Vítochov, Písečné, Pletenice, Zubří
(3. 6. 2018)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Doporučuji jet veřejnou dopravou do Vítochova. Nutno zvolit neděli nebo pracovní
den, v sobotu sem autobus nejede. Projdeme trasu plnou dalekých pohledů do krajiny –
z Vítochova přes Písečné a vrch Pletenici do Lísku, pak lesem k Zuberskému rybníku a na
železniční zastávku Olešná. Hlavním průvodcem nám bude zelená turistická značka.
Vítochov je vysočinská vesnice (600 m n. m.) s kostelem sv. Michaela z 13. století. Kolem
kostela je hřbitov. Na svátek svatých Cyrila a Metoděje se ve Vítochově konají poutě,
a protože jsou hodně navštěvované, tak se mše slouží venku. U kostela najdeme borovici,
kterou v průběhu natáčení televizního seriálu Paměť stromů zasadil Luděk Munzar. O kostele
se tradují zajímavé legendy, kdo by měl o ně zájem, doporučuji před návštěvou nahlédnout na
internet.
O obci Písečné je první písemná zmínka z roku 1297. Významným rodákem je Václav Jílek
(1916 – 1945). Byl to válečný pilot, účastník Bitvy o Británii. Na jeho rodném domě je
pamětní deska. V Písečném bývala tírna lnu.
Milovníci motorismu vědí o Písečské zmoli. Je to motocyklový areál, kde se koná
několik závodů ročně. Hlavní podíl na zbudování areálu měl v roce 1959 Miroslav Hakl
(AMK Dalečín). V letech 1978 až 1991 se zde jezdily i závody mistrovství světa.
Pletenice (734 m n. m.) je název kopce (nedaleko vrcholu se křižují dvě cesty). My se budeme
držet stále zelené značky, která vlastní vrchol kopce podchází. Jsou odtud pěkné rozhledy.
Lísek má historicky dvě části. Jsou to Lhota a Lísek, od roku 1951 jsou už jednou obcí.
Najdeme zde kostel sv. Mikuláše z poloviny 19. století. Dnes obec má 360 obyvatel, je
zajímavé, že před 150 lety měla dvojnásobek.
Značená cesta nás přivede k rybníku. Zuberský rybník zakládali Pernštejnové, takže už někdy
před 500 lety. Pokaždé, když tudy procházím, si uvědomím, že z rybníka vytékají vody
potoka Nedvědičky. Odtud půjdeme po značce modré až k vlaku. Obcí Zubří zřejmě už jen
projdeme, lze se ohlédnout k Pohledecké skále s kovovou věží – je v krajině dobrým
orientačním bodem.
Za Zubřím jsou pěkné pohledy k Novému Městu na Moravě, k Harusově kopci. Kdo
by chtěl zakončit vycházku občerstvením v nějaké hospůdce, pak půjde ze Zubří místo na
vlak do Olešné do Nového Města.

