Úsov
Kraj: Olomoucký

Okres: Šumperk

Správní obvod: Mohelnice

GPS souřadnice: 49.798306N, 17.010554E

Nadmořská výška: 280 m n. m.

První pís. zmínka: 1371 (649 let)

Počet obyvatel: 1 159

PSČ: 789 73

Adresa URL: www.usov.cz

Památky a zajímavosti Úsov
Úsov je nejpřitažlivějším turistickým cílem ve východní části Mohelnicka. Návštěvníky láká v
prvé řadě zámek, dnes známý spíše jako lovecko-lesnické muzeum.
Podle archeologických průzkumů se jeví jako velmi pravděpodobné, že původní hrad zde vznikal kolem
poloviny 13. století, zřejmě z příkazu českého panovníka. Do roku 1487 hradní palác přestavěli
páni z Vlašimi, dílčí úpravy prováděli páni z Boskovic a od 17. století Lichtenštejnové, kterým
patřil zámek až do roku 1945.
Původní gotický hrad, postavený ve stylu francouzského kastelu, náleží mezi nejstarší na Moravě.
Vystřídali se tu Šternberkové, Boskovicové a od roku 1597 patřil hrad Lichtenštejnům, kteří
vystavěli barokní zámeckou budovu. V roce 1898 umístil Jan II. z Lichtenštejna do zámeckých interiérů
lesnické a lovecké muzeum s bohatými sbírkami zvířeny z rozsáhlých lichtenštejnských panství
a z loveckých výprav do Polska, Itálie, Afriky a Indie. Ve sbírkách úsovského zámku je přes 4000 kusů
přírodnin, z toho na 700 kusů rohů a parohů lemujících zdi chodeb a zámecké schodiště.
Sály v prvním poschodí představují trofeje africké zvířeny - především antilop, gazel, lebku a kly
slona, lva pustinného, zebry a nosorožce pocházejících z přelomu 19. a 20. století.Sály druhého
poschodí prezentují naše ptáky a savce. Doprovodné exponáty mají loveckou tematiku, jsou zde vystaveny
kolekce zbraní, nábytek vyrobený z kořenů stromů a předměty dokumentující lesnictví na
počátku 20. století.
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě.
Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19.
a 20. století. Exponáty jsou sto let staré v nezměněném stavu.
Z církevních staveb zaujme honosná a esteticky působivá kaple sv. Rocha z období nastupujícího baroka,
jež je k vidění v polích vpravo od cesty z Mohelnice a především impozantní kostel sv. Jiljí z 15. století,
který dominuje celému podhradí. Poblíž tohoto kostela stojí dochovaná barokní sýpka, snadno
rozpoznatelná podle čapího hnízda na jejím vrcholku a zajímavostí může být i budova bývalé
německé školy za kostelem, v níž byli za 2. světové války vězněni britští zajatci. Z drobných památek
stojí za zmínku dvě sochy sv. Jana Nepomuckého, dvoje boží muka a smírčí kříž v areálu zámku.
Vedle těchto církevních památek jsou zde i v poslední době stále vyhledávanější památky židovské.
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