Dům č. p. 29 - František Šťastný, Vír
Popis:
František Šťastný zřídil ve 2. polovině 19. století v domě č. p. 29 ve Víru hostinec s krámkem. Po
boku se synem Františkem organizoval pro návštěvníky výletní akce a stal se průkopníkem „ruchu
cizineckého“ ve Víru. Jedním z nejznámějších produktů hostince "U Šťastných" byl proslulý likér
Vírský vánek.
Podrobný popis:
František Šťastný se narodil v roce 1836 v Chudobíně. Oženil se s Kristýnou Špinarovou, dcerou
mlynáře z Jimramova a o něco později se rozrůstající rodina přestěhovala do Víru. Zde František
Šťastný koupil dům č. p. 29 a požádal hejtmanství o povolení hostinské koncese. Opravil zchátralou
nemovitost, upravil okolní bažinatý terén, který proměnil na příjemné posezení pro hosty, vysázel
ovocné stromy a postavil kuželnu.
Po smrti otce přebral pomyslné žezlo rozvoje turistiky syn František, který nadále zdokonaloval
služby hostince "U Šťastných". Na památku svého otce nechal na dům připevnit pamětní desku s
nápisem: "1836-1908 věnováno památce F. Šťastného zakladatele a prvního průkopníka turistiky na
Vírsku".
Za jeho působení se stal hostinec proslulým po celém okolí nejen výbornou kuchyní, ale také
výrobou různých likérů a ovocných šťáv, mezi nejproslulejšími byl Vírský vánek. Šťastný narukoval
během válečných let na italskou frontu. Zpět si přinesl celou řadu nových zkušeností a postřehů,
které ihned realizoval. Tak vznikla věhlasná dřevěná chata v alpském stylu, která se stala velmi
oblíbenou a navštěvovaly ji osobnosti jako Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Zdeněk Bořek hrabě
Dohalský a další. Po druhé světové válce majetek rodiny připadl státu a v roce 1969 byl hostinec
zrušen. Na podzim roku 1988 byla zbořena kdysi věhlasná alpská chata.
Dnes slouží někdejší hostinec k bydlení, žije zde vnučka Františka Šťastného ml. se svou rodinou.
Objekt má velice pěkně ztvárněné průčelí, šambrány kolem oken ve vrcholu s masivními klenáky,
podokenní římsy i překrásná vstupní vrata jsou dokladem někdejší důležitosti objektu, který měl
svým vzhledem reprezentovat místní pohostinskou činnost.
Region: Bystřicko
Město: Vír
URL:
Zpřístupnění: nepřístupné
Bezbariérový přístup: ne
GPS: 49°33'17.937"N, 16°19'41.664"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.5549825,16.32824&z=12
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