Zimní Jámy a Slavkovice
(2. 2. 2021)
Dobré odpoledne, Borku!
V únoru, kdy se teploty pohybují mezi kladnými a zápornými hodnotami, nabídnu tip
na výlet v nadmořské výšce 500 až 600 metrů, protože tam je naděje, že aspoň některý den se
budou moci turisté vydat na běžkách.
Do obce Jámy u Žďáru nad Sázavou lze jet veřejnou dopravou. V Jamách si všimneme
kostela, fary, mramorového pomníku, ale budeme se soustředit na hledání směrovky s textem
Vyhlídka Strom života. Ta vyhlídka je na vrcholu Vejdoch v nadmořské výšce 663 metrů,
cestou k vrcholu jsou informační tabule, kde se dočteme o historii obce. Na vrcholu je
pískovcový kříž z roku 2018 (autoři sochař Petr Váňa a kameník Hynek Shejbal). Pokud bude
dobrá viditelnost, turisté se zde určitě zdrží. K orientaci může pomoci i mapka umístěná zde
na Vejdochu.
Až dobře nastudujeme mapu, vydáme se ke Slavkovicím. Těžko rozhodnout, zda to je
snazší pěšky po cestách, nebo na běžkách volným terénem. Zkušenější turista se do Slavkovic
určitě dostane.
V obci je toho k vidění opravdu dost. Žulový pomník, který je věnován Antonínu
Švehlovi – politikovi, který se podílel na vzniku státu 1918, byl předsedou Agrární strany,
předsedou tří vlád. Druhou osobností, jíž je pomník věnován, je Karel Sáblík, syn místního
rolníka. Byl poslancem už za monarchie a pak také za republiky, od 1920 byl senátorem. Je
uvedeno, že se oba zasloužili o rozvoj zemědělství. Autorem pomníku je Julius Pelikán.
To ale zdaleka není všechno, co je ve Slavkovicích k vidění. Každý si všimne rybníka,
historické hasičské zbrojnice, pomníku obětem první světové války. Pozornost může upoutat i
reliéf věnovaný Oldřichu Blažíčkovi, malíři, který se ve Slavkovicích narodil. Na školní
budově je další reliéf věnovaný Josefu Koněrzovi, který zde na konci 19. a začátku 20. století
učil 41 roků. Nepřehlédneme ani zajímavý kostel postavený v roce 2002, křížovou cestu,
novou hasičskou zbrojnici z roku 2013.
Ze Slavkovic na vlak do Radňovic už je to asi jen jeden kilometr.

