Z Borové do Borovnice
(12. 5. 2021)
Dobré odpoledne, Borku!
Dnes se vydáme na Poličsko a Jimramovsko. Začneme v Borové, lze se sem dostat
vlakem i autobusem.
V Borové jsou dva kostely – katolický a evangelický, jak je v tomto kraji obvyklé.
Připomenu, že jako jedenáctiletý tu měl svoje první veřejné vystoupení budoucí hudební
skladatel Bohuslav Martinů. V hostinci U Dostálů hrál na housle. I později do Borové
dojížděl, zázemí měl na faře.
Najdeme žlutou turistickou značku a jí se necháme vést k Luckému vrchu. Je to
nezalesněný kopec s nadmořskou výškou 739 metrů, a proto je to nádherné rozhledové místo
na Moravu i do Čech, příjemné a hodnotné jsou pohledy do velkých dálek, ale i třeba jen
kousek pod kopec.
Stále po žluté sejdeme dolů do obce Telecí. Je to dlouhá obec, najdeme tam zajímavá
stavení, dochované venkovské usedlosti. V Telecím jsou opět dva kostely, pomník obětem
první světové války a také pomník Rady tří, významné odbojové skupiny v období 1944 –
1945. Před evangelickou farou můžeme číst:
NA TÉTO FAŘE PŮSOBILA
V DOBĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
ODBOJOVÁ ORGANIZACE RADA TŘÍ
POD VEDENÍM GENERÁLŮ
VOJTĚCHA LUŽI A JOSEFA SVATONĚ.
JEJÍM ČLENEM BYL
ZDEJŠÍ EVANGELICKÝ FARÁŘ
OTOKAR KADLEC
V Telecím jsou také dva významné stromy. O Lukasově zpívající lípě je zajímavá
pověst, zpracovali ji mnozí spisovatelé (Teréza Nováková, Alois Jirásek, Miloslav Bureš,
Adolf Wenig, Josef Koblížek (Orebský), v závěru 19. století ředitel místní školy). Kromě
Lukasovy zpívající lípy najdeme v dolní části obce další významný strom Pajkrův dub.
To už budeme téměř v Lačnově. Kromě toho, že se zde potkávají cyklostezky, uvedu
ještě skutečnost, že zde přitéká do Svratky Bílý potok.
Už jen malý kousek a budeme v cílové obci Borovnice. Nachází se na břehu řeky
Svratky v nadmořské výšce 515 metrů. Řeka zde tvoří historickou hranici Morava/Čechy.
Borovnice vznikla zřejmě někdy v 15. století. Najdeme zde evangelický kostel z konce 19.
století a kapličku svaté Anny. Obec má autobusové spojení.

