Březiny – Krásné – Buchtův kopec – Sněžné
(10. 5. 2021)
Dobré odpoledne, Borku!
Dnes začneme v obci Březiny na Českomoravské vrchovině. Je to nedaleko Milov
a Křižánek. Březiny jsou typickou vysočinskou vesnicí s domky často rozsetými po stráních,
ale mají i svoje centrum. Turisty určitě zaujme památný strom Luňáčkova lípa. Stáří lípy je
asi tři sta roků. U silnice před hřbitovem je pomník obětem první světové války.
Dalším cílem je obec Krásné. Z Březin se vydáme buď po žluté značce, nebo
i neznačenými stezkami se ke žlutě značené cestě lze postupně dostat. V každém případě žlutá
vede kolem řeky Svratky, která je zde v horním toku ovšem spíš jen potokem. Potokem místy
klidnějším, místy dravým.
Záleží, kudy kdo půjde, jedna z možností je i cesta kolem pomníčku, který připomíná
Josefa Pánka, partyzána, který v těch místech padl těsně před koncem války 3. května 1945.
Obec Krásné zaujme, myslím, svou útulností. Je zde několik staveb, typických pro tuto část
Vysočiny, malý hřbitov, kaple, lípa. Kostel sv. Václava má barokní rysy. Dva nové zvony
byly pořízeny v roce 1994.
Z Krásného se vydejme po zelené značce k dalšímu cíli. Jím je Buchtův kopec, který
je s nadmořskou výškou 813 metrů jedním z nejvyšších míst na Českomoravské vrchovině.
Na vrcholu je budova Řízení letového provozu. Kopec je zalesněný, ale vrchol budovy
vyčnívá nad les, i proto je to dobrý orientační bod v krajině.
Odtud se pak vydáme po červené turistické značce do obce Sněžné. Obec měla do
roku 1948 jméno Německé. Sněžné má dva kostely – katolický, evangelický. V centru je
památník české reformace z roku 1925 s reliéfy Jana Žižky, Jana Husa a Jana Amose
Komenského, na památníku je i T. G. Masaryk. Autorem je Julius Pelikán. Zajímavé je, že
v 80. letech, kdy v celém okrese Žďár nad Sázavou byly busty a sochy TGM odstraňovány, ve
Sněžném Masaryk zůstal. Prý proto, že by se muselo sáhnout i na reliéfy dalších osobností
a to si nedovolil opravdu nikdo.
Na závěr snad ještě informace, že (také) ve Sněžném se točil film Všichni dobří
rodáci, točila se zde i pohádka Obušku, z pytle ven!

