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vydává Radek Tejkal

Rekord do knihy rekordů

Jaro přechází v léto

Nejrychlejším čestným hostem se
stala E. Šťastná z Adamova, a sice
tak, že ihned po vstupu do usedlosti prohlásila: “Mělo by se tady
zamést!” – A měla pravdu.

Jarní jehnědový pohled na usedlost (červená střecha vpravo).

Počáteční fáze montáže kulečníku

Evangelína Šťastná první zleva

Nová voda sem i tam
Podezřelý rozvod vody v železe
byl vytrhán a nahrazen trubkami
z PVC. Rovněž odpad byl přebudován. Odpadní voda z kuchyně a koupelny byla svedena do
pseudokanalizace (končí po 30
metrech v zahradách). Tím bylo
dosaženo jistého pokroku, neboť
předtím byla svedena do sklepa,
který sloužil jako “jímka”. Práci
provedl vodoinstalatér Nedvěd
z Lhotky (na foto první zleva).

Třetí stěhování

Sochař Homolka

Již třetí stěhování provedl Jirka
Králíček se svou Avií. Tentokrát
se stěhoval kulatý jídelní stůl (zatím nejlepší kousek nábytku) a
dvě rozkládací spací křesla. Při
této příležitosti došlo též k odvozu dřeva z našeho lesa (dva kubíky naporcované hajným Žákem).
Poté, co auto zapadlo v močůvce a
ani po dvou hodinách se ho nepodařilo vyprostit, musel být povolán mladý Dohnal (třetí zleva)
s malotraktorem.

Při návštěvě spřáteleného sochaře
v Jamách, Jar. Homolky, jsme obdivovaly jeho Ledu s labutí a dvě
zvoničky. Nová zvonička byla objednána i pro potřeby usedlosti na
Veselíčku

Práce v podkroví

Kříže, samé kříže

V rámci prostoru 4, 5 a 6 se pracuje na “soukromé hospodě”
v šestce (Pavel) – právě probíhají
práce na montáži kulečníku (babička mu říká pingpongový stůl) a
letním pokoji pro hosty (Radek),
kam byla instalována křesla od
Karpíšků. Podlahy obou místností jsou již pokryty kvalitními
koberci z různých lokalit.
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Mánií průvodců po Žďársku a
Novoměstsku jsou kříže. Snad
nejvíc je jich uvedeno v okolí naší
usedlosti. Popisovány jsou kříže
kamenné i litinové a místa jejich
vztyčení. Řepkový Kristus (na
snímku) je nepřehlédnutelným
monumentem při výjezdu směrem
Mělkovice, Žďár. Do 20 metrů
jsou ještě další dva kříže.
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Nová přírodní rezervace
1.6.2003 byla založena rezervace
„Veselské mokřadlo“. Rozprostírá
se asi 1 km na jih od místní hospody a zahrnuje cca 12 ha, na
nichž jsou dva rybníky, potok a
specifická rašelinná vegetace.
Plánovaná těžba rašeliny byla zde
okamžitě a přísně zakázána.

Pohled na centrální část rezervace

Po stopách Santiniho
Cyklistický výlet se uskuteční 20.22.června. Pro ty, kteří ho neabsolvují přímo, tak alespoň prstem
po mapě: Start Santiniho pozůstatky na Veslu (viz minulé číslo).
Ze směru na Řečici zahneme polní
asfaltkou na
horu Vejdoch
a sjedeme do
Jam. Odtud
neznačenou
cestou do
Obyčtova.
Kostel ve tvaru
želvy bez jedné pracky. Dále pak
přejedeme po červené do Ostrova
prostudovat
Santiniho
hospodu.
Současný stav
neodpovídá
minulé ani budoucí situaci. Plány
vypadají takto:

Z Ostrova po „Santiniho cyklotrase“ do Bobrové. Zde se zastavíme u méně medializovaného
kostela. Po
silnici přejedeme
přes Moravec do
Strážku, odkud
se vydáme
turisticky nejzajímavějším
úsekem, proti toku Bobrůvky. Pod
Míčovým mlýnem uhneme na východ do Zvole. Kostel sv. Václava
je do-statečně
znám. Zde se
stavíme
v hospodě, která zřejmě též
pamatuje mistra Santini-ho.
Ze Zvole pojedeme proti
Olešné (dál po modré) do Branišova, odtud do kopce na Křídla
a pak vedlejšími silničkami přes
Novou Ves a Petrovice domů.

Průčelí domu Veselíčko 36, jak jej navrhnul architekt Kudrnáč z Telče. Santiniho duch je i zde inspirativní.
(Nejinak je tomu i u místní kaple
z roku 1900).

Upozornění pro cyklisty:
Rybník, v němž jsem se týden před založením rezervace ještě koupal

Již nepoteče na půdu
Soused Pelikán zalepil čertovým
hovnem několik otvorů v plechové střeše způsobené nějakým ostrým předmětem, pravděpodobně
hřebíkem. Rovněž tak odstranil
z komínu trs pampelišek, které
jsou letos pohromou i pro kopřivy.
Při lezení po střeše zachovával optimismus i rovnováhu.
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První snímky zase takto:
-

-

kdo přijede na kole, má zajištěnu postel a přikrývku,
ostatní karimatka a spacák.
Nedomnívejte se, že se
v této oblasti budete často
osvěžovat po hospodách.
Sraz účastníků v pátek
večer, výlet v sobotu, v neděli ráno rozjezd.
Kultura zajištěna.
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letos pro všechny,
příští rok jen pro čestné
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