Kaple Sv.K íže na Ostaši

D ev ná kaple na Ostaši byla dle pov sti
postavena v roce 1484 ž árským ob anem jako
pod kování za uzdravení slepé dívky. Kaple p ežila
mnohá vále ná tažení až do roku 1515, kdy podnikl
polický ob an Petr Bílek cestu do íma a vyprosil
u papeže odpustky pro poutníky putující ke kapli.
Od té doby se zde konala n kolikrát ro n
slavnostní procesí v ících z dalekého okolí.
V letech 1711-1720 byl na míst zchátralé d ev né
kaple postaven opatem Otmarem Zinkelem
románský kostel. Ten neušel rabování za pruských
válek a v této dob z n ho zmizely vzácné varhany,
které byly po 150 let nezv stné. Z kostela se však v ící dlouho net šili. V roce 1788 byl
rozhodnutím císa e Josefa I. zbourán zárove s farním kostelem na polickém h bitov . Kámen
ze zbo eništ byl prodán Janu Palatovi ze Ž áru a dodnes ho najdeme v základech a zdech
mnoha ždárských stavení.
Místo po zbo eném ostašském kostele ožilo až
v polovin 19.století. Chalupník Celestýn Velc zde
vystav l novou zd nou kapli když se š astn vrátil
z rakousko-italské války. Kaple byla vysv cena v roce
1859 a v této podob se dožila dnešních dn . To se však
nedá íci o ztracených varhanách, které byly do kaple
op t instalovány v roce 1890, kdy je na Ostaš p ivezl
pan Burdych z polské ermné, poté co je nalezl kdesi
na p d své chalupy.
Lepší osud stihl d ev ný vy ezávaný k íž s uk ižovaným
Kristem, který se také ztratil b hem bourání ostašského
kostela. V roce 1802 ho vyoral sedlák na poli pod
Ostašem. Do roku 1871 zdobil oltá polického kostela, v
dalších letech byl umíst n na schodišti kláštera, dnes ho
najdeme op t po pravé stran hlavní lodi polického
kostela, kde p ipomíná dávný b h d jin.

