Do Černvíru nejen za historií
(8. 8. 2021)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Abychom se mohli těšit na cíl vycházky, musíme zvolit vhodné místo startu. Jako
začátek dnešní vycházky doporučuji Lomnici. Tedy městys nedaleko Tišnova.
Samotnou Lomnici si necháme na jindy. Na náměstí najdeme žlutou turistickou
značku a tou se necháme vést směrem k Sýkoři. Táhlé stoupání ke Kopaninám a k sýkořské
myslivně může být příjemnější, když se budeme bavit čtením textů u zastavení na Stezce Járy
Cimrmana. Občasná ohlédnutí nabídnou pěkné pohledy na Lomnici i okolní přírodu.
Od myslivny půjdeme ještě dva kilometry stále po žluté, dojdeme ke čtyřem
douglaskám, kde je i posezení. I Sýkořský les postihla kůrovcová kalamita, jsou zde místy
rozsáhlé mýtiny a ty čtyři douglasky jsou dokladem toho, že právě tyto stromy jsou velmi
odolné – nenapadá je kůrovec a ani vítr jim snadno neublíží.
Od tohoto místa budeme přecházet dolů po silničce a před Křeptovem přijdeme zase
na žlutou značku, ale pozor, to je jiná stezka než ta předchozí žlutá. Projdeme Křeptovem,
půjdeme kolem kapličky, čeká nás stoupání a rozhledy. Přijdeme do Křížovic. Zde připomenu
Galerii z ruky. Letos má svoji třicátou sezónu a v tradiční podobě pravděpodobně poslední.
Provozuje ji paní Stanislava Macháčková, její činnost je obdivuhodná. Letos je zde výstava
„Všichni Rossí“, více informací lze najít na internetu.
Z Křížovic po modré značce přijdeme dolů k rozcestí s červenou, zde se dáme vpravo
a už se budeme konečně blížit k cílovému Černvíru. Zde si zřejmě prvně všimneme kostela.
Stojí za to k němu zajít. Budeme přecházet po mostě přes řeku Svratku. Turisté určitě zvolí
letos 303 roků starý most dřevěný, i když hned vedle je nový betonový. A konečně za mostem
odbočíme vlevo a asi po pěti minutách dojdeme na konec obce a vlevo v posledním domku
lze navštívit Fantasy muzeum. Duší muzea a autorem vystavených plastik je Tomáš Krištof.
Ve svém volném čase se věnuje výtvarnému umění – zhotovuje plastiky a inspiraci nachází
u Julese Verna, Karla Zemana a Karla Čapka. Zajímavé je i to, že plastiky zhotovuje
z odpadových materiálů, jako jsou železo, hliník, plasty, polystyren, dřevo, sklo.
A kdo se zastaví u autobusové čekárny, může využít její vnitřek, tam je od nedávna
zřízena knihobudka, Černvírští ji nazvali přímo knihobouda, je tam hodně knih, z nichž si
může kdokoliv vybrat třeba na cestu autobusem.

