Z Nového Města na Moravě do Daňkovic
(28. 5. 2017)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Nedávno jsem prošel příjemnou trasu z Nového Města na Moravě do Daňkovic. Nové
Město je známé nejen u nás, ale zejména ve sportovním světě i daleko za hranicemi. Šel jsem
k Maršovicím. Zde kdysi prožívali dětství budoucí básník Petr Křička, hudební skladatel
Jaroslav Křička i jejich sestra Helena (jejich maminka z rychty pocházela, u babičky
a dědečka nějaký čas bydleli).
Připomenu, co leckdo neví – Jaroslav získal na olympiádě v roce 1936 v Berlíně
bronzovou medaili za skladbu Horácká suita. V roce 1932 získala skladba Josefa Suka V nový
život stříbrnou medaili – Petr Křička napsal text k této skladbě. Ano až do roku 1948 se
udělovaly na olympiádách medaile i za umělecká díla.
Z Maršovic jsem pokračoval klidným terénem do nejvýše položené vesnice na
Vysočině. Jmenuje se Studnice, nadmořská výška 788 metrů. Odtud nádherné rozhledy do
skutečně dost velkých dálek. Jedno rozhledové místo je od křížku, který věnovali manželé
Musilovi, rodiče Cyrila Musila. Cyril Musil (1907 – 1977) byl lyžař, účastník mistrovství
světa, byl 9. na olympiádě v Ga-Pa v roce 1936 v závodě na 50 km. Za 2. sv. války se
Musilův statek stal místem, kde se ukrývali účastníci odboje proti německým okupantům.
I přesto byl Cyril Musil po roce 1948 odsouzen na 20 roků vězení. Podařilo se mu ale z vězení
utéci. Později se dostal do Kanady, kde pak žil až do konce života.
Další obcí je Kuklík – pěkné jméno další obce (kuklík je rostlina). Za zmínku stojí
uvést místní názvy částí Kuklíku: Dědina, Chobot, V Koutě, Chobotský Dvůr, Bořina,
Balkán, Kopec. Kdysi sem jezdíval odpočívat herec Oldřich Nový.
Krátká – zde se udržuje tradice starých původních domů. Opravy se provádějí tak, aby
se Krátká zachovala pokud možno v původním slohu bez moderních prvků. Kaplička u silnice
je zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi.
Obec Sněžné se do roku 1948 jmenovala Německé. Dnes má městys s několika
místními částmi 700 obyvatel. Najdeme zde katolický kostel i evangelický kostel. Zajímavá je
socha v parku z roku 1925 s reliéfy Mistra Jana Husa, Jana Žižky a Jana Amose Komenského
– nad nimi stojí socha Tomáše G. Masaryka. Autorem je Julius Pelikán.
Daňkovice jsou malá obec nedaleko Buchtova kopce, mají asi 150 obyvatel. První
zmínka z roku 1350, tehdy patřila Pernštejnům. Aspoň maličko z novodobé historie – v letech
1944 a 1945 zde působila partyzánská skupina Jermak.

