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Místo zctrátratétio k íže p l ces.
tě do Tyter nechali sxnvaňští tra-
slčl vyroblt a rrztyčlt novlí. 0 ví.
kendu ho kněz posvětll.

,

ROMAN HARTL

k ivari D evěny smírčí
kňíž poželrnal v sobotu u Sli i-
vaně petrovicky fará Václav
Kružík. Slavnosti, která, byla
součástí sKivaňské poutě, se
ziičastnilo více než sto 1idí"
RŤíž, kter kněz svěcenou vo-
riou žehnal, není novY. Je to
p esná napodobenina k íže z
mod ínového d eva, ktery na
tomtéž místě stál od roku
1886. Časem k íž sešel, začal
lrnít a kácet se k zemi. ''R(l-
nleno k íže drželo už jen silou
v .le a v bec cety k íž byl ue
stavl], že už nemohl d.Iouho
yydržet, " popsal situaci pavlí-
kovsk radní a| starosta sk i-
vaňskych hasičťr Vlastislav
Gebhart. l.{a podnět sk ivaň-' skych vě ícícň proto dobro-
volní hasiči kŤíž odvezii do
všetatského'truhlá ství U T ís-
ky, kde emeslníci vytvo ili je-
lro p esnou kopii z trvanlivěj-
šího d eva, která by měla vy-
držet nejméně sto padesát let.
Stary lďíž odvezli hasiči za-
čátkem dubna, nov vztyčili
p ed čtrnácti dny.Jednoduchy
k íž na kraji pole u cesty ze
Sk ivaně do Tyter p ipomíná. smutnou událost. Koncem de-
vatenáctého století prÝ na
tomto nístě zast elil pytlák

. nryslivce. A vypráví se, že pro-
následován r.}čitkami svědo-
mí, že vzai člověku život,vzty-
čil na místě zločinu d evěn
1<Ťíž, aby vraždu usrní il. Pťi-
vodní mod ínoú kŤíž je stále
v truhlá ství ve všetaiech, a
bude-li naděje na jeiro ucho-
vání, c}rtěli ho hasiči p evézt

V prrivodu ze vsl ke k ížl šlo p es
sto lldí, l Foto Roman Hartl
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lldé zaujatě naslouchatl fará ovu
vyprávění jo historll a r{znamu

) Ý4
smírčího k íže. Foto Roman Haftl

i

zpátky do Skrivaně a uložit
1ej ve zclejším kostele svatého
Stěpána. iVyměna kIížťl stáia
kolem deseti tisíc korun. P i-
spěli na] ni p edevším sami
místní občané a chalupá i. Da-
li p es šest tisíc korun. '!Ta-
kouou odezvu isme nečekalť,
byto to pro náŠ obrovské p e:-

kuapení, jak Lídé reagoualť. Če-
kati jsme spíš, že nás uyženou
z Corn,l, ale oní nó.s naopak
uíteli e íkalí, že je ctuo-ty-
hodné, že se konečně ruěkdo
oprauy k Ěe ujal.,Někte í pak
n0. k a, CaLt padesdt konin,

lmilrí k íž (v pozadí) mezl Sk lvaní a Tytry pňJel požehnat petrovick!
íará Václav Kružík. Foto Roman Hartt

jin{ í někotík stovek,'' ekl.
Vlastislav Gebhart. lrla vry:rně-
n_u pispěl i par,líkovsky
obecní ri ad,a sponzo i. Úsiií
sk ivaňsltych liasičťr ocenil i
petrovick1l fará . ,Jsem p e-
kuapeny, jak dobr parta Iť.d.í

tady je a co všechno d.okažť.
Moc se rtt líbí, co ud"ěleli, Vě-
ím, že se í jírtde najd.e takouó-
skupina nadšenců, lt,tc í po-
mohou abnouťt, co byto za pa-
desat let toto.líty znťčeno nébo
zchdtralo. A obnovouat ie toíto
dost," ekl po sobotni slav-
nosti, p i níž vyzval, aby lidé

brali k íž jako znamení ]áskv
k bližnímu a pram"r, *ou,t-
rosti, síly a p-ot o1.. Sobotní
slavnost začala ve dvě hodinv
odpoledne, kdy od sk ivaň-
ského pohostinstr,,í vyšel ke
kÍ'íži prrivod ,,ríce než stovkv
lidí, Rííž stojí p 1 kilometru
severozápadně od vsi. Po fa-
rá ově promluvě a žehnání
kríže pokračovala slavnost u
k íže posezenírn, p i němž
hrál Senior band, prodávalo
se občersivení a lidé roz-
mlouvali. Večer byla v pohos-
tinství pouťová zábava.
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ch hasiČťr

.t oiorit uarnou xopii'orevěného rriŽu stojícího v polích zavsí, kteni byl kvťrli Povětrno:tli*

vlivťrm velmi poškozen a pomalu se začalrozpadat a bortit. Prost ednicNÍm verejné sbírkY

prispěla na v}robu nooénb kr.iz* celá vesnicea to jak místní, tak chaluPá i. Slavnostnímu

boroo.*ní k íže piintiz.l, více než stovka lidí. l l _:l_
0 víkendu 10. a 1 1 . května slaviii obinuatelé valzacioprovod.u.kytary několik náboŽenslaich

Sk ivaně pouť, kromě večernl duiór iuqá.ry. písní, Jednou z hisiorek, $qré9e 
k m'rstu Y?lÍ^

a nedělni *s* ,* ,l* oó sxriuánI udála i oatŠí vysvětluji,.ploŤ práv_e 
l?dY !'iiŽ.stojÍ,,je Piíběh,

*6;,";a ux.e, . toiouol1ístávnostníposvě- kby zde irOajně zast elil pytlák hajného. Proto,

cení aunovéň i íň, kt-.i i* áot<onalou kopii že|ro po.hr zném činu pronásleaovalY,Wťlry

privodního pošr,or;;bň irizri mod ínu, |ovy svědomí, yzty9i!.I? 9n9T místě kríž, 
"Flád

kríž byl vztyčen na stejnénr *Trto , polích aŠi bych., aby byi kríŽ brán j?[o symbol llr.t v '
500 metrťr .á u*inicí.'K ouóóue u.?ňniO ,. zároj'mouOrósti a pokoje," ekl mimo jiné bě'

,, ňňŠtáu-plio pioto , že je toto drevo mnohem hem svěcení Petrovicloi fará .

*, 
kvalitnější a jeho životnost ,á oon.duje na ory k íŽ nechali na PoPuq sk ivaňsk ch

, zhruba 150 let. 
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vě ících zhotovtt zdejšídobrovolníhasiČi Podle

, 
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n-.z'rtouka lidí No ila pr vod, kteryl starého.kríže. Ten,bY *,*l b t, Pokud vYdrŽÍ

,,j;6. ň*ňďnodině oopoieo,ii ia put,ouli- 1Rátečnícestu;9 
všeiatské truhlárnY, umístěn

ki- i;,árám vaóňvem xrirzikem z vesnice do db kostela sv. Štěpánave Sk ivani. NákladY na

polí, kde ovrčtrňáctcnipreo,iáonoriňiuJárorti zhotoven ikíížeuhradili hasiČi .zPenéz,které se

n.vy k íž vztyčen. Do ltroxu a oň Tál'-^orq* podarilo vybrat priverejnésbír'ce. Kromě míst,

odpoledni* ljošói*iu pórióŇr.ávár sónior hicn onp'atel a chalupá rj na k íž P isPělo i

band. p ed iňr;* nejrirve tarár vysvětlil r4i- několik Šponzorťr a Obecníu ad Pavlíkov.

znam tohoto óiixóunnó symnolu a $ote zaz{l- Markéta Polívková
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si ttenechata ujít uíce než stoaka lidÍ,
Foto Bíarkéta Polít,ková


