Ostrov nad Oslavou – Veselíčko
(5. 9. 2021)
Lucie, dobré ráno, zdravím i všechny, kdo nás právě poslouchají.
Dnes připomenu několik míst, o nichž už jsem se v minulosti v tipech na výlety
zmiňoval. Mě to na ta místa znovu přitáhlo minulý pátek. Jel jsem vlakem do Ostrova nad
Oslavou. Samo městečko je kousek od vlakového nádraží. Kdo má rád vlaky a železnici,
určitě si vlevo všimne viaduktu. Pod ním budeme procházet, až budeme z Ostrova odcházet.
V Ostrově jsem si všiml několika pamětních desek a pomníčků. Ale hlavně je tu kostel
svatého Jakuba a hned přes silnici zájezdní hostinec z roku 1720 – ten nechal žďárský opat
Václav Vejmluva postavit podle Santiniho návrhu.
Najdeme červenou turistickou značku a dáme se směrem k Obyčtovu. Mimo jiné
půjdeme i kolem potůčku, který je budoucí řekou Oslavou. V Obyčtově uvidíme opět
pomníčky, pamětní desky a v parčíku u potoka sochu želvy. Autorem je Michal Olšiak. Čeká
nás malé stoupání a budeme u kostela Nanebevzetí Panny Marie. U kostela roste pět
vzrostlých lip. Kostel má půdorys tvaru želvy, postaven byl v 18. století podle Santiniho.
Červená značka nás vyvede z obce, po chvíli odbočí vlevo ze silnice, ale zase se na ni vrátí asi
o dva kilometry dál.
Přijdeme do obce Hlinné. Zde je kaplička Andělů strážných, u ní kříž z nedvědického
mramoru. Za rybníkem Dolňák se dáme vlevo a po cyklostezce č. 5256 dojdeme do
Veselíčka. Doporučuji trasu naplánovat tak, aby mohl turista ve Veselíčku navštívit
hospůdku. Ve Veselíčku ovšem najdeme i kapli svatých Petra a Pavla a u ní kříž (zde je
uveden i dávný kameník František Uhlíř z Nedvědice). Kaple byla postavena roku 1890 – rok
po velkém požáru v obci, roku 1891 byl pořízen zvon a v roce 1892 oltář. Zajímavé je, že
zvon nebyl nikdy rekvírován, dvakrát měl být odvezen, ale farníci jej schovali, a tak jej
uchovali. Zpátky k hospůdce. V pondělí je zavřeno, ostatní dny se otevírá v 16 hodin.
Kromě možnosti občerstvení čeká na návštěvníky uvnitř skutečný unikát – orchestrion z roku
1850. Hospůdka má stoletou tradici, dnes ji provozuje už pátá generace rodu. Orchestrion je
funkční, umí osm melodií. Od hospůdky k vlakové zastávce je to jen několik málo metrů.
Z Ostrova do Veselíčka lze jít pěkně zvesela,
vždyť tě v cíli bude čekat zajímavá kapela.
Cestou budeš také koukat,
potěší tě stromy, domy, též kostely žlutobílé,
až uslyšíš houkat vláček, budeš, věř mi, blízko cíle.
Ve Veselíčku
když vstoupíš dovnitř do útulné hospůdky,
jen dej pozor,
v euforii nezakopni o schůdky.
Kdo vyrobil tento zázrak,
šikovné měl ručičky.
O čem mluvím?
Prozradím ti.
V hospůdce ti zahraje orchestrion stařičký.

