Z Nedvědice přes Suché Louky a Templ do Blažkova
(4. 11. 2018)
Dobré ráno, Jaruško, dobré ráno, Moravo!
Dnes se ohlédnu se za dušičkovou procházkou. Dušičkovou proto, že současní členové
našeho odboru Klubu českých turistů navštívili o Dušičkách hroby čtyř svých bývalých členů. K
hrobu Jana Vymyslického jsem šel do Blažkova (nedaleko Dolní Rožínky). Jan Vymyslický (1911
– 2002) byl velmi aktivním turistou, jeden čas se věnoval i značení. Blažkov a Nedvědici spojuje
žlutá turistická značka. Je to 14 km dlouhá pohodová trasa. Z Nedvědice se nejprve stoupáním
dostaneme na hrad Pernštejn, projdeme prvním nádvořím, dál na vyhlídku Mariino loubí a kolem
vesnice Smrček k nádhernému rozhledovému místu. Daleké pohledy do krajiny čekají turistu
v průběhu trasy ještě mnohokrát.
Ve Věžné přijdeme ke kostelíku sv. Martina a odbočíme k osadě Suché Louky. Odtud už je
to kousíček do Rožné. Zde nás žlutá značka provede kolem nádraží, školy, obecního úřadu,
pomníčku obětem Velké války, projdeme kolem hřbitova s kostelem sv. Havla, který je dost
podobný tomu ve Věžné.
Kolem těžní věže bývalého dolu dojdeme před Dolní Rožínku – k Templu. Templ je
lesopark, který v 18. století založil a vybudoval hrabě Jan Nepomuk Mittrowský. Mittrowští v té
době žili nejen na hradě Pernštejně, ale (častěji) také na zámku v Dolní Rožínce, kde byl praktický
život přece jen pohodlnější.
Dolní Rožínka (dříve Zámecká R.) má svou historii spjatou s rody Pernštejnů a později
s rodem Mittrowských. Od padesátých let 20. století byla centrem těžby uranové rudy. To vlastně
až do 27. dubna 2017, kdy byl vyvezen z podzemí poslední vozík s rudou.
Do Blažkova zbývá poslední úsek. Blažkov je obec, která zaujme úpravností, působí
útulně, i když je zde v otevřené krajině docela často větrno. Hřbitov, kde jsem zapaloval svíčku
Janu Vymyslickému, je úplně maličký – má snad (odhadem) čtyřicet hrobů.
Upozorním ještě na jednu současnou místní osobnost. Mám na mysli Petru Tatíčkovou. Je
velmi šikovná malířka, kreslířka, ilustrátorka knížek. Umí i krásné malby na stěny. Kdo ji zná
více, musí obdivovat, kolik toho stíhá.
Z Blažkova lze odjet autobusem, nebo jít zpátky do Dolní Rožínky, po případě do Rožné
na vlak.

