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Do Ždánic přes Klášov
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Start:
Cíl:
Délka trasy:
Občerstvení:

Ždánice-autobusové nádraží
rybník Klášov
10,9 km
hospoda U Julků Žarošice

Zajímavosti na trase:
 poutní kostel sv. Anny v Žarošicích
 muzeum obce Žarošice
 kaplička sv. Floriana
 rybník Klášov
 Lichtenštejnský památník

Popis trasy:
1) Autobusem přijedeme do Žarošic a vydáme se k dominantě obce, kterou je
bezesporu poutní a farní kostel sv. Anny, postavený v roce 1801 po požáru
původního kostela.
V Žarošicích stával ještě jeden kostel, který se nacházel v místech dnešní osady
Silničná, jednalo se o slavné a oblíbené poutní místo, které však bylo následkem
josefínských reforem zrušeno. Tehdy byla také zdejší již dávno uctívaná milostná
soška Staré Matky Boží přenesena do kostela sv. Anny v Žarošicích. K této soše se
váže řada legend vyprávějících o zázracích s ní spojených, např. z doby tureckého
obléhání Vídně v roce 1529.

Díky přenesení Madony na nové působiště mohla být poutní tradice zachována. Farní
kostel není příliš velký, proto časem přestával stačit pro množství přicházejících poutníků.
Jako řešení tohoto problému bylo roku 1967 za kostelem zřízeno z bývalé farní zahrady
a hřbitova prostranství pro konání venkovních bohoslužeb s krytým pódiem se sousoším
Kalvárie. Ve výklencích obvodové zdi jsou umístěny sgrafitové výjevy z historie poutního
místa, jsou tu také mozaikové obrazy Křížové cesty od Antonína Kloudy z Prahy. Duchovní
význam tohoto poutního místa ještě znásobila korunovace zdejší milostné mariánské sochy
papežem Janem Pavlem II. v roce 1995.
2) Naše kroky dále směřují k muzeu obce Žarošice.
Muzeum v Žarošicích vzniklo v roce 1960. Budova muzea, která pochází z počátku
19. století, prošla v roce 2005 celkovou rekonstrukcí a ve dvorním traktu bylo postaveno
komunitní centrum. V prostorách galerie probíhají přednášky, tematické
a autorské výstavy, dílna je vybavená kachlovým sporákem a pecí na pečení perníku.
V samotném muzeu vás zaujme malovaný selský nábytek, vybavení kolářské, kovářské
a bednářské dílny, tradiční zemědělské nářadí, vinařský lis nebo např. expozice věnovaná
historii původního kostela Staré Matky Boží a rezidence na Silničné.
3) Dál pokračujeme podle mapy a v obci se napojujeme na žlutou turistickou značku.
Za Žarošicemi míjíme kapli sv. Floriana a po žluté pokračujeme až k rybníku
Klášov.
Jdeme se podívat do míst, kde stávala zaniklá středověká ves Kvášov. Podle provedených
vykopávek šlo o typickou zemanskou tvrz nepříliš zámožného vladyky. Ves zanikla
na přelomu 14. a 15. století. Kvášovu se zřejmě staly osudné války mezi markrabaty
moravskými, Prokopem a Joštem. Dávno poté si pak místní pole, kde ves stávala,
přejmenovali na Klášov. V rybníce možnost koupání na vlastní nebezpečí.
4) Po žluté pokračujeme až k turistickému přístřešku. V jeho blízkosti se nachází
Lichtenštejnský památník .
Tyto památníky byly postaveny v roce 1898 jako připomínka výročí 40letého panování
knížete Jana II. z Lichtenštejna. Vybudoval je někdejší lesní personál v lesních revírech
na všech lichtenštejnských panstvích. Památníky měly podobu kamenných desek
s českým, německým nebo latinským nápisem. Tyto desky byly původně zazděny
do jakýchsi „mohyl“ postavených z neopracovaných kamenů. Okolo památníků byly
vysazovány jubilejní dubové háje.
V roce 1908 byly k některým pomníčkům doplněny tabulky připomínající 50. výročí vlády
Jana II. z Lichtenštejna.
5) Na rozcestí U Andělíčka si můžeme vybrat, zda do Ždánic půjdeme po
cyklostezce, nebo ještě po modré turistické k památníku U Zlatého jelena a odtud
již po zelené až do Ždánic.
Na tomto místě stávala hájenka. V roce 1944 zde došlo k ozbrojenému střetnutí mezi
partyzánským oddílem Olga a německými silami. Hájenka byla v 60. letech minulého
století zbořena.
V Žarošicích se nabízí velmi zajímavá prohlídka místního muzea.

Jubilejní památník knížete Jana II. z Lichtenštejna najdeme nedaleko bývalé hájovny
u Zlatého jelena č. 4.
Kníže Johann II. z Lichtenštejna byl druhým nejdéle vládnoucím monarchou v Evropě.
Vládl 70 let a 3 měsíce, tedy déle než František Josef I. (vládl 68 let) na rakouském
trůnu, a předčil ho jen král Francie Ludvík XIV (vládl 72 let). Narodil se v Lednici
(5. 10. 1840) jako syn Aloise II. z Lichtenštejna a hraběnky Františky Kinské. Právě
kníže Johann II. se zasloužil o novou ústavu, která v Lichtenštejnsku nastolila konstituční
monarchii, a o vznik velmi pevných blízkých vztahů se Švýcarskem. Zemřel ve Valticích
(11. 2. 1929) svobodný a bezdětný. Pochován je v rodinné hrobce ve Vranově u Brna.
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