Olešnicko a Horní les
(26. listopad 2017)

Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Olešnicko (Olešnice okr. Blansko, někdy Olešnice na Moravě) nabízí celou řadu zajímavostí.
Sama Olešnice má bohatou a zajímavou historii. Co je hodně zajímavé – bylo zde druhé
nejstarší kamenné divadlo na Moravě. Nejstarší je v Brně – dnešní Reduta je dokonce
nejstarší divadelní budova ve střední Evropě.
Co doporučuji k návštěvě? Určitě modrotiskovou dílnu rodiny Danzingerů. V Olešnici
se vyrábí modrotisk už nejméně tři století, sama rodina Danzingerova více než 160 let. Stále
stejnou ruční technologií, z generace na generaci si u Danzingerů předávají způsob výroby.
V zimním období mohou přijet lyžaři, známý lyžařský areál nabízí sjezdovku a také
možnost občerstvení. Mimo jiné akce byl v areálu v letech 2016 a 2017 v září start a cíl
Olešnického Everestu (běh se zajímavým převýšením).
V Olešnici je známá mlékárna, též řeznictví. Letní provoz má netradiční atrakce –
Muzeum strašidel. Zajímavost: v roce 1999 zvítězila Olešnice v anketě celostátní soutěže
„vesnice roku“, aby v závěru téhož roku byl Olešnici udělen status města.
Dnes nabízím pro výlet trasu, která začíná právě v Olešnici. Pojďme po červené
značce do vesnice Ústup. Nedaleko je místo dalekého rozhledu a boží muka z roku 1805 – zde
v roce 1643 za třicetileté války porazila císařská vojska oddíl švédských vojáků.
Kousek se vrátíme a půjdeme přes Zelenkův kopec (malá rozhledna) do Veselky,
Kněževsi a Trpína. Trpín leží již za hranicemi Moravy, tedy v Čechách v Pardubickém kraji.
Najdeme zde zajímavý kostel. Je zasvěcený svatému Václavovi, část kostela je dřevěná.
V Hlásnici najdeme pomník obětem 1. světové války, kapli. Odtud už po modré
značce dojdeme až do Víru. Cestou si ovšem můžeme užít více pěkného. Nyklovice mají
tento název až od konce 18. století. Dřívější jména byla Mikulášovice, také Mikulovice.
Horní les má nadmořskou výšku 774 m. Nedaleko vrcholu stojí od roku 2002 kovová
rozhledna. Výška věže je 59 m, rozhled je z výšky 38 m, stoupá se po 201 schodech. Pamatuji
její předchůdkyni. Byla to dřevěná pětipatrová 38 m vysoká rozhledna z roku 1969 (ani ta zde
nebyla první). Je škoda, že rozhledna je otevřená jen od poloviny dubna do října. Kousek dál
je další dobré rozhledové místo Javorův kopec.
Přes vesnici Chlum dojdeme do Víru. Vír je pro turisty nepochybně historicky
významné místo. Mimo jiné z Víru na Zubštejn vedla od konce 19. století první značená cesta
v oblasti.

