Správní obvod Tišnov

Skryje
Obec Skryje se nachází 12 km západně od Tišnova, v samotném podhůří Českomoravské vrchoviny, 332 m n. m. Poplatná svému názvu ze 14. století
(Skry nebo i Skryj) je vesnice položena v hlubokém
údolí řeky Loučky, nazývané v její horní části i Bobrůvka, která pramení nad Novým Městem na Moravě. Dopravit se povozem z Horních Louček na horní část
vesnice znamenalo ještě na začátku 20. století překonat devět
říčních brodů. Dnes vede do Skryjí z Horních Louček po levé
straně řeky pěkná asfaltová silnička, která však na konci vesnice končí. Dále pokračuje jen turistická stezka vedená podél
řeky deroucí se úzkým zalesněným údolím s vysokými skalními průrvami i tichými tůněmi. K malebnosti údolí přispívají
i potůčky z okolních strání, z nichž jeden vytvořil v Trenckově
rokli, kde se podle pověsti skrýval velitel pandurů baron Trenek (1711–1749), hluboký žleb s řadou malých vodopádů.
Řeka míjí na strmých srázech nad řekou zříceniny hradů Mitrova, Víckova a Košíkova. O Skryjích se první písemná zmínka zachovala z roku 1358, kdy žil na vysokém skalním ostrohu oddělujícím vesnici od její místní části Podskalí Beneš ze
Skryjí. Opevněný hrádek již v 15. století zanikl a na jeho místě postavili roku 1928 skryjští občané kapli sv. Cyrila a Metoděje. K hospodářskému zázemí hrádku náležel blízký dvůr
a patrně i mlýn v dnešním Podskalí a několik chalup na levé
straně řeky. Naproti hrádku stával na pravé straně řeky hrad
Rysov a pod ním druhý, dodnes stojící mlýn, připomínaný
již roku 1368. Oba mlýny s pozdně barokní štukovou omítkou jsou nepřehlédnutelnými stavebními památkami v obci.
V roce 1874 byla na náklady Skryjí a Jilmoví postavena obecná škola, do níž přešlo dosavadní vyučování z místní pazderny. Po uzavření školy roku 2006 v důsledku nedostatku dětí
se vedení obce zasadilo o to, aby škola nadále sloužila svému
sociálnímu poslání. Roku 2011 zde po zásadní rekonstrukci

vzniklo zařízení pro hendikepované klienty provozované Oblastní charitou v Tišnově, která zde poskytuje
chráněné bydlení a sociální rehabilitaci a vzdělává klienty v oblasti sociálních dovedností a společenského
začleňování. Významným předělem v historii obce byl
rok 1939, kdy zde brněnští podnikatelé Fuchs a Střelec zahájili provoz poměrně velké textilní továrny. Projektantem výrobní haly, společenského domu, říční elektrárny,
rodinných domků, kantýny a ubytoven byl bratr podnikatele Bohuslav Fuchs (1895–1972), významný český architekt
funkcionalismu a profesor na brněnské technice. Od roku
1992 zde a.s. Arka Skryje provozuje výrobu potahových a textilních látek. V obci, jejíž katastrální výměra je 221 ha, byla
v 80. letech 20. století postavena budova OÚ s hasičskou
zbrojnicí. Byl také vybudován sportovní areál, který je v letních měsících využíván k pořádání tanečních zábav. Roku
2008, při příležitosti 650. výročí od první písemné zmínky o vesnici, byl Skryjím Poslaneckou sněmovnou ČR udělen znak a vlajka. U kaple sv. Cyrila a Metoděje je každoročně 5. července sloužena mše svatá, po níž následuje pouťová
taneční zábava. V současnosti žije ve 40 domech, z nichž některé slouží k rekreačním účelům, pouze 60 obyvatel. Skryje
jsou vyhledávanou lokalitou pro turistické výlety, pro rybáře
i houbaře, k čemuž přispívá i pravidelné autobusové spojení
s Tišnovem. K nejoblíbenějším turistickým cílům patří putování po červené turistické značce vedoucí podél řeky Loučky, z vesnice vychází i modře značená cesta, po níž lze dojít až
k hradu Pernštejn. Turisty i návštěvníky Skryjí oblíbený penzion Pod kapličkou nabízí občerstvení, stravování i ubytování. Nezapomenutelným zážitkem je pohled od výše položené kaple do říčního údolí a na okolní zalesněné stráně a vršky.
(PhDr. Tomáš Šimek, autor publikace Dějiny Skryjí, vydané v roce
2008 nakladatelstvím Sursum Tišnov.) 
www.obecskryje.cz
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