Vznik Třemošnice
Město Třemošnice leží v krásné krajině pod hřebenem Železných hor, v průměrné
nadmořské výšce 300 metrů. Svoji polohou tvoří přirozenou bránu do
Českomoravské vrchoviny. Jeho historie je úzce spojena s existencí hradu Lichnice,
který dal stavět na kopci Světlík (505 m n. m.) kolem roku 1250 rytíř Smil ze Žitavy.
Tento pán se zanedlouho psal „z Lichtenburka“. Jeho rod se těšil velké přízni
vládnoucích králů a obohacoval se slušnými výnosy z tehdejších stříbrných dolů v
Chotěboři, Šlapánově, Přibyslavi, Bělé a dalších místech Českomoravské vrchoviny.
Hrad Lichnice velmi trpěl válkami. Kdykoliv v Čechách vypukla válka, vždy bylo
bojováno o Lichnici. V roce 1421 byl hrad obléhán husitskými vojsky. Statečná
posádka dlouho bránila rodinu svého pána Ondřeje. Husité však vytrvale útočili, až
nakonec spolu s Ondřejovou rodinou zůstalo pouze 40 ozbrojenců. Ustoupili do
obranné čtvercové věže, z které vedla tajná chodba do podhradí. Ondřej rozestavil
zbylé vojáky tak, jak vidíte na obrázku:

Husité viděli, že každou stranu věže brání 11 mužů. Při prvním, druhém, třetím i
čtvrtém útoku ztratila posádka vždy čtyři členy. A přesto, po každé ztrátě, před
každým dalším útokem, i po posledním čtvrtém útoku, dokázal Ondřej rozmístit své
vojáky tak, že každou stranu věže bránilo stále 11 mužů.
Husité dobyli hrad teprve za rozbřesku nového dne, kdy spolu se zbylými vojáky
padl i majitel hradu Ondřej z Lichtenburka. Zachránily se pouze jeho tři dcery, které
utekly tajnou podzemní chodbou a prosily lid v podhradí o pomoc, za kterou jim
nabídly tři mošny peněz, které jediné z hradu zachránily.
Za tři mošny peněz si lidé vystavěli osadu a dali jí jméno Třimošnice. Ale toto jméno
se jim špatně vyslovovalo, a proto si je změnili na Třemošnice. Tři mošny se také
dostaly do znaku tohoto města na Chrudimsku.
A víte, jak rytíř Ondřej rozestavoval v bitvě s husity své vojáky v lichnické věži? Já
ano, a vy si to můžete vyzkoušet a poté zapsat do připravených nákresů věží.

