Mikulášský parní vlak sveze děti za nadílkou do Osoblahy
V sobotu 2. prosince na Osoblažskou úzkokolejku vyrazí Mikulášský parní vlaky s čerty a anděly. Ten rodiče se
svými dětmi zaveze za Mikulášem do Osoblahy. „Všechny děti společně s rodiči zve Mikuláš na netradiční výlet.
Zkuste zpočítat, kolikrát ho uvidíte po cestě z Třemešné do Osoblahy společně se svou družinou. Ne, není to vtip.
Mikuláš opravdu bude hlídat celou cestu parního vlaku na Osoblažce!
Parní vlak s čerty a anděly bude mít odjezd z nádraží v Třemešné ve Slezsku v 10:45. “Doufáme, že děti budou
mít připravené nějaké básničky nebo říkanky, protože bychom je všechny nechtěli vozit s čerty na uhlí v parní
mašince“ vzkazuje Pavel Schreier ze Slezských zemských drah.
Do Osoblahy dorazí parní vlak v 12:03 a zde již bude na všechny děti čekat Mikuláš s odměnou připravenou
Klubem přátel osoblažské úzkokolejky. “Za tzv. Čertovskou přirážku k jízdnému, a pokud budou děti hodné,
mohou se v Osoblaze těšit na sladkou odměnu“ upozorňuje s úsměvem především rodiče David Chovančík,
předseda klubu. Pro děti tak budou sladkosti připraveny, ale ani rodiče nemusejí zahálet. Ve vlaku nebude chybět
Pivní vagón, ve kterém bude k dostání svařák, grog nebo klobásky, řízek či guláš, opět s láskou a předvánoční
náladou připravené členy Klubu přátel osoblažské úzkokolejky.
V Osoblaze bude až do odjezdu parního vlaku připraveno občerstvení. Odjezd z Osoblahy je poté naplánován
netradičně již v 14:10 a do Třemešné Mikulášský parní vlak dorazí v 15:54. „Chtěli jsme vyjít vstříc rodičům,
kterým nevyhovoval dlouhý pobyt v Osoblaze, proto jsme ho zkrátili a doufáme, že i cestou zpět v našem vláčku
potkáme spoustu spokojených tváří“ nabádá na zpáteční cestu vlakem Schreier. Všechny rodiče s dětmi tedy
srdečně zveme na jízdu vlakem romantickou osoblažskou krajinou!
Osoblažská úzkokolejka je dráha s atypickým rozchodem 760 milimetrů nacházející se v Osoblažském výběžku,
na úzkokolejce je již od roku 1898 pravidelný osobní provoz. Slezské zemské dráhy zde navíc od roku 2004
provozují turistický parní vlak. Úzkokolejka je zajímavá například svou klikatostí, kdy na 20 kilometrech najdeme
úctyhodné 102 oblouky. Trati se tak přezdívá "dráha sta oblouků". Kousek za Třemešnou navíc najdeme další
unikum a to nejmenší oblouk v rámci českých veřejných železnic o poloměru pouhých 75 metrů. V roce 2015 bylo
navíc svezení parním vlakem certifikováno jako zážitek v rámci projektu JESENÍKY originální produkt®.
Na závěr pouze dodejme, že obecně prospěšná společnost Slezské zemské dráhy získala dotace na provoz a
modernizaci od Moravskoslezského kraje, Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a Mikroregionu
Krnovsko. Díky své výjimečnosti je navíc zapojena do projektu stezky industriálních atraktivit TECHNOTRASA a
aktivně spolupracuje s Destinačním managementem turistické oblasti Jeseníky v oblasti cestovního ruchu.

