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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Motivem mé úterní procházky byla návštěva našeho bývalého souseda z Nedvědice 

pana Vladimíra Růžičky v domově pro seniory na Mitrově. Zvolil jsem jinou trasu, než kterou 

za ním obvykle chodívám. Autobusy jsem se dopravil do obce Moravec. Tam už jsem docela 

dlouho nebyl, a tak jsem si některé informace rád oživil. 

Na Moravci je zámek s bohatou, velmi pestrou historií, dnes jej spravuje Moravské 

zemské muzeum v Brně. V areálu zámku je kostel Nalezení a povýšení svatého Kříže. V roce 

1825 zámek vyhořel. Následně byl přestavěn do dnešní podoby. 

U kostela je smírčí kámen, který připomíná historku z 16. století, kdy hajný Petr 

zastřelil šafáře Getrzycha, který se velmi zajímal o jeho paní. 

Roku 1879 založila na Moravci saská královna Karola Louisin dům jako starobinec. 

Naproti přes silnici je sanatorium z roku 1907. Na jeho zbudování měl hlavní podíl zdejší 

farář P. Kašpar Dunda, který na Moravci působil od r. 1880. Dnes je to jedna organizace ve 

třech budovách. Charitní domov je určen lidem starším 65 let, kteří se nemohou o sebe starat 

a nemají jinou možnost. Toto zařízení v padesátých letech minulého století sloužilo mimo jiné 

kněžím, kteří sem byli soustředěni z mnoha míst. Zřizovatelem Charitního domu je Česká 

biskupská konference. 

Dál jsem pokračoval k Pikárci. Při vstupu do obce jsem si všiml tabulky s nápisem 

Vesnice Vysočiny 2008. 

Dalším úsekem mě provedla žlutá turistická značka. Místy byla méně viditelná, 

protože vítr padající sníh jako kdyby lepil na stromy, sloupy, a tedy i na značky. Zde si turista 

velmi snadno uvědomí, že prochází částí Českomoravské vrchoviny s mnoha rybníky. 

 V Radkově jsem si nemohl nevšimnout kaple sv. Anny a Floriána. Přečetl jsem si, že 

kámen na její stavbu posvětil v roce 1990 papež Jan Pavel II. Prošel jsem kolem Radkovského 

rybníka a směřoval k Radkovičkám. 

 Prošel jsem Strážkem a už jsem stoupal k Mitrovu. Krásně udržovaný bývalý zámek 

(dnes domov pro seniory) musí zaujmout každého, kdo tudy prochází. Rád jsem vstoupil do 

tepla domova, setkání s panem Růžičkou je pokaždé příjemné. Příjemná byla i výzdoba na 

chodbách, která obyvatelům domova i návštěvníkům navodí vánoční atmosféru. 

Vánoční pohodu jsem vnímal prakticky v průběhu celé vycházky. Padající sníh, 

výzdoba za okny domů, vánoční stromky na návsích. 

Z Mitrova jsem už pospíchal do Rožné na vlak, procházel jsem ještě Bukovem 

a Milasínem i tam je na návsi pěkný vánoční stromek. 

 

 

 

 

 


