výška: 667 m n.m.
počet obyvatel: 205
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Jeníkov

Kameničky

Obec Jeníkov leží v nadmořské výšce 648 m. První písemná zpráva pochází z roku 1392 v souvislosti s rychmburským panstvím,
přestože byla založena již na počátku 14. století. Vznikala jako lesní
lánová ves s grunty po obou stranách komunikace. V 15. století patřila k rychtě v Kameničkách. Zhruba ve středu vsi je dodnes patrná
původní chalupnická zástavba. Nachází se zde i kaple sv. Václava.
Samostatným urbanistickým celkem je skupina domků bývalých
bezzemků stojící na tzv. obecním place, nazývaná „Na dolním konci’’. Koncem 19. století měl Jeníkov takřka 550 obyvatel žijících ve
100 domech. Hlavním zdrojem jejich obživy bylo podhorské zemědělství, hrnčířství a tkalcovství.

Přírodní zajímavosti
Severně od obce se nachází nejvyšší vrchol Železných hor Pešava vysoký 697 m n. m. Jihovýchodně pod vsí leží chráněné
přírodní území „Louky u Jeníkova” se vzácnou původní flórou
a faunou.
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Obec Jeníkov
Jeníkov 7
53901 Hlinsko v Čechách
obec.jenikov@seznam.cz
www.obec-jenikov.cz

nadmořská výška: 648 m n.m.
počet obyvatel: 467

První písemná zpráva o osídlení se týká se farního kostela, pochází
z roku 1350, který byl tehdy připojen k litomyšlskému biskupství. První
doložená zpráva o obci je z roku 1392, kdy rychmburské panství vlastnil Smil Flaška z Pardubic. V další písemné zprávě z roku 1485 se vesnice nazývá Reichlova Kamenicze. Rychmburské panství se rokem 1706
dostává do držení hrabat Kinských. V druhé polovině 18. století byly
založeny i osady Filipov a Ovčín. Ve 20. letech 18. století začali lidé zpracovávat železnou rudu, v Lánech byla postavena železná huť,
kameničovský mlýn byl přestavěn na hamr. Výroba železa byla náročná, nevyplácela se a práce byly ukončeny. Ale lidé se tu již usadili
a dali základ dnešním Kameničkám – název vznikl podle roztroušených hromad kamení.
Z doby panování Filipa Kinského byl na místě starého dřevěného kostela z doby kolem roku 1250 zbudován v letech 1764-66 barokní kostel Nejsvětější Trojice. Před kostelem je socha
sv. Floriána z 30. let 18. století, ze stejného období pochází
i kamenný kříž. Socha sv. Jana Nepomuckého od J. A. Devotyho je z roku 1723. Mezi kostelem a farou je při silnici umístěn pomník obětem I. světové války od hlineckého rodáka
akademického sochaře Karla Lidického. Před budovou fary,
kde je umístěna Galerie A. Slavíčka, byly v roce 2002 umístěny busty K. V. Raise a A. Slavíčka od ak. sochaře M. Pangráce.
Na budově školy jsou pamětní desky obou umělců z roku
1934 od ak. sochaře A. Odehnala.
Malebnost obci dodávají také roubené chalupy a usedlosti.
K nejzajímavějším patří památkově chráněný areál usedlosti čp. 11 s roubeným domem a kamennými hospodářskými
budovami a dále roubená chalupa čp. 97 s nápisem a datováním 1809 na záklopě.
Kameničky zvěčnil Karel Václav Rais ve svém románu Západ
a na svých obrazech zachytil jejich kouzlo Antonín Slavíček
Navštěvovali je Bohuslav Dvořák, Herbert Masaryk, Otakar
Nejedlý, Angelo Zeyer, Rudolf Kremlička, Gustav Macoun. Ve
výtvarném ztvárnění zdejší krajiny a života lidí pokračovali
i rodáci Josef Dvořák a jeho dcera Anička Dvořáková, Karel
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v budově obecního úřadu. V Galerii A. Slavíčka jsou vystaHoletín Raná Pokřikov
Vojtěchov
Otradov
Vysočina
veny kulisy, které Antonín Slavíček maloval s Bohuslavem
Kladno
Hlinsko
Všeradov
Dědová
Krouna
Vítanov
Jeníkov
Dvořákem pro místní ochotníky. V kostele Nejsvětější Trojice
Hamry Kameničky
Studnice
jsou pořádány koncerty klasické hudby.
Svratouch
Vortová Chlumětín
Kameničky jsou nositelem titulu Vesnice roku 2001. Je tu
základní a mateřská škola, dům s pečovatelskou službou,
dobrovolné spolky, které využívají pro svoji sportovní a sponázev: Obec Kameničky
lečenskou činnost zrekonstruovanou sokolovnu.
adresa:	Kameničky 149
539 41 Kameničky
tel. :
463 318 122, 602 621 347
e-mail: starosta@obec-kamenicky.cz
web: www.obec-kamenicky.cz
místní části: Filipov

nadmořská výška: 625

počet obyvatel: 788

m n.m.

15

Kladno

Krásné
První písemná zmínka pochází z roku 1392 jako
„ves Kladne s rychtú“. Tento záznam je uveden
ve spisech panství Rychmburk. Ve 13. Století
patřilo území Hlinecka a Svratecka ke královské
komoře. Koncem 13. století vzniklo rychmburské panství.
Další významnou událostí v dějinách Kladna
bylo povstání v r. 1783 za panování hraběnky
Kinské kvůli odvádění ovsa na hrad Rychmburk. Rod Kinských, který odkoupil panství

od Václava Albrechta z Vrbna, je držel až do r. 1823, kdy je prodal bavorskému šlechtici Karlu Alexandru Thurn-Taxisovi. Rod Taxisů měl hrad Rychmburk
a zbytky panství až do r. 1945. Od počátku 19. Století se v okolí Kladna lámala
břidlice a dobývala železná ruda. Památkou na to je zbytek zavalené štoly v Dolích. Těžba skončila v r. 1832.
Důležitá , jak se později ukázalo, byla pro obec výstavba císařské /později státní/ silnice z Hlinska do Poličky.
Naši předkové dbali také na vzdělávání a když byla v r. 1880 postavena nová
škola, nemusely děti z Kladna za vzděláním dojíždět např. na Ranu nebo do
Dědové. Známa
je také činnost spolku Svornost s divadelní činností. Z výtěžků této činnosti byl v r. 1925 odhalen pomník padlým z l. světové války. Po válce
v r. 1946 byla obec elektrifikována, jako všude bylo v 50 . letech usilováno o kolektivizaci vesnice a v r. 1958 došlo k ustavující schůzi JZD.
Po r. 1989 došlo i v Kladně k rozpadu JZD, přibylo i několik nových podnikatelů a život se začal rozvíjet novým směrem.
Kladno je typicky lánová obec, obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím nebo tkalcovstvím. Právě z těchto domácích tkalců se později stávali zaměstnanci hlineckých textilních továren.
V současné době existuje v Hlinsku již velmi málo příležitostí pro tkalce,
nicméně průmysl se pomalu začíná rozvíjet v jiných oblastech, než bylo
pro zdejší kraj typické, nové obory přinášejí nové pracovní příležitosti i pro občany Kladna. Bohužel, možností pro mladé lidi je v blízkosti stále málo, je obvyklé, že mladí odcházejí do větších
měst, proto vítáme každou snahu pro získávání mladých , aby zde zůstávali. V obci je v běhu
projednávání nového územního plánu, který by měl vytvořit možnost pro mladé, aby si postavili domečky a zapustili zde kořeny .
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Obec Kladno

adresa:	Kladno 84
tel.:
e-mail:
web:
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539 01 Hlinsko v Čechách
469 341 160, 725 073 548
obec.kladno@wordonline.cz
starosta.kladno@seznam.cz
www.obec-kladno.cz

nadmořská výška: 602 m n.m.
počet obyvatel: 254

V obci působí Hasičský sbor České hasičské jednoty Krásné a Sbor dobrovolných
hasičů Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Dále Myslivecké sdružení Krásné, Klub šipkařů a nově vznikající Babetta klub. Sportovní vyžití je v létě na kole
a v zimě na běžkách. Obcí prochází značená cyklotrasa a v zimě značená a udržovaná běžkařská stopa v dálce 50 km. Stopa je udržována pomocí sněžného skůtru se stopovacím zařízením. V obci se nachází tenisový kurt s umělým povrchem
a fotbalové hřiště pro malou kopanou.
V katastru obce se nachází Přírodní rezervace Vápenice, Přírodní památka Polánka s výskytem Prstence bezového jediném v Pardubickém kraji, Přírodní památka
Vršovská olšina s výskytem Bledule jarní. Dále se zde nachází historická vápenka.

Bojanov

Krásné
Horní Bradlo

Otradov

Vortová Chlumětín

název:

Obec Krásné se rozkládá v jihovýchodní části Pardubického kraje. Celé území se
nachází v CHKO Železné hory. Rozloha katastru je 730 ha. Ve čtyřech místních
částech Krásné, Polánka, Chlum a Vápenice žije v obci 150 obyvatel. Nadmořská
výška je od 470 do 614 m. První písemná zmínka je z roku 1329. V obci se nacházejí tři místní křížky nově zrekonstruované a tři zvonice.

Sama příroda na Vysočině je rozmanitá, krásná a drsná současně. Vyskytuje se zde několik druhů chráněné flory a ne nadarmo je Kladno součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy. Jak už bylo zmíněno výše, při budování císařské, později státní, silnice, muselo být překlenuto údolí kamenným
mostem, kterému se u nás říká Dolský most. Vlivem neustále se rozšiřující dopravy musel být před lety postaven nový
most, který usnadnil a také urychlil jízdu do Hlinska, zvláště
v období zimních měsíců.
Významnou stavbou a také dominantou, je kaplička a křížek,
které jsou umístěny v centru obce. Zde lze také nalézt již zmiňovaný památník oběhem 1. Světové války.
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název:

Obec Krásné

adresa:	Krásné 15, 538 25 Krásné
tel. :
e-mail:
web:

469 677 217
obec@obeckrasne.cz
www.obeckrasne.cz

místní části: Chlum, Polánka
nadmořská výška: 605

počet obyvatel: 144

m n.m.
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Krouna

Obec Krouna vznikala od konce 13. století jako údolní lávová ves rozkládající se v malebném údolí potoka Krounky v nadmořské výšce
560 m. První písemná zpráva je z roku 1349 v souvislosti s připojením vsi k litomyšlskému biskupství. Poddanským právem patřila pod
rychmburské panství jako ves s rychtou. Zástavbu tvořily v minulosti
především větší zemědělské usedlosti a roubené chalupy. Dodnes zůstalo na území obce dochováno několik objektů lidové architektury, z
nichž nejvýznamnější je uzavřený „Bukáčkův statek“ čp. 61 z počátku 19. století. Přestože Krouna vždy
patřila k větším a bohatším obcím tohoto regionu, během 18. století vystoupili nespokojení poddaní
proti rychmburské šlechtě a vyvolali několik selských rebelií. V polovině 19. století žilo v obci takřka
1500 obyvatel, pracovalo 5 mlýnů, pila, ve vsi byl panský dvůr s ovčínem, několik šenků a mysliven.
Základní obživu obyvatelstva, kromě zemědělství, představovalo tkalcovství, necování, vyšívání, dále lesní práce, pálení vápence a výroba drasla. Proslulá byla krounská dřevovýroba, především tradiční dřevěné malované hračky, které obec dodnes reprezentují doma
i v zahraničí.
K významným dominantám vsi náleží dva kostely. Katolický kostel sv. Michaela archanděla v barokním slohu z druhé poloviny
18. století stojí na místě původního dřevěného gotického farního kostela, zmiňovaného již roku 1350. Vzácnou památkou je renesanční
křtitelnice z 16. století. Areál kostela doplňuje márnice a barokní fara z roku 1737. Z 18. století pochází i sousední barokní škola. Krouna
se záhy po vydání tolerančního patentu stala i centrem protestantů, vznikl zde jeden z prvních evangelických sborů. Už v roce 1784
byla ve vsi zřízená evangelická modlitebna a od roku 1789 se začalo vyučovat ve vlastní budově církevní evangelické školy. V roce 1878
byla dokončena pseudogotická stavba evangelického kostela, která je dílem významného regionálního
architekta Františka Schmoranze.
S Krounou jsou spojena významná jména – vynálezce F. Křižíka, matematika M. Pelíška, spisovatelů
G. R. Opočenského, J. Doležala, F. Šímy, V. Broučka. V blízkém okolí čerpala náměty a poznatky ke svým
knihám Teréza Nováková.
K obci Krouna správně náleží obecní části Rychnov, Františky, Oldřiš, Čachnov a Ruda. Všechny patří k typickým historickým vesnickým celkům Mikroregionu Hlinecko, první zprávy o Rychnově a Oldřiši pocházejí
již z roku 1392, zbývající byly založeny až v 18. století. Obce dokládající původní charakter a zástavbu vsí
na Hlinecku. Za povšimnutí stojí především památkově chráněné objekty lidové architektury, a to roubená
usedlost č.p. 12 a zděná chalupa č.p. 809 v Čachnově, areál statku č.p. 23 v Oldřiši či rozsáhlý zděný statek čp. 1 a uzavřený statek č.p.
36 v Rychnově.
Krounu protínají silnice I/34 ve směru Hlinsko – Polička a II/354 ve směru Skuteč – Svratka.
Autobusy zajišťují pravidelné spojení do Hlinska, Skutče, Poličky a Svratky. Zastavují zde
i dálkové autobusové spoje. Územím Krouny prochází železniční trať Žďárec u Skutče –
Polička se třemi zastávkami. V obci je mateřská a základní škola. V místě ordinuje obvodní
a zubní lékař. Sportu slouží sokolovna a fotbalové hřiště. V Krouně a jejich místních částech
působí několik firem, z nichž největší je výrobce kancelářského nábytku firma Mias OC.
O zemědělskou půdu pečuje Rolnické družstvo Krouna, Agro Oldřiš a další farmáři. V obci
se také nachází několik obchodů a dvě čerpací stanice, pracuje zde pobočka České pošty.
Obec v současné době připravuje vybudování čističky odpadních vod a oddílné splaškové
kanalizace. V roce 2001 byla dokončena plynofikace. V rámci komplexních pozemkových úprav
Bojanov
byla vybudována nová komunikace mezi místními částmi Krouna a Rychnov.
Krásné
Horní Bradlo

Miřetice

Hodonín

Miřetice

Krajina, kde leží Miřetice, byla kolonizována krom jiných také klášterem v Podlažicích, založeném šlechticem Vrbatou
někdy před rokem 1157. Ke klášteru
patřily mezi jinými vesnicemi i Havlovice, Dachov, Miřetice, Čekov a Bošov. První zmínka o obci Miřetice činěna až v roce 1325 v přídomku šlechtice Chotěbora z Miřetic. Po
řadu století příslušely Miřetice a okolní vsi k panství Přestavlky. Přestavlky jsou poprvé připomenuty v roce 1318, kdy je vlastnil Ctibor
z Přestavlk. Tvrz se zde uvádí poprvé v roce 1413 a náležela Janovi z Bošína. Majitelé statuse střídali v rychlém sledu.
V roce 1789, kdy vznikl popis statků v Království českém, byl majitelem panství Přestavlky Jan Adam kníže z Auersbergu. Panství
tvořily Přestavlky, Miřetice, Dachov, Čekov, Stan, Srny a Stičany.
Podrobnější popis svobodného statku Přestavky z roku 1837
zmiňuje vsi Přestavlky se zámkem a poplužním dvorem, Miřetice
s mlýnem a pilou, Dachov s mlýnem zvaným Ležák, Čekov, Srny,
Stan, Bystřice, Stičany a Bošov. Doplňuje informaci o těžbě žuly –
granitu v místě a o existenci pěti kapřích rybníků v okolí Miřetic,
Dachova a Čekova a zmiňuje další dva u Miřetic a Dachova, které jsou vypuštěny a užívány jako louky. V Miřeticích se zmiňuje
26 domů a 167 obyvatel.
Osada Švihov dle kroniky z roku 1927 leží v nadmořské výšce
413 m. Osada je rozdělena ve dvě části, „Starou a novou“.„Stará“
část leží po obou stranách silnice na Nasavrky od Miřetic a z části i strkovské. Silnice od Miřetic k Nasavrkům byla vystavěna asi
v roce 1877, v těchto místech tudy vedla kdysi cesta. „Nová“ část
tak zvaná „Na obci“ (název dle obecních pozemků, na kterých
byla vystavěna), leží při silnici od Švihova do Strkova. U vsi po
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místní části: Čachnov, Františky,

18

Oldřiš, Ruda, Rychnov
nadmořská výška: 560 m n.m.
počet obyvatel: 1 414
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Obec Krouna

adresa:	Krouna 218, 539 43
tel.:

Hlinsko
Vítanov

Svratouch

Vortová Chlumětín

název:

Holetín Raná Pokřikov
Vojtěchov

Vysočina
Všeradov

Mrákotín

Včelákov

název:

Obec Miřetice
66, 539 55 Miřetice
469 344 187
obec@miretice.cz
www.miretice.cz

adresa:	Miřetice
tel. :
e-mail:
web:

místní části: Čekov, Dachov, Dubová,

Havlovice, Švihov, Bošov, Krupín
m n.m.
počet obyvatel: 1 277
nadmořská výška: 420
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Miřetice

levé straně silnice směrem na Nasavrky je rybník „Panský“ – majitelem F.J.Auersperg, Rozloha rybníku je přes 2 ha, protéká ním potok Švihovský, který teče dále údolíčkem do obecního rybníka a odtud se vine k Bošovu. Nad údolím mezi Švihovem a Bošovem je vršek zvaný
„Na chobotě“.
Osada Krupín leží mezi silnicí Podlíšťany ke Ctětínu. Ke Krupínu náleží také Paseky, které leží
u lesa táhnoucího se směrem ke Ctětínu. Osadou Krupín protéká potok bratroňovský, který
pramení u Bratroňova. Mezi Krupínem a Bratroňovem je návrší zvané „Na čertově hrobce“.
V Krupíně byla hájovna panství F.J.Auesperga, u ní stával panský ovčín. Ten byl pozdější době
zbourán a z materiálu vystavěna stodola u hájovny. Předkové vyprávěli, že ve stavení č. 1 se
nachází dubová roura pod zemí ze zahrady pod obytným stavením do dvora, že prý na místě
tom stával pivovar.
Havlovice vznikly v období kolonizace této oblasti Čech. Od poloviny 13. století narůstá intenzita kolonizace prováděná vilémovským a podlažickým klášterem, směřuje do vyšších poloh
a projevuje se zakládáním sídel typu lesních návesních vsí. Po vypálení podlažického kláštera
Husity r. 1421 vlastnili Havlovice a další obce v okolí čestí feudálové Kostka z Postupic, Okrouhlických z Knětic, Talácko z Ještětic, Václav Sak z Vácovic. Později v 16. století vlastnili Havlovice
Zárubové z Hustiřan, kteří byli majiteli panství Žumberk. Roku 1694 prodal panství Rudolf Josef
z Lisova a na Spálově hrad Žumberk a 24 vesnic majiteli panství Nasavrky F.J.Schönfeldovi. Ten
získal panství po A.Kukulemu, kterému bylo panství zkonfiskováno císařem Ferdinandem II. po
Bělohorských událostech v r. 1621. Potom vlastnili Havlovice Auerspergové ze Slatiňan. Ti panství získali sňatkem Jana Adama z Auerspergu s dcerou F.J. Schönfelda, který posléze převedl
majetek na tuto rodinu. Vlastnictví Havlovic a ostatních obcí trvalo až do zrušení roboty a feudálního panství v r. 1848.
Havlovice byly do r. 1924 osadou
obce Louka. Od r. 1925 do r. 1960
byly samostatnou obcí, ke které patřila osada Dubová. Od 1.1. 1961 se
staly místní částí obce Miřetice.
Založení obce Miřetice podle dostupných materiálů se datuje od 14. do
15. století. V roce 1981 se sloučily obce Miřetice a Švihov, pod který patřily
osady Bošov, Krupín a Krupínské Paseky.
Dnešní obec Miřetice je tvořena osmi částmi: Miřetice, Čekov, Dachov,
Dubová, Havlovice, Švihov, Bošov a Krupín. V blízkosti Miřetic stávala v minulosti obec Ležáky, která byla za 2. světové války nacisty vypálena a po té
již nebyla obnovena.Největší soustředění obyvatelstva je v Miřeticích. Zde
má sídlo obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů – praktického pro dospělé, dětského, zubního a gynekologa.

Mrákotín

O dávné historii obce lze usuzovat z arch. nálezů, ze starých názvů částí obce. V katastru obce
mezi Mrákotínem a Oflendou se dle pověsti z dávné minulosti dolovala železná ruda. Do dnešní
doby se návrší u Oflendy nazývá „ Na rudě“. Východní část obce se nazývala „Velká brána“, západní pak „Malá brána“, na severu „ve Šraňku“. Na hranicích katastru směrem na Malinné, v nyní
zalesněné části, se dodnes říká „v Kuchyňkách“. V těchto místech měla být situovaná panská
kuchyně. Od Kuchyněk směrem k Mrákotínu jsou rozlehlé louky, které dodnes nesou název „Na
panských lukách“. V této části byly nalezeny zbytky dřevěných kostek, plnících funkci dřevěné
dlažby pro kolbiště. Z těchto údajů a dalších pramenů se usuzuje, že v prostoru nynější obce
byla tvrz nebo hradiště, jehož majitelem byl muž jménem Mrákota a od jeho jména se odvodil
název obce Mrákotín (Mrákotův Týn-Mrákotín).
V Mrákotíně byla rychta (předchůdce dnešních OÚ), pod jejíž správu spadaly obce Mrákotín,
Malinné, Mokrýšov a Prosetín (do roku 1949 Prasetín). Ve státním archívu je uložena Obnovená
kniha rychty Mrákotínské, tzv. „gruntovnice“ s uvedeným letopočtem 1695. Rychta měla svoji
vlastní pečeť, v jejímž středu byl okřídlený kůň a po obvodě pečetě nápis „PEČEŤ RICHTI MRÁKOTSKI“
Realizací projektu „Zlepšení občanské vybavenosti obce Mrákotín“, za podpory evropských
a státních fondů, vznikl multifunkční prostor pro zájmové, volnočasové a kulturní aktivity pro
organizovanou i neorganizovanou činnost dětí, dospívající mládeže a dospělých včetně zázemí. Vytvořením nových prostor obecní knihovny a internetové místnosti vznikly podmínky pro
konání výstav, praktických ukázek řemesel, besed, posezení se zajímavými lidmi a organizování
dalších projektů. Ke sportovním aktivitám bylo vybudováno víceúčelové hřiště v osadě Oflenda.
Koncem 19. stol začali první kameníci lámat žulové balvany na polích, lukách i v lese. Zájem
o žulu byl veliký, proto začaly být otevírány žulové lomy v Mrákotíně, Prosetíně.
i v Holetíně, které až do šedesátých let minulého století poskytovaly zaměstnání nejen občanům Mrákotína.
Uprostřed horní návsi je pomník padlým v první světové válce k uctění památky sedmi občanů
Mrákotína, kteří se z války nevrátili. Opodál pod korunami vysokých košatých lip stojí zvonička
s křížkem. Do dnešních dní je zachováno zvonění v poledne a tzv. klekání v 18.00 hod a umíráček k úctě zesnulým spoluobčanům.
Z Mrákotína směrem na Oldřetice se dostanete ke kapli, která je zasvěcena svatému
Izidorovi z Madridu, patronu rolníků a dobré
úrody. Vystavění kaple inicioval v roce 2014,
vedle kříže z roku 2000, P. Josef Pospíšil, rodák z Mrákotína, žijící zde na odpočinku,
z vlastních prostředků. Výtvarnou podobu
provedl P. Michal František Pometlo z Plzně.
U kříže se nachází geokešing.
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Obec Mrákotín

adresa:	Mrákotín 52, 539 01 Hlinsko
tel.:
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web:
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starosta@obecmrakotin.cz
www.obecmrakotin.cz

místní části: Oflenda
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nadmořská výška: 445-465 m n.m.

počet obyvatel: 359
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Pokřikov

Otradov
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Obec se
nachází na Českomoravsdké vysočině ve svažitém terénu
údolí říčky Krounky v nadmořské výšce 520m,na katastrálním
území přes 500 ha. V obci se nachází kulturní památky. Jednou z památek je místní katolický kostel sv.Bartoloměje, který
byl původně dřevěný,po vyhoření byl přestavěn do dnešní
podoby. Druhou památkou je Blažkův mlýn.
V obci se nachází dvě firmy,které zaměstnávají místní občany. Firma Dřevovýroba Otradov se zabývá výrobou dřevěných výrobků do
domácnosti a kuchyní,firma Kablaně spol.s.r.o.podniká v zemědělství a výkrmu dobytka. Obec Otradov spadala do roku 1995 pod
obec Krounu, od roku 1996 je samostatnou obcí. V obci žije 282 obyvatel, převážně starší generace. Obyvatelé obce převážně dojíždějí
za prací do Hlinska, Skutče a blízkého okolí. Spojení s okolními obcemi je zajišťováno autobusovými linkami a železničním spojením
ze zastávky Krouny. Místní děti dochází do základní školy do Krouny. Po roce 2000 byla v obci provedena plynofikace obce s dalšími
obcemi v okolí. Obec Otradov je známá v pořádání soutěží hasičů na úrovni okrskových a okresních soutěží.
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Dobu vzniku obce Pokřikova nelze přesně zjistit, ani původ jejího názvu. Dle pověsti byla směrem
k Rané dřevěná tvrz, kterou obýval zeman Sádovec. Tento zeman v neklidných dobách posílal svoji
zbrojnou čeleď na stráž do lesíka, který stál na návrší východně od tvrze. Byl zde dobrý výhled do okolí,
takže stráže mohly včas pokřikem varovat před nebezpečím a lidé uprchli do úkrytů v lesích.
Podle druhé verze vznikl název obce podle jména výběrčího daní „Pokrika“. Vznik osady lze pravděpodobně datovat do počátku 13.století, tedy do období, kdy vznikaly první osady, tvrze a vsi. Na počátku 13. století vznikalo panství, jehož majitelé postavili počátkem 14. století hrad Rychumburk. Prvním majitelem tohoto území byl Záviš z Falkenštejna do roku 1290. Od tohoto roku byl majitelem král
Václav II. a od roku 1310 král Jan Lucemburský, který území Skutečska prodal Tasovi, jenž si dal přídommek z Rychumburku. Jeho žena Lidmila se připomíná roku 1328, kdy Tas vlastnil i majetky okolo
Heřmanova Městce. V roce 1349 držel panství Beneš z Vartemberka a po něm pak jeho bratři Čeněk a Jan. V roce 1361 byl majitelem
panství Vilém z Pardubic, bratr arcibiskupa Arnošta. Od roku 1387 byl majitelem bakalář Smil Flaška z Pardubic. Tento chytrý majitel
naoko prodal panství v roce 1392 a opět ho koupil v roce 1396. Tím si zajistil, že jeho majetek byl zapsán do Zemských desek. Od roku
1403 byl majitelem nezletilý Smilův syn Arnošt Flaška, za něhož panství spravoval Čeněk z Vartemberka. Za zmínku stojí, že od roku
1718 do roku 1823 vlastnila panství rodina Kinských. Filip Kinský v roce 1823 prodal panství Karlu Alexandrovi z Thurn Taxisu. Rodině
z Thurn Taxisu patřilo panství až do roku 1945, kdy bylo zestátněno.
V roce 1850 se Pokřikov stal samostatnou obcí okresu Vysoké Mýto. Teprve v roce 1950 se stal součástí okresu Hlinsko a od roku 1960
je součástí okresu Chrudim. Naše vesnice byla od výše uvedeného data v ž d y samostatnou obcí i přesto, že v sedmdesátých letech
minulého století hrozilo nebezpečí sloučení s některou z okolních vesnic. Tehdejší zastupitelé však samostatnost uhájili.
V dolní části obce byl v roce 1848 na památku zrušení roboty postaven katolickými věřícími kříž s Kristem. V horní části obce byl
23.9.1945 odhalen pomník padlým v I. a II. světové válce. Na žulovém pomníku je podobizna Josefa Vodičky, velitele hasičů, který
zemřel za II.svět. války v koncentračním táboře Terezín. Dále jsou na pomníku jména všech padlých ve světových válkách. Hlavním
řečníkem při odhalování pomníku byl Karel Andrle, evangelický farář z nedaleké Krouny. Každoročně se zde v podvečer 7. května, koná
vzpomínka hasičů a obyvatel Pokřikova.
Sbor dobrovolných hasičů má v současné době 116 členů. Sbor plní kulturní a společenskou funkci v obci. Hasičské plesy se již několik
let nekonají ale „masopustní obchůzka“ (ostatky) se konají každoročně s úspěchem a stále mladistvým veselím.
Sportovní klání se v naší obci dělí podle ročních období na činnost v letním a zimním období. Tradici u nás má i organizovaná sportovní
činnost. Letní sezonu tradičně zahajuje otevřený nohejbalový turnaj. V zimních měsících pokřikovští obyvatelé žijí každotýdenním hokejovým kláním našich mužů na zimním stadionu
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název:

Obec Otradov

adresa:	Otradov 112, 539 43 Krouna

název:

tel. :

adresa:

e-mail:
web:

603 569 376
otradov@tiscali.cz
www.otradov.cz

místní části: Čekov, Dachov, Dubová,
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Havlovice, Švihov, Bošov, Krupín
nadmořská výška: 502 m n.m.
počet obyvatel: 272

tel.:
e-mail:
web:

Obec Pokřikov
Pokřikov 93
53901 Hlinsko v Čechách
724 809 124
starosta@obecmrakotin.cz
www.pokrikov.cz

nadmořská výška: 500 m n.m.
počet obyvatel: 256
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Raná

Studnice

Obec patří mezi nejstarší lidská sídliště
v celé oblasti Českomoravské vysočiny. Nejstarší objevená písemná zpráva
nám říká, že již v r. 1303 daroval Beneš
z Vartenberka panu Mikoláši soud
rychtářský v Hlinsku, kam patřilo několik osad, mezi kterými byla i Studnice. Další doklady o Studnici jsou ze
4. listopadu 1350, ve kterých pražský
arcibiskup Arnošt z Pardubic zařadil do
biskupství litomyšlského mezi jinými osadami i osadu Studnice. Právo
rychtářské dostala Studnice v r. 1485 a udělil jí ho Vilém Pardus, pán na
Rychmburku. K vesnici patří také obecní části Košinov a Zalíbené. Obě založeny v 18. století. V Košinově pracoval mlýn a pila. V okolí Zalíbeného se
těžila rašelina. V obci dosud působí obecní knihovna založená 28. 10. 1919.

Nejstarší dochovaná písemná zpráva o obci je ze 3. prosince roku 1349. Obsahuje ji listina, která vymezuje hranice biskupství litomyšlského a při té příležitosti je zmíněn farní kostel v obci Raná. Přesnou historii názvu obce se nepodařilo vypátrat, jako nejbližší se nabízí
odvození názvu od slova „raný“ s významem časný. Vzhledem k tomu, že se název obce do roku 1910 uváděl i jako Ranna (Ranná), je
možný i výklad o původu slova z němčiny – „die Ranne“, což značí „vývrat“ (stromu). Nejstarší dochovaná zpráva o části Medkovy Kopce
je z r.1754 a o Oldřeticích z r. 1392. Z bohaté historie obce zapsané v publikaci „Kapitoly ze starších dějin obce Raná“ z roku 2006 od
PhDr. Františka Šebka je možné připomenout například skutečnost, že již v roce 1392 byla Raná sídlem rychty. Pod rychtáře podléhaly
ještě vesnice Oldřetice, Pokřikov, Vojtěchov a nadto v Holetíně 4 poddanské usedlosti a v Mrákotíně 3. Katolický kostel sv. Jakuba (původně z r. 1324), později přestavovaný, i evangelický kostel z r. 1875 v pseudogotickém slohu jsou evidovány jako nemovité kulturní
památky. Dalšími památkami v obci jsou kříž a památník padlým z I. světové války. Samostatná školní budova o jedné třídě byla v Rané
postavena v r.1795 a přetrvala do požáru v r. 1876. V r. 1880 byla předána do užívání škola nová, jednopatrová. V této podobě slouží
svému účelu dodnes. V sousedství školy je bytový dům s poštovním úřadem. Tento úřad byl v obci zřízen již v r. 1870. Pozoruhodnou
stavbou v obci je samospádový vodovod s vodojemem z roku 1925, hlavní řad vodovodu slouží dodnes v původním provedení. Hych
z Rané byl purkrabím hradu Rychumburk (+1460?). Dalším ze slavných rodáků je Dr. Otakar Klapka, pozdější primátor Hl. města Prahy,
popravený nacisty (*27.4.1891 +4.10.1941). V Rané vychodil základní školu, na které je umístěna jeho pamětní deska.
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název:

Obec Raná

adresa:	Raná 16, 539 72 Raná
tel. :
e-mail:
web:

469 311 221, 733 308 515
starosta@obecrana.cz
www.obecrana.cz

místní části: Medkovy Kopce, Oldřetice
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nadmořská výška: 485 m n.m.
počet obyvatel: 374

Místní část Medkovy Kopce ( do roku 1880 zapsaná jako osada Medky) leží v katastru obce
asi 2 km jihozápadně od Rané v těsném sousedství obce Čertovina. Dnes je v této části obce
známý motorest, dřevozpracující závod a volnočasové centrum „Peklo Čertovina“.
Obec zde má pěkný kulturní dům a dětské hřiště. Textilní historii Hlinecka oživuje náš spoluobčan pan Josef Fidler, který v tkalcovské dílně v Souboru lidových staveb Veselý Kopec
předvádí návštěvníkům způsob zpracování lnu a tkaní, tradiční vzory a technologie.
Oldřetice (dříve uváděné též jako Woldretitz), vzdálené od Rané 1 km severozápadním směrem, se staly místní částí obce Raná sloučením od 1.7.1974. Významnou památkou v obci byl
obilní vodní mlýn, který byl v r. 1977 přenesen do skanzenu SLS Veselý Kopec.
V interiéru mlýnice zaujme nejen mlecí zařízení – tzv. české složení, ale i stoupa na kroupy
a varna na povidla. Všechna tato zařízení využívala hnací vodní síly k pohonu důmyslných
mechanismů. Na návsi je umístěna kaplička s křížem z roku 1894. V další části pěkně upravené návse je obecní kulturní
dům. V obci žije ve své roubené
chalupě paní Kamila Skopová,
populární výtvarnice, etnografka, folkloristka a spisovatelka.
Sbory dobrovolných hasičů jsou
v Rané a v Oldřeticích. Významně
ovlivňují dění v obci při pořádání
námětových cvičení, soutěží ale
i kulturních akcí a plesů. Neopomenutelná je i pomoc s údržbou
veřejných prostorů v obcích.
V Rané byl sbor založen v roce
1887, v Oldřeticích se datuje poprvé v roce 1889.

Současnost - Ve Studnicích žije většina věřících a ti dlouhá léta postrádali místo setkávání. Dočkali se v r. 1995, kdy byla na podnět
KDU-ČSL zahájena výstavba moderní kaple, ve tvaru kříže. Kaple byla zdárně dokončena a 11. 10. 1998 slavnostně vysvěcena biskupem
Dominikem Dukou z Hradce Králové.
Prioritou současného zastupitelstva jsou opravy místních komunikací a jednání s Pardubickým krajem o opravě značně poničených
komunikací v majetku kraje v katastru obce. Opravuje hasičskou zbrojnici na Košinově a kulturní dům ve Studnicích. Připravuje projekt
na výsadbu nové zeleně a kompletní rekonstrukce letního parketu a vybudování nového sportovního areálu. V obci je provozována
prostorná samoobsluha, kadeřnictví, dvě pohostinství. Na území obce je rozsáhlá zemědělská výroba, dvě autoopravny, autodoprava,
umělecké kovářství a zámečnictví, krejčovská a kožešnická výroba, řezbářství.
Zajímavosti - Hlavní zajímavostí obce je každoroční masopustní průvod, který byl v roce 2010 zapsán na seznam UNESCO. V budově
bývalé školy je umístěna trvalá výstava fotografii masopustu pana Ladislava Vaška, který je známý celoživotní fotografickou činností.
Výstavu je možno shlédnout po předchozí telefonické dohodě. Obec žije bohatým společenským životem. Hojně jsou navštěvovány
dětské dny, bály a zábavy, výstavy obrazů a různá sportovní utkání. V minulých letech se podařilo obnovit tradici Kácení máje pořádané spolkem Studničáci. Na katastru obce se nachází vodní nádrž Hamerská přehrada vystavěná v letech 1908-1912, která je nejstarší
sypanou hrází v Čechách a slouží jako vodní zdroj pro Hlinsko a okolí.
V místní části Zalíbené se každoročně na svátek sv. Antonína pořádají vyhlášené
poutě za účasti několika stovek lidí. Zajímavostí této poutě je, že se odehrává ve
staročeském duchu bez kolotočů a pouťových atrakcí. V roce 2016 byl do kaple
vysvěcen nový zvon u příležitosti 25. poutě. Na správním území Studnic se nachází
velké množství křížků, božích muk a zvoniček. V současné době probíhá postupná
obnova těchto objektů.
V obci žije sekerník pan Jiří Myška oceněný titulem Nositel tradic. Zabýval se výrobou dřevěných součástí mlýnů a mlýnských kol, šindele a ostatních sekernických
výrobků. Také se zde udržuje tradice výroby košíků z loupaných smrkových kořínků. V obci působí několik spolků jako je Sbor dobrovolných hasičů Studnice a Košinov, Sdružení technických sportů a činností, Myslivecký spolek Hradiště, Spolek
přátel Studnice, spolek Studničáci, Tělovýchovná jednota Sokol a Motorrota , která
je pořadatelem každoroční srazu motorkářů.
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název:
adresa:
tel.:
e-mail:
web:

Obec Studnice
Studnice 108, 539 01 Hlinsko
733 742 080
ou-studnice@raz-dva.cz
www.obecstudnice.cz

místní části: Košinov, Zalíbené

nadmořská výška: 610-640 m n.m.

počet obyvatel: 454
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Svratouch

Svratouch

Založení obce Svratouch se datuje letopočtem 1392. Obec patřila do
panství Rychmburského až do roku 1848. Podle sčítání lidu z roku 1584
Buriánem Špetlí z Janovic, hejtmanem kraje chrudimského, žilo ve Svratouchu 24 občanů. K prudkému vzestupu počtu obyvatel dochází až
v 19. století. Tak roku 1854 žije ve Svratouchu již 1618 osob a po dalších
26 letech stoupá počet obyvatel na 1790 a obec se stává nejlidnatější
vesnicí na okrese. Tehdy však k ní patřili vedle občanů z osady Karlštejn
i občané z osady Cikánka.Ve Svratouchu i v okolí bývalo mnoho rodin
českobratrských. Po vydání tolerančního patentu, kterým císař Josef II.

V roce 1923 bylo v obci založeno klempířské družstvo Dílo, později i druhé Klempia. Ve všech provozech se vyráběly veškeré plechové
výrobky hlavně pro domácnosti. V roce 1934 byla v obci postavena kaplička a sokolové si postavili sokolovnu. V době druhé světové
války byla na nejvyšším kopci v obci postavena pozorovatelna, kde po celou dobu bylo asi 9 německých vojáků. Ke konci války se
v okolních lesích objevili partyzáni sdružené pod skupinou s názvem „Vpřed“. Místo dřevěné pozorovatelny byla na kopci po válce
postavena zděná budova, ve které sídlí dodnes pobočka Hydrometeorologického ústavu Praha. V roce 1971 byla dokončena výstavba
rekreačního rybníka, kde se po několik let v zimě konala i plochá dráha na ledě závodníků naší republiky.

poskytl roku 1781 alespoň částečnou svobodu evangelíkům, přichází mezi prvními evangelický sbor, aby s pomocí knížete Filipa Kinského postavil a při tzv. císařském posvícení roku 1783 otevřel evangelický kostel. Roku 1784 byla ve Svratouchu zřízena evangelická
škola a teprve za 58 roků po té tu byla založena škola katolická. Posléze byly obě školy spojeny. V roce 1897 se započalo se stavbou
nové školní budovy, kde se začalo učit 17.10.1898. Toho roku bylo do školy přijato 249 žáků. Učitel Josef Dušek se zasloužil ozaložení
knihovny, osvětového sboru a krátce po první světové válce v září roku 1919 o založení Sokola.V roce 1896 byl v obci Svratouch ustanoven Sbor dobrovolných hasičů.
Po první světové válce se v naší obci i v sousední Svratce ujalo klempířství. Ve Svratouchu byly dvě menší soukromé továrny pana
Kyncla a pana Nekvindy.
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Meteorka Svratouch - na kopci Otava 735m n.m.
Lovecký zámeček Karlštejn vybudován pozdně barokním slohu okolo roku 1770, nachází se v nadmořské výšce 780m., původní stavbou na tomto místě prý bývala asi od r. 1708 jen kaple sv. Jiljí, která pak byla zastavěna do zámečku. Karlštejn původně sloužil knížecímu dvoru rodu Kinských z Vychnic a Tetova, novým majitele panství -A. Thurn Taxisem je koupil od Filipa Josefa Kinského v r. 1823,
v současné době dochází k rozsáhlé rekonstrukci.
Jedním z pramenů Chrudimky je lesní studánka v polesí Stará obora severozápadně od Svratouchu. Tučkova hájenka leží nad Svratouchem vlevo od silnice na Krounu, Nedaleko pramení říčka Krounka a na hájenku navazují vlhké rašelinné louky vyhlášené přírodní
památkou, ze vzácných a zajímavých rostlin zde hojně rostou prstnatec májový a vachta trojlistá.

Mrákotín

Včelákov

Studnice

adresa:

Zajímavosti

Tisovec

Trhová
Kamenice
Vysočina

název:

V obci je v současnosti asi 375 popisných čísel. Nové domky se stále staví, ale počet obyvatel ubývá. Stále více chalup a domků v obci
je využíváno pouze k rekreaci. V roce 2017 -2018 obec zasíťuje cca18 stavebních parcel, které budou určeny pro stavbu nových rodinných domků. Obec má vlastní obecní vodovod, kanalizaci, která je napojena na čistírnu odpadních vod. Z bývalé mateřské školy byl
vybudován a slavnostně otevřen 1.11.2003 Dům klidného stáří s 23 byty pro seniory. V zrekonstruované základní škole děti navštěvují
mateřskou školu a 1. -5. třídu základní školy. V obci byly opraveny všechny místní komunikace a veřejné osvětlení. V budově bývalé
evangelické presbyterny se postupně buduje Muzeum historických motocyklů.

Krouna

Svratouch

Obec Svratouch
Svratouch 290
539 42 Svratouch
566 662 335
ou@svratouch.cz
www.svratouch.cz

místní části: Karlštejn
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nadmořská výška: 774 m n.m.
počet obyvatel: 872
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Tisovec

K politické obci Tisovec patřila skupina menších osad z bývalého panství rosického, položených východně od Nasavrk. O těchto osadách slyšíme poprvé většinou ve stejnou dobu. O Hůrce r. 1544, rok 1545 o osadě Dřeveš, Kvasín, Střítež, Tisovec, Vrbětice a Vyhnánov.
Jedině Příkrakov se uvádí až k roku 1789 a Otáňka v roce 1839. V takto rozsáhlé obci (devět osad) rostly připomínky k dostupnosti úřadu
a bylo učiněno několik pokusů o její rozdělení v létech 1920-1924. Vzhledem k různorodosti názorů a značným neshodám v řadách
občanů, bylo od rozdělení upuštěno. To se uskutečnilo až prováděnými územními změnami v roce 1951. Osady Hůrka, Příkrakov, Střítež a Vyhnánov byly přiděleny k obci Včelákov. Osady Dřeveš, Tisovec a Vrbětice vytvořily obec Tisovec a osady Kvasín a Otáňka obec
Kvasín. V červnu roku 1960 je osada Otáňka oddělena od obce Kvasín a stává se součástí obce Tisovec. Samostatný Kvasín se připojuje
v roce 1964. Od tohoto roku až do současnosti tvoří obec Tisovec pět osad – Dřeveš, Kvasín, Otáňka, Tisovec a Vrbětice. Obec je tvořena
dvěma katastrálními územími o výměře 596 ha a čítá k 31.12.2010 305 obyvatel.
Západní hranice katastru obce sousedí s ochranným pásmem národní kulturní památky – pietního území Ležáky. Obcí také prochází
naučná stezka, která se váže k tomuto území s názvem: „Stopy ležácké tragédie“.
Centrum obce Tisovec tvoří osada Dřeveš. Je v ní obecní úřad se společenským sálem, který slouží k pořádání společenských akcí
a především pouťových a posvícenským zábavám místních hasičů. Vrcholnou událostí jsou tradiční plesů hasičů a myslivců.
V období padesátých let byly v obci zrušeny oba místní hostince: Ladislava Plíhala ve Dřeveši a Josefa Štulíka v Tisovci. Od této doby
byla obec bez restaurace až do roku 1980, kdy myslivecké sdružení Tisovec zprovoznilo bývalou Plíhalovu hospodu. V roce 1980 koupilo Myslivecké sdružení bývalou hospodu od pana Plíhala v desolátním stavu a neskonalým
úsilím členové tohoto spolku dokázali téměř zázrak. Z ruiny na zbourání se stala dominanta
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této osady a byla v ní zřízena restaurace Myslivna.
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Další dominantou této osady je čerpací stanice postavena v roce 1996. V roce 2010 byly opraHorní Bradlo
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veny památné křížky ve čtyřech osadách obce. V obci Kvasín se nachází chráněný památný
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strom – Lípa srdčitá, jejíž obvod kmene činí 650 cm a také se zde nachází kaplička, která byla
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v roce 2014 ke svému 120. výročí nově zrekonstruována.
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Trhová Kamenice

I když první písemná zpráva týkající se této oblasti je až z roku 1242, dá se předpokládat, že
osada byla založena již dříve. Vzhledem ke své poloze u brodu přes řeku Chrudimku byla Kamenice přirozeným správním a obchodním sídlem, které nemělo ve své době v této části Železných hor konkurenta. Hospodářský rozvoj nejvíce poznamenala druhá světová válka. Obyvatel ubylo.
Dnes je Trhová Kamenice společně s okolními vesničkami obcí do 1000 obyvatel. Najdeme zde
základní a mateřskou školu, zdravotní středisko, sportoviště, muzeum, kulturní dům, obchody,
bohatou historii, mnoho památek a krásnou okolní přírodu. K tradičním akcím patří Trhovokamenická květnová pouť a trhy s doprovodným kulturním programem „Sejdeme se na rynku“,
jež se konají první neděli v červnu. Trhová Kamenice leží na rozhraní chráněných krajinných
oblastí Železné hory a Žďárské vrchy. Okolní kopcovitá krajina s nadmořskou výškou kolem
650 m n.m. poskytuje potěšení, klid a volnost každému milovníkovi naší přírody i sportu.

V zimním období lákají místní sjezdovky milovníky lyžování. Pro běžkaře je krajina také vhodná, ale trasy upravovány nejsou. Obcí
prochází naučná stezka „Krajem řeky Chrudimky“ a další turisticky značené cesty a cyklotrasy. Dva menší turistické okruhy dlouhé 6km
začínají v levém dolním rohu náměstí. Jeden vede okolo rybníků, které byly vyhlášeny rezervací, k zatopeným lomům. Druhý okruh
směřuje k rozhledně na Zuberském kopci a dál přes malebnou vesničku Zubří k poutní kapličce sv. Jana Nepomuckého, na Hlubokou
a zpět do Trhové Kamenice.
Vhodným výchozím místem k výletům do okolí je Raisovo náměstí, kde se mimo jiné nachází několik kulturních památek. Např. kostel
sv. Filipa a Jakuba, bývalá fara, která zve k prohlídce muzea, stálé expozice výroby vánočních ozdob v Železných horách, strašidelného
sklepení a různých výstav. Kašnu uprostřed náměstí zdobí socha sv. Jana Nepomuckého, patrona země České. Na pilířích ve štítě staré
radnice, kde je v současné době restaurace, jsou umístěny busty M.Tyrše a J.Fügnera a na „zrcadlech“ sloupků plastiky mistra Jana
Husa a Jana Žižky. V horní části náměstí stojí několik památníků - památník Karla Václava Raise, který působil jako učitel na místní škole
a vedl lid k osvětě, pomník padlých v 1. a 2. světové válce s bustou T.G. Masaryka a památník obětem holocaustu a příslušníkům RAF.
Místní hřbitov se pyšní Šebkovou hrobkou - unikátním dílem českého architekta a mecenáše Josefa Hlávky.
V osadě Polom stojí kostel sv. Kunhuty. Roubená zvonice, umístěná před hlavním průčelím kostela, tvoří vstup do areálu. Celý tento
komplex je nenahraditelným krajinným prvkem a dokladem zbytku kolonizační vsi Vilémovského kláštera.
K významným lidem a rodákům Trhové Kamenice patří kromě spisovatele K.V. Raise také Prof. PhDr. František Šmahel DrSc., světově
uznávaný historik, * 17. srpna 1934 v Trhové Kamenici dále MUDr. Drahomír J. Růžička, lékař
a fotograf, * 1870 v Trhové Kamenici, JUDr. František Zavřel, úředník a spisovatel, * 1. listoBojanov
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Městys Trhová Kamenice

Obec Tisovec
adresa: Dřeveš 19, 539 73 Skuteč
tel.:
469 344 152, 602 936 472
e-mail: tisovec.obec@seznam.cz
web: www.tisovec.cz

adresa:	Raisovo nám. 4

místní části: Dřeveš, Kvasín,

místní části: Hluboká, Kameničky,

název:

Otáňka, Vrbětice
nadmořská výška: 437 m n.m.
počet obyvatel: 320

tel. :
e-mail:
web:

539 52 Trhová Kamenice
469 333 101
info@trhovakamenice.cz
www.trhovakamenice.cz

Petrkov 3. díl, Polom, Rohozná, Zubří

nadmořská výška: 535 m n.m.

počet obyvatel: 928
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Včelákov

Městys Včelákov leží na mírném návrší v nadmořské výšce 500 m. Ačkoliv první písemná zmínka
pochází z roku 1349, kdy je Včelákov jmenován jako farní ves litomyšlského biskupství, původní
osídlení je mnohem staršího data. Předpokládá se, že toto území využívali již Keltové k získávání
železné rudy. Ves byla založena patrně v rámci kolonizační činnosti podlažického kláštera. Vznikla jako hromadná ves kolem dolů. Ve středověku se zde těžila železná a sirná ruda, měď, olovo
a stříbro. Těžba a zpracování zanikly definitivně v polovině 19. století. V tomto období měla ves
školu, myslivnu, lom a obyvatelstvo se živilo kromě hornictví také zemědělstvím, těžbou dřeva
a domácím tkalcovstvím. Koncem 19. století zde žilo takřka 600 obyvatel.
Dnešní Včelákov se rozkládá na třech katastrálních územích a to samotného Včelákova, Dolního Babákova a Příkrakova. Tyto základní
části obce jsou ještě rozšířeny o místní části Bystřice, Střítež, Vyhnánov a Hůrka. Bystřice vznikla v polovině 16. století jako osada pro
zaměstnance hutí. Ves v romantickém zákoutí nad potokem Bystřičkou je zajímavá dochovanou původní zástavbou s řadou působivých roubených chalup. Dolní Babákov, o němž je zmínka již roku 1713, je malebnou vsí s dominantou bývalého zámečku. V Dolním
Babákově se nachází památný strom Hrušeň obecná. Stáří stromu se odhaduje na 160 let. Obvod kmene hrušně je úctyhodných
330 cm. Příkrakov a Vyhnánov se utvářely v polovině 16. století jako lánové vsi v členitém a lesnatém terénu, hromadná zástavba Stříteže je zasazena do mírného svahu nad potokem Ležák, jehož voda poháněla vodní mlýn.

Včelákov

Městys Včelákov splňuje všechny předpoklady moderního
venkova. Máme zpracovaný územní plán obce, vykupujeme či
vlastníme pozemky pro rodinnou výstavbu, máme vodovod,
částečnou plynofikaci a provozujeme čistírnu odpadních vod,
která je ve vlastnictví městyse. Včelákov se řadí mezi ty obce,
kde je Základní škola tradicí, která se udržuje po staletí. Naše
devítiletka má dobrý zvuk v širokém okolí. Byla založena roku
1734 a jedním ze zdejších vážených učitelů byl sám dědeček
Františka Škroupa, hudebního skladatele a autora nápěvu
k písni „ Kde domov můj “.
Včelákovu i okolní krajině dominuje pozdně klasicistní kostel
sv. Máří Magdaleny vybudovaný v letech 1844 - 1848, který
nahradil původně gotický kostel. Malířskou dekoraci provedl o století později farář Jan Kohel. Další sakrální památkou je barokní socha
sv. Jana Nepomuckého z roku 1740 s ikonograficky netradičním řešením, kdy světec drží v ruce lebku. Tato socha je pravděpodobně
dílem slavného sochaře Matyáše Bernarda Brauna z Kuksu.
Historie Včelákova má bohužel i vzpomínky na významně smutné dny. Tím nejtragičtějším dnem obce a zdejší školy byl 24. červen 1942. Tento den byli ze zdejší ZŠ vyzvednuti
příslušníky gestapa čtyři žáci pocházející z Ležáků a již se nikdy nevrátili do svých lavic.
Ležácká tragédie je se Včelákovem navždy spojena. Okolí Včelákova je častým cílem našich
i zahraničních turistů, kteří směřují do nedaleké osady Ležáky, vypálené roku 1942 nacisty.
Památník stojící před školou dodnes připomíná zmařené životy ležáckých dětí. Ve Včelákově žijí jediné přeživší Ležáckou tragédii sestry Šťulíkovi, dnes Jarmila Doležalová a Marie
Jeřábková.
Ke Včelákovu a k jeho místním částem také již 115 let neodmyslitelně patří aktivní hasiči
jakožto nositelé kulturního dění tak i záruka požární bezpečnosti v našich obcích. Dále je
to aktivní oddíl Sokol, díky kterému se ve Včelákově daří sportu jako je volejbal. Dalšími
sportovními aktivitami jsou nohejbal, futsal, požární sport, malý fotbal a vyrůstá zde mnoho talentů různých sportovních profesí. Mezi naše nejlepší sportovce patří po právu člen
juniorské biatlonové reprezentace ČR místní rodák Milan Žemlička nejml. Milan vybojoval bronzovou medaili ve štafetě juniorů na mistrovství světa 2016. Všichni naši sportovci
a široká veřejnost hojně využívají krásný sportovní areál v Sušidlech, kde všichni prožívají
své sportovní začátky.
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Městys Včelákov
Včelákov 81, 539 57 Včelákov
469 344 122, 724 182 115
starosta@vcelakov.cz
www.vcelakov.cz

místní části: Bystřice, Dolní Babákov

Hůrka, Příkrakov, Střítež, Vyhnánov
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nadmořská výška: 507 m n.m.
počet obyvatel: 542
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Vítanov

Vítanov je malá obec ležící v malebné krajině Českomoravské vysočiny na území Chráněné krajinné
oblasti Žďárské vrchy, v nejtěsnějším kontaktním sousedství města Hlinska. Obcí protéká řeka Chrudimka. V oblasti řeky a jejího povodí, v němž jsou nejvýznamnější říčka Slubice a potok Vítanec, je
několik zón ochrany přírody všech stupňů s chráněnými živočichy i rostlinami.
Obec sestává ze dvou místních částí Vítanov a Stan, ve kterých žije okolo 440 ti stálých obyvatel
a řada sezónních i stálých chalupářů. Její katastr se rozkládá na ploše 652 hektarů ve dvou katastrálních územích tj. Vítanov a Stan u Hlinska, z čehož připadá cca 170 ha na lesní porosty. Intravilán obce
je položen v nadmořské výšce od 540 do 580 metrů nad mořem. Nejvyšší skalnatý vrch, zvedající se
nad obcí, nese jméno Hradiště a má nadmořskou výšku 693 m.
Historie obce se datuje až do dávnověku, kdy na zmíněném vrchu Hradiště bylo vybudováno opevněné slovanské hradiště a vedla tudy starodávná obchodní stezka z východních Čech na Moravu,
což logicky vytvořilo podmínky pro osídlení u řeky. V blízkosti zmíněné lokality Hradiště se ještě
v minulém století nacházely, při orbě na polích položených na svazích vrchu, střepy dávnověkých
nádob. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353 a 1392, kdy patřila k Rychmburskému
panství Smila Flašky z Pardubic. Místní část Stan v této době patřila benediktýnskému klášteru Podlažice. Minulost obce až do současnosti je samozřejmě úzce spjata s městem Hlinskem, pod jehož
rychtářské právo spadala již od roku 1303.
Za architektonické památky a pamětihodnosti je možno považovat kapličku Svaté Anny ve Vítanově
a kapličku Sv. Jana Křtitele ve Stanu, ocelový most přes řeku Chrudimku pocházející z roku 1881,
pomníky padlých a několik roubených chalup.
Největší devizou obce je čistá, malebná a krásná příroda, která odjakživa přitahovala turisty i malíře krajináře. Mezi nejvýznamnější
patří známý český malíř Franta Kaván, který v roce 1904 koupil ve Vítanově stavení č.p.55. Zde žil a tvořil až do roku 1922. Výsledkem
jeho působení je dlouhá řada nádherných obrazů krajiny vysočiny zvláště z okolí Vítanova, které je možno shlédnout i v Národní galerii
a jsou ozdobou i soukromých sbírek.
Dopravní obslužnost v obci je zajištěna dvěma autobusovými zastávkami pro spojení s městem Hlinskem a novou vlakovou zastávkou
na železniční trati Pardubice – Havlíčkův Brod. Obcí prochází silnice III/3436 a obec má přímé napojení na silnici I/34. Obcí vedou dálkové pěší i cyklistické turistické trasy, jejichž bezpečná průchodnost obcí je zajištěna novým
chodníkem podél sinice III/3436. Trasy procházející obcí mimo jiné zpřístupňují nedalekou
Bojanov
architektonickou památku státního významu – skanzen Veselý Kopec.
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hostincem, sportovní areál s fotbalovým hřištěm, multifunkčním hřištěm a dětským hřištěm.
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Společenské organizace podporované obcí: Sportovní klub Vítanov, který má oddíly kopané
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Otradov
Vysočina
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všech věkových kategorií, dva oddíly Sboru dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení VítaVšeradov
Vítanov Jeníkov Dědová Krouna
nov.
Obec je kompletně vybavena inženýrskými sítěmi - elektro, plyn, vodovod, splašková kaHamry Kameničky
Studnice
Svratouch
nalizace.
V obci je připraveno cca 20 nových stavebních parcel, jsou zde připraveny i prostory
Vortová Chlumětín
pro malopodnikatelskou výrobní zónu atd.

Obec Vojtěchov leží v podhůří
Žďárských vrchů v průměrné nadmořské výšce 528 m. Ves vznikla ve
druhé polovině 13. století za vlády
Přemysla Otakara II. a jeho syna
Václava II. První písemná zmínka
o obci je z roku 1392. Základem
obce byla zemanská tvrz, název
dostala podle vlastního jména Vojtěch. Při první dochované zprávě
o sčítání lidu v roce 1582 má Vojtěchov 28 sedláckých usedlostí. Od svého vzniku až do roku 1848 patřil vždy k panství Rychmburskému. Důležitým zdrojem obživy bylo
kromě zemědělství i zaměstnání v blízkých břidlicových lomech.
K obci patří místní část Pláňavy, o nichž je první písemná zpráva z roku 1706. Vznikla pravděpodobně z potřebnosti robotníků na jiné
práce nežli zemědělské. Kolem této osady byla nalezena nová ložiska železné rudy a byly zřízeny nové hutě. Na provoz vysokých pecí
bylo potřeba velké množství dřeva, které se těžilo v okolí Pláňav a dále se z něho vyrábělo dřevěné uhlí.
Na počátku 19. století byl v obci vybudován evangelický hřbitov, na který se dosud pohřbívá. V těchto letech byl také založen obecní
rybník v horní části obce. V lednu 1870 byla na katastru obce Vojtěchov stavěna železniční trať z Pardubic do Havlíčkova Brodu, první
vlak po ní projel 16. května 1871, na nově zřízené zastávce v obci zastavil první vlak -4. června 1944. V létě roku 1930 byla obec napojena na elektrickou síť.V letech l896 – 1898 byla stavěna silnice na Kladno, v roce 1922 silnice na Pokřikov.
Od roku 1884 je ve Vojtěchově hasičský sbor.
V současné době má Vojtěchov rozlohu 713 ha, z toho 85 ha jsou lesní plochy. V obci žije 412 trvale přihlášených obyvatel, z toho 20
v místní části Pláňavy. Od roku 1975 je obec napojena na vlastní gravitační vodovod podzemní vody. V roce 2001 byla obec plynofikována, společně s obcemi mikroregionu Krounsko. V roce 2004 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy obecního úřadu. Při
této rekonstrukci byla vybudována nová hasičská zbrojnice a dva nové nájemní byty. Od roku 1988 je obec majitelem kulturního domu
a pohostinství. Budovu, která byla postavena v roce 1928 obchodníkem Karlem Duchečkem, odkoupila od soukromého majitele. Tato
historická budova se stala centrem kulturního života v obci. V roce 2010 byla otevřena Vojtěchovská rozhledna, která se nachází nad
obcí v nadmořské výšce 589,9 m a nabízí překrásné výhledy na okolní krajinu.
V roce 2010 obec získala dotaci z evropských fondů na výstavbu multifunkčního hřiště
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vytvářejí překrásné panorama kraje, kde, jak se říká, „končí chleba a začíná kamení“.
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název:

Obec Vojtěchov
Vojtěchov 120
539 01 Hlinsko v Čechách
469 311 250
ou-vojtechov@raz-dva.cz
www.obecvojtechov.cz

Obec Vítanov
adresa: Vítanov 126, 539 01 Hlinsko
tel. :
4693121661, 732732713
e-mail: obec@vitanov.cz
web: www.vitanov.cz

adresa:

místní části: Stan

místní části: Pláňavy

počet obyvatel: 452

počet obyvatel: 426

název:
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nadmořská výška: 548 m n.m.
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nadmořská výška: 528 m n.m.
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Vortová

Cesta za poznáním historie obce Vortová je poskládána pouze z kamínků nebo ústřižků historie jednotlivých panství, ke kterým
v jednotlivých letech patřila, protože obec sama byla také pouze jednou z desítek položek na soupisech panství nebo na kupních
smlouvách a nikdy žádného většího významu nenabyla. Nejstarší zprávy uvádějí: když husité v roce 1421 vypálili klášter v Podlažicích,
jeden z mnichů uprchl do lesů, do hor na okraji panství a posléze tam založil osadu zvanou Ortova.
Jiřík, syn Jakuba z Kroměšína spravoval mezi léty 1426 – 1433 rychmburské panství a dal stavět rybníky na horním toku Chrudimky.
Právě z tohoto období může pocházet alespoň jeden rybník ve Vortové, protože v 15. století se uvádí ve Vortové již rychta a mlýn.
Nejstarší známé datum je ze správy direktorského úřadu Chrastského, kde je uvedeno, že roku 1543 byl držitelem osady Vortová šlechtic
Edelman Hus, rodák podlažický, který patřil k benediktinském klášteru. V roce 1732 byla ve Vortové vystavěna skelná huť. Po odchodu
svého zakladatele po 30 letech skelná huť zanikla a z hutního zdiva bylo postaveno několik stavení, čímž se Vortová značně rozrostla.
Od roku 1697 patřila Vortová duchovní správou pod faru v Krucemburku, která tam byla v tomto roce založena. Ještě před zřízením fary
v Krucemburku vykonávali duchovní správu v obvodu Krucemburk kněží z Hlinska, Vojnova Městce a Studence. V roce 1787 byla Vortová odfařena od Krucemburku a přifařena ke Kameničkám, spolu se Lhotami, jenž byly odfařeny od Hlinska. V roce 2001 byla Vortová
na žádost obyvatel přifařena do Hlinska. V roce 1850 byla spojena osada Lhoty s Vortovou. Před tímto datem byl volen jeden starosta
pro osadu Lhoty a druhý pro obec Vortovou. V roce 1896 byla postavena silnice Hlinsko – Vortová.
V roce 1920 byla v obci založena obecní knihovna, na kterou obec poskytla 250 Kč. Roku 1921
byl pořízen a 16. května odhalen pomník padlým v 1. světové válce za obnos 3.650 Kč, který
hradila obec.
V uplynulých 5 ti letech byla v obci vybudována splašková kanalizace, z 1/3 opraveny místní komunikace, v roce 2015 vybudována nová regulace Vortovského potoka, v témže roce byl nově
vystavěn kamenný plot ve středu obce před poštou a hospodou. V současné době probíhá
oprava místní kaple na Nebevzetí panny Marie. Dále budu probíhat opravy místních komunikací , oprava hřbitovní zdi.
Kaple
Jedná se o pseudorománskou kapli Nanebevzetí Panny Marie, jejíž stavba byla dokončena
v roce 1882. Dále je v obci dochovalých několik roubených chalup, které jsou dokladem původní lidové architektury, boží muka, sochy.

Bojanov

Všeradov
Obec Všeradov leží na předělu Železných hor a masivu Žďárských vrchů, ve výšce 570 m n.m. 6 km západně od Hlinska
v Čechách. Obec je součástí Sdružení obcí mikroregionu
Hlinecko a MAS Hlinecko. První písemná zmínka o Všeradovu pochází z roku 1487, kdy byl součástí žumbereckého
panství. Součástí obce jsou i její dvě místní části - Jasné Pole
a Milesimov. Celkem zde žije 152 obyvatel. Chloubou obce
je její okrouhlá náves s někdejšími zemědělskými usedlostmi
po svém obvodě, křížkem, lipovým stromořadím, květnatou
loukou a v roce 2015 obnovenou zvoničkou uprostřed. Symbolické patníky také vyznačují trasu někdejší kupecké cetsy,
která návsí procházela. V místní části Milesimov, při řece Chrudimce, stojí Králova Pila, nejstarší dochovaný mlýn s pilou
u nás. Stavba je národní technickou památkou. Tradice lidového stavitelství a řada dochovaných staveb daly vzniknout
Skansenu lidových staveb a řemesel na Veselém Kopci. I proto
je okolí Všeradova vyhledávaným turistickým cílem. V katastru obce je také rekreační rybník „Januš“ a obcí prochází dálková cyklostezka č.1.
V místní části Jasné Pole se v roubené usedlosti nachází atelier rodáka a významného akademického malíře a sklářského výtvarníka, Jaroslava Matouše (*1941, na fotografii). Jeho díla
– obrazy, skleněné plastiky, ale také sklo v historické i moderní architektuře (vitráže), můžeme vidět na řadě výstav, galeriích či instalacích v ČR, ale také v řadě zemí Evropy i zámoří
(Kanada, USA, Japonsko). Ve zdejším regionu to jsou například vitráže nového kostela Cyrila
a Metoděje ve Škrdlovicích a kaple gotického kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Byl také
autorem monumentální prostorové kompozice „Pavučina“ (25x12x9m, sklo, nerez), jako součásti hlavní expozice, tehdy ještě československého pavilonu, na světové výstavě EXPO 1992
v Seville. „Ve své inspiraci vycházím hlavně z přírody a proměn jejích ročních období. Člověk by ji
měl vnímat všemi smysly a chovat se jako její organická součást“, říká Jaroslav Matouš.
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Obec Všeradov
Všeradov 39
539 01 Hlinsko v Čechách
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podatelna@vseradov.cz
www.vseradov.cz

Obec Vortová
adresa: Vortová 95, 539 61 Vortová
tel. :
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e-mail: ou@vortova.cz
web: www.vortova.cz
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tel.:
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web:

nadmořská výška: 572 m n.m.
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Vysočina

Vysočina
Skanzen Veselý Kopec

Obec Vysočina vznikla v roce 1960 sloučením dříve samostatných obcí
Rváčov, Svobodné Hamry, Dřevíkov, Možděnice a osad Svatý Mikuláš,
Petrkov, Jančour a Veselý Kopec.

Soubor lidových staveb Vysočina na Veselém Kopci je druhou největší expozicí lidového stavitelství v České republice
a představuje nejnavštěvovanější památku Pardubického
kraje. Jeho začátky sahají od r. 1967 (podání návrhu) do
r. 1972, kdy se podařilo zpřístupnit první stavby. Založení
a budování skanzenu se ujali dobrovolní pracovníci v čele
s Luďkem Štěpánem. Expozice je zasazena do historické sídelní krajiny bohaté na přírodní krásy a je utvářena tak, aby
dokumentovala lidové stavitelství od 17. do 19. století.

Rváčov
Obec je poprvé zmiňována roku 1487, založena byla o století dříve podlažickým klášterem. Roku 1790 přešla pod nasavrcké panství. V polovině
19. století tu žilo 400 obyvatel, kteří se živili zemědělstvím a zpracováním
lnu. Nedaleko za vsí v osadě Svatý Mikuláš se nachází původně renesanční kostel sv.Mikuláše s novogotickou úpravou a vzácná sbírka litinových křížů na přilehlém hřbitově. Nalezneme zde i hrob posledního
rváčovského rychtáře Františka Krejčího. Osobitost tohoto celku podtrhuje několik roubených chalup v blízkosti kostela.

Svobodné Hamry
Původně nazývané Hamr nad Kamenicí, vznikly v 15. století kolem železného hamru. Po zániku hutě dále poháněla vodní kola mlýn, olejnu, plátenickou valchu
a stoupu na tříslo. V 16. století byl postaven renesanční zámeček, později upravený
v pseudobarokním stylu. V 19. století se stal významným centrem a místem pobytu
Ing. J. Nevole, generála F. A. Zacha, F.Palackého, F. L. Riegra, K. V. Raise a řady dalších.
Vedle zámečku stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Lidovou architekturu
reprezentuje především starobylá roubená hospoda č.p.4 a chalupa č.p.26, ve které pobývali malíři F. Kaván a G. Macoun. Hamerskými rodáky byli malíři S. Nevole
a G. Schulz.
Historické jádro je prohlášeno Ministerstvem kultury vyhl. Č. 249/1995 za památkovou zónu.

Dřevíkov
Obec pochází z 16.století. Tvoří ji tradiční roubené a zděné domy soustředěné kolem návsi a skupina chalup „Na obci“. Významným prvkem byla židovská kolonizace
na počátku 18. století, která na další dvě století výrazně ovlivnila život ve vsi. Dodnes zůstala částečně zachována původní zděná patrová zástavba v tzv. židovské
uličce s objektem bývalé vinopalny a draslovny, školy a synagogy. Za vsí nalezneme
dochovaný židovský hřbitov. Na obec plynule navazuje osada Veselý Kopec, která
vznikla v 16. století a byla zastávkou „Moravské cesty“ s mlýnem, pekařstvím a šenkem. Dnes je známa především expozicí lidového stavitelství v přírodě – Souboru
lidových staveb Vysočina.

Možděnice
Obec vznikla již v 15. století jako osada rolníků, lesních a rybničních dělníků, pracovaly tu dva hamry, mlýn a pila. Na katastru obce se nacházelo 9 rybníků. K zajímavým objektům patří starobylá kovárna č.p.3, roubená škola č.p.37 a několik větších
zemědělských usedlostí s roubenými a zděnými budovami.
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Obec se aktivně se zapojuje do soutěže Vesnice roku.
V roce 2013 obec získala Oranžovou stuhu Pk za spolupráci se zemědělskými subjekty, v roce 2014 Zelenou
stuhu Pk za péči o zeleň a životní prostředí a umístila se
na 3. místě v celostátní soutěži Zelená stuha ČR a v roce
2015 Zlatou stuhu Pk a 2. místo v soutěži Vesnice roku
2015.
V obci se daří spoluprací a podporou místních spolků (především SDH a SK)udržovat tradiční kulturně společenské akce jako jsou:
plesy, zábavy, karnevaly, dětské dny, turnaje v mariáši a pod… Obzvlášť populární je letní série country zábav pořádaná ve Dřevíkově
pod názvem „Country léto“.
Od roku 2009 je pravidelně pořádaná výstava obrazů ve Rváčově pod názvem „Výstava obrazů malířů Vysočiny“.
Sportovní vyžití v obci zajišťuje „Sportovní klub Rváčov“, který má tři fotbalová mužstva. Dále jsou v obci čtyři víceúčelová hřiště, kde se
pravidelně konají turnaje. Aktivně se provozuje požární sport.
V roce 2012 byl obci udělen znak a prapor. Ve stejném roce byla vydána kniha „Obec Vysočina – její poklady, historie a současnost“.
Úspěšně byla provedena rekonstrukce bývalé školy v Možděnici na „Dům s pečovatelskou službou“.
Prodejna ve Dřevíkově byla přebudovaná na víceúčelový objekt. Vznikla zde nová prodejna, kanceláře obecního úřadu a společenská
místnost přístupná veřejnosti. Obec se aktivně podílí na změnách územního plánu za účelem nové bytové výstavby. V roce 2014 byl
vydán nový Územní plán obce Vysočina.
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Výskyt dřípatky horské v přírodní památce Les ne dolíku
1 km jihovýchodně od Rváčova je bezesporu největší přírodovědnou zajímavostí obce. Bohatá populace ohrožené
rostliny zde roste na nejsevernějším místě v Evropě, zároveň se jedná o nejvýchodněji položenou lokalitu tohoto
druhu v ČR. Obcí protéká řeka Chrudimka
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název:

Obcí prochází naučná stezka „Krajem Chrudimky“, významná národní cyklotrasa č.1 s názvem Pražská trasa
a dvě regionální cyklotrasy č.4187 a č.4183. Ve Svobodných Hamrech je v provozu golfové hřiště a jezdecký oddíl.

Krouna

Svratouch
Chlumětín

Obec Vysočina
Dřevíkov 55, 539 01 Hlinsko
469 333 162
obec.vysocina@tiscali.cz
www.obecvysocina.cz

místní části: Dřevíkov, Možděnice,
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Petrkov 1. díl, Rváčov, Svatý Mikuláš,
Svobodné Hamry, Veselý Kopec
nadmořská výška: 530-635 m n.m.
počet obyvatel: 696
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Masopust
V několika vesnicích na Hlinecku se dodnes konají masopustní obchůzky v tradičním duchu. Po několik desítek
generací obyvatelé udržují prastarý obyčej, při němž
ožívají tradiční masky a rituály. Pro svoji jedinečnost
byly Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku v roce 2010 zapsány na Reprezentativní seznam
nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).
Obchůzek se můžete zúčastnit v obcích: Studnice, Vortová, Hamry, Vysočina – Veselý Kopec a Hlinsko – Blatno.

Expozice masopustních masek a obchůzek z Hlinecka
Stálá expozice masopustu byla otevřena v roce 2012 v hlineckém
Betlémě. Můžete si zde prohlédnout fotografie, kresby a originály
některých typických masek z hlineckých masopustních obchůzek.
Součástí expozice je výtvarná herna určená dětem.
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