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JAK SE DAŘÍ v podhůří

J

1/ SUŠÁRNA  V Modletíně v areálu z. s. Benediktus právě 
zpracovávají objednávku na sušené švestky.  2/ STROMY  

Že ty výjevy z Železnohorska připomínají tvorbu Antonína 
Chittussiho? Ano, vždyť krajinář pocházel z nedalekého 

Ronova nad Doubravou.  3/ ROUBENKA Sušárna na ovoce má 
styl i zvenku  4/ HRAČKY Vyřezávají je klienti v Modletíně.

sme v oblasti, která je tvořivými lidmi 
prodchnuta už dávno, což je patrné 
už na chotěbořském nádraží, kde 

nás čeká Jaromíra Valehrachová, vedoucí 
Místní akční skupiny (tzv. MASky) 
Podhůří Železných hor. „Na nádražní 
budově má pamětní desku malíř a grafik 
Zdeněk Rykr – tady se narodil, jeho otec 
pracoval na dráze,“ dozvídáme se. Že vám 
jméno Rykr nic neříká? Jistě ale znáte 
čokoládu Kofila s figurkou mouřenína 
rozkošnicky čichajícího k šálku kávy, který 
zůstal od r. 1923 prakticky nezměněn 
až do 80. let a dnes se objevuje v mírně 

upravené verzi. Právě tento obal, stejně 
jako čtyřcípá hvězda Orion jsou výsledkem 
kreativity zmíněného výtvarníka. Když 
procházíme malebnou Chotěboří, kterou 
v r. 1329 kvůli stříbrným dolům koupil 
Jan Lucemburský a povýšil ji na královské 
město, upozorní nás průvodkyně 
na hlavním náměstí na Panský dům 
čp. 320. „Patří k nejstarším hostincům 
ve městě. Říká se, že roku 1424 se v něm 
na pivo zastavil i Jan Žižka.“ Potud pověst, 
realitou ale je, že v této hospodě psal v r. 
1912 Jaroslav Hašek mimo jiné i povídku 
Zrádce národa v Chotěboři. Že je 

v tomto městě raně barokní zámek 
postavený na místě tvrze z poloviny 
14. století s 15ha parkem v anglickém 
stylu, nepřekvapí  – vždyť jinou výsadou 
Chotěboře, když byla prohlášena za věnné 
město českých královen. Překvapující ale je, 
že kavárna a cukrárna s domácími dortíky, 
které se říká Sluníčko, sídlí v řadovém 
domě, zatímco jakoby zářící měšťanský 
dům č. p. 194 s pekařským znaky 
a letopočtem 1529 na štítu se váže 
k prodeji cigaret, alkoholu a květin. 
V blízkém Modletíně, hned vedle kostela 
sv. Anny, jehož obnovu spolufinancuje 
EU, se nachází areál někdejší fary. 
A ještě předtím lázní, kde se živou vodou 
z Železných hor léčila dna, kvůli které 
tu pobýval i Karel IV. Taky tento objekt 
prošel rekonstrukcí dotovanou EU díky 
Programu rozvoje venkova. Zapsané 
sdružení Benediktus tady provozuje 
chráněné dílny včetně bydlení pro lidi 

z Chotěbořska s mentálním postižením. 
„Mohou zde vykonávat práci, která na ně 
má v kombinaci s různými terapiemi 
příznivé účinky a zároveň je benefitem 
i pro ostatní,“ říká ředitel centra Martin 
Jindra. Díky příspěvku 300 tisíc Kč‚ s jehož 
administrací pomohla zkušená ‚MASka‘, 
mohl Benediktus vloni uskutečnit 
projekt na dovybavení chráněného 
bydlení v podkroví krásně zadaptované 
fary, přičemž byly zachovány cenné 
architektonické prvky. Mimochodem až 
budete CHKO Železných hor projíždět 
třeba na jaře na kole, protože je tu několik 
cyklostezek vedoucích mimořádnými 
lokalitami, můžete v modletínském 

Benediktu taky přespat – ve stylové 
roubence uprostřed ovocného sadu. Při 
průjezdu nedalekým Bezděkovem se 
zastavte na rodinné farmě u Čermákových, 
kteří mají denně čerstvé mléčné dobroty 
ze svých láskyplně opečovávaných 
zdrojů. A pojedete-li přes Libici nad 
Doubravou, je milou povinnností zastávka 
U Bambuchů. Kralují zde manželé, jejichž 
srdeční záležitostí je hudbou, snad proto 
tady vepřové koleno s křenem připomíná 
hudební rapsodii.

Maska umí, to víme 
Miloš Uchytil, starosta Nové Vsi

Je to trvalý boj  Čermákovi z Bezděkova 
farmaří už ve 3. generaci a nehodlají nic vzdát

Sám jsem 
pomáhal se 
založením 
Místní akční 
skupiny 
působící ve 13 
obcích podhůří 

Železných hor. ‚Maska‘ funguje 
jako nezávislý prostřednik 
mezi institucemi a občany při 
uskutečňování jejich podnětů. 
I u nás jsme řešili, do čeho 
v rámci obnovy obce investovat, 
když financí je omezeně. 
S přispěním ‚masky‘ jsme vybrali 
projekty, do nichž investovat 
bylo nejprospěšnější – taky 
proto, že částku pomohli navýšit 
o dotaci. Opravili jsme chodníky 
u školy, parkoviště, místní 
komunikaci u staré hospody 
a k této investici za zhruba 1,5 
milionu Kč jsme získali navíc taky 
dotaci asi 250 tisíc na  renovaci 
památníku 1. a 2. světové války.    

Dědeček, otec a syn Čermákovi mají 83, 50 a a 30 
let. V podhůří Železných hor obhospodařují 75 ha 
zemědělské půdy, na níž pěstují pšenici, ječmen, 
oves i řepku. Část úrody spotřebují pro dobytek, 
nadbytky prodají. „Výkupní a prodejní ceny jsou 
dnes v zemědělství úplně vedlejší, všechno je jen 
o dotacích,“ říkají. S pomocí dotací a ‚MASky‘ by si 
rádi vybudovali chlévy pro asi 90 kusů dobytka. 

Více na: www.podhurizeleznychhor.cz, www.
hostinecubambuchu.cz, www.benediktus.org
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Ať přijedete na Chotěbořsko na dosah Železných hor autem nebo vlakem, vystupte, ať se můžete rozhlédnout 
po krásách a zajímavostech, co jich tu je na každém kroku. Jsme v odlehlém podhůří, kde končí chleba a začíná 

kamení, ale zřejmě i to v lidech mobilizuje nápady a činorodost.  TEXT  ROSTISLAV ZEMAN   FOTO AUTOR (7) A ARCHIV MAS 
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5/ ÚDOLÍ DOUBRAVY Přírodní rezervací vedou 
dvě turistické trasy v délce 2 a 8 km.   

6/ POKLADY Jsou tu všude kolem, u nebe živé 
a v podzemí neživé. Proto zde byl zřízen  

Národní geopark Železné hory.   
7, 8 a 9/ NAVRÁTILOVA LÍPA Stojí v obci Lány u 

Chotěboře. Obvod kmene 783 cm, stáří asi 700 
let. Mirka Valehrachová ukazuje, že je dutá. .

„V Modletíně byly kdysi 
lázně na záněty kloubů. Dnes 
je tu stylové zázemí pro lidi, 
kteří se prostě narodili jiní.“

6

7

U NÁS  


