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Přehled kaplí, hrobek, soch a křížů v obou farnostech. 

 
     Kaple  hrobky sochy  kříže  pomník 

1) LYSICE  2  2  9-1 X x 8+1 xx 

2) DRNOVICE      4  6 

3) LAČNOV  1      2 

4) ŠTĚCHOV  1    1-1 x  3-1xxx 

5) ŽERŮTKY  1      3   1 

6) BEDŘICHOV       10-2 Xxxx +  

7) LHOTA U LYSIC 1      5-1 xxxxx 

8) KOZÁROV  1      5 

9) KUNČINA VES 1      5 

10) KUNICE  1      6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem  9  2  11  50   1 

 

 

x Ve Štěchově byla litinová socha Anděla Strážce odcizena, stejně jako socha sv. Víta v Lysicích.  

Xx V Lysicích byla socha sv. Víta nahrazena křížem, který požehnal P. Slavomír Bedřich. 

xxx Ve Štěchově byl na domě č. 8 dřevěný kříž s Kristovým Tělem také ze dřeva z konce 18. 

století, při změně majitelů odstraněn.  

Xxxx Dne 6.srpna. 1922 posvěcen dřevěný kříž na Výpustku v Bedřichově, který daroval varhaník 

Josef Havlíček. Protože byl kříž sešlý, byl v osmdesátých letech odstraněn v důsledku výstavby 

nových domů. 

Xxxxx Podle farní kroniky byl 1.8. 1930 posvěcen červený kříž na lysické silnici, který věnovala 

Františka Horáková z Bedřichova. Kdy a proč byl kříž odstraněn není žádná informace.  

xxxx 30. září 1934 byl vysvěcen dřevěný kříž na okraji obce Lhota u Lysic směrem do Kunic. Při 

budování silnice ze Lhoty do Kunic v roce 1965 – 1966 byl již sešlý kříž odstraněn. 

 

LYSICE  

 

1.) Kaple Nanebevzetí Panny Marie  

 

Kaple na zámku byla zbudována v roce 1580 s mešním induktem 

s obrazem Panny Marie. Od roku 1670 byla dějištěm pravidelných 

mariánských pobožností. Současná podoba kaple vznikla krátce po 

roce 1845 během první etapy přestavby zámku. Architekt Kajetán 

Vašíček nechal zrušit podlahu stávající kaple, čímž vytvořil prostor 

procházející oběma podlažími. Dřívější oválná okna proti schodišti 

nahradila vysoká, vitrážová úzká gotická. Stávající, velmi pěkný 

dřevěný oltář, postavený proti vchodu, byl po svém restaurování 

ozdoben oltářním obrazem Matky Boží. Nad vchodem byly 

umístěny varhany. 
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2.) Pohřební kaple s hrobkou 

 

    
Současný stav       Stav v roce 1965 

 

U hřbitova je kaple, pod níž se nachází hrobka rodiny Dubských. Byla postavena nákladem hraběte 

Emanuela Dubského v roce 1880 - 1881 Do hrobky byly 6.12. 1881 ve čtyři hodiny ráno z klenuté 

hrobky pod lysickým kostelem převezeny pozůstatky zemřelých členů rodiny Dubských, kteří 

zemřeli do roku 1881. Kaple byla posvěcena 29. října 1884 brněnským biskupem Františkem 

Bauerem. Pan biskup sloužil rekviem za zemřelé z obou hraběcích rodin. 

Je zasvěcena Povýšení svatého Kříže. Dne 10. listopadu 1884 byla na základě mešní licence, 

udělená biskupskou konsistoří,místním  farářem  za přítomnosti hraběcí rodiny sloužena mše  svatá. 

Mše svatá mohla být sloužena i při jiných příležitostech.  

V roce 1962 byla  kaple  rozhodnutím  MNV Lysice  přebudována  na obřadní síň, která však 

nenašla uplatnění. Kaple s hrobkou byly nákladem farnosti a s přispěním státní památkové péče 

opraveny v letech 2000 – 2004, ale vnitřek kaple již obnoven nebyl. Sochy z kaple jsou uloženy 

v kostele na severní oratoři. Objekt je ve správě lysické  farnosti.12.10 2002  byly do hrobky 

uloženy rakve s pozůstatky posledních majitelů lysického panství a bratra paní hraběnky. 

 

3.) Hrobka Caroliny Nimpschové 

 

Byla postavená v pravém dolním rohu hřbitova v roce 1879 

pro tetu hraběnky Matyldy Dubské, rozené ze Žerotína, 

manželky Emanuela Dubského Karolinu hraběnku 

Nimpschovou a paní ze Žerotína, svobodnou paní z Lilgenau,.  

Svobodná paní Karolina Nimpschová zemřela 13. května 

1861 ve věku 84 roků. Byla manželkou důstojníka hraběte 

Ferdinanda Nimpsche, který zemřel v roce 1809. Paní 

hraběnka byla 52 roků bezdětnou vdovou a žila u své neteře 

Matyldy ze Žerotína, provdané Dubské v brněnském paláci a 

na zámku v Lysicích. Do hrobky byly její pozůstatky 

přeneseny až po vybudování hrobk v roce 1879. 

. Na náhrobku je vytesán nápis v českém překladu: 

Její excelence Karolina hraběnka Nimpschová  

Rozená hraběnka a paní Žerotínová z Lilgenau  

Nositelka řádu Hvězdového  kříže a  Dvorní Dáma 
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Narozená 21.5. 1777  Zemřela 13.5 1861 

 

Nad vchodem do hrobky je na mramorové desce nápis, v překladu:  

„Své drahé tetě vděčná neteř“. 

 

Jedná se o zapsanou  kulturní  památku, novogoticky  upravenou, která je součástí areálu hřbitova 

v Lysicích. Je ve správě lysické farnosti. Předmětná hrobka je přízemní zděná budova o 

půdorysných rozměrech 3,8 x 5,7m. Hřeben střechy je ve výšce 6,4m nad úrovní terénu. Fasáda je z 

režného zdiva, prolomena pravoúhlým vchodem s profilovaným  ostěním   a s vybraným i rohy. 

Nad vchodem je kruhová roseta s profilovaným ostěním. Štít stupňovitě zalamován. Ve vrcholu  je 

jednoramenný kříž. Vnitřek hrobky je omítnut. 

V roce 2008 byla navržena obnova hrobky, konkrétně statického zajištění a souvisejících oprav 

(střešní plášť, statické zajištění základů a obvodová drenáž, opravy nosného zdiva a klenby). 

Projekt pro dotaci JmK – havarijní fond – zpracoval ing. R. Veselý. Tyto opravy byly provedeny 

v roce 2010. V roce 2011 bylo provedeno restaurování vstupního portálu, terakotového okna ve 

štítu a osazení kamenných prvků - opukové stříšky na ozubení štítu. Na opravu hrobky poskytlo 

ministerstvo kultury dotaci. 

 

4.) Kříž železný na kostelním náměstí 

 

s nápisem:  

„Na památku tisícleté slavnosti příchodu sv. apoštolů Cyrilla a Metoda do Moravy a pokřestění 

našich slovanských praotců dne 5. července 1863“.  

Kříž byl postaven nákladem občanů lysických.V červnu 1899 nákladem  nejmenovaného 

dobrodince dodatkem z kostelního jmění (5zl.) pozlacen a důkladně obnoven od zdejšího Josefa 

Volfa a dále několikrát opravován. V roce 2005 při opravě kostelního náměstí byl přesunut blíže ke 

kostelu a renovován včetně poškozené ohrádky p. Františkem Brodeckým z Lysic na náklady 

farnosti asi za 40 tisíc korun s přispěním Společenství Živého růžence v Lysicích 

 

5.) Kříž železný u silnice z Lysic k Černé Hoře, 

 

na hranici katastru Lysic a Bořitova, nákladem Antonie hraběnky z Dubských byl zbudován v roce 

1822 Byl několikrát opravován po srážce automobilem. 

Na kříži je nápis : 

Iz 29,13:“ Tento lid mě ctí rty, ale jejich srdce je ode mne daleko“ 

 

6.) Kříž železný u sadů  

 

u silnice z Lysic na Pohodlí postaven  nákladem Emanuela hraběte. Dubského a jeho choti 

Mathildy, rozené hraběnky Žerotínové  r. 1833. Jedná se o velice masivní provedení podstavce. 

Nápis je proveden kurentem. Okolo kříže rostou mohutné lípy. 

 

7.) Kříž železný u silnice – „Mánkův“ 

 

Z Lysic k Černé Hoře a u cesty do Žerůtek byl postaven nákladem Emanuela a Marie, manželů 

Jaškových z Lysic č. 32 roku 1873 Vypráví se, že v době stavby kříže rodinou Jaškovou vedl pan 

Emanuel Jašek spor se starostou  panem Horáčkem a to veřejně na schůzích představenstva. Svůj 

nesplněný požadavek napsal jako výhružku pro pozdější dobu a písemnost vložil do podstavce 

kříže. Jednou se v hospodě o tom zmínil svému příteli. Starosta hned pozval zámečníka, aby v zadní 

části podstavce udělal otvor, který potom zakryl víkem. Co potom konal starosta se již nemluvilo. 

Na kříži je nápis: 

“Nákladem Emanuele a Josefi Jašek 1873“ 
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8.) Kříž železný, 

 

bez všeho nápisu je umístěn v údolí pod samou střelnicí. Došlo prý zde v minulosti k tragické 

události. 

9.) Kříž kamenný u sýpk 

V  Lysicích u Kubíčkových č. 283 u silnice  do Žerůtek byl postaven  místo starého již sešlého 

dřevěného  nákladem  Marie a Jana Markových Lysice č. 47 v roce 1895. Stojí na místě, kde byl 

roku 1867 postaven kříž dřevěný. Nový kříž zhotovil  pan  Cihlář z Černé Hory. Posvětil 29. září 

1895 Msgr. Vilém Michele 

Nápis: 

K oslavě Boží věnovali Jan a Marie Markovi 1895 

 

10.) Kříž dřevěný s obrazem sv. Marka evangelisty 

 

na cestě k Žerůtkám. Dřevěný kříž s obrazem sv. Marka stál od nepaměti na pozemku Pavla 

Hřebíčka  Lysice č.111. na vrcholu  kopce Marek. Protože pro procesí ke kříži to bylo daleko, 

nechal tehdejší duchovní správce P. Václav Maxmilián Dorazil přenést kříž 25. dubna 1800 z 

vrcholu kopce Marek na současné stanoviště a požehnal ho.  

Protože kříž byl již sešlý, darovala rodina Markova z Lysic č. 142  (u svého pole)  nový kříž 

z modřínového dřeva. Obraz sv. Marka  namaloval akademický malíř Daněk z Letovic. Za hojné 

účasti věřících byl kříž  31.7. 1927  posvěcen Msgr. Krchňákem a Msgr. Adámkem za přítomnosti 

bohoslovce Bohumila Buriana z Drnovic.  

Na popud  P. Františka Provazníka a pana Šafránka byl kříž v roce 1995 opraven. Byl vykopán ze 

země  ( spodní částí kříže je neopracovaný kmen o Ø asi 350mm), odvezen do č. 43 a opraven. 

Tehdejší starosta pan Petr Štusák zajistil desky, v COTTO Lysice kde  je ohoblovali a  tesař pan Jiří 

Opluštil a pan  Jsef Němec červotočem napadené dřevo odstranili, impregnovali a přišroubovali 

nové desky. Kříž byl natřen. Pan Jindřich Němec zajistil oválnou tabulku a pan Michal Fojt 

z Drnovic namaloval obraz evangelisty sv. Marka s jeho atributy (psací  náčiní, kniha a lev). 

Vykopání, oprava a montáž se prováděla vlastními silami rodina Němcova..  Z panelů se sestavila 

ohrádka okolo kříže a položila dlažba. Klekátko vyrobil pan Miloslav Koláček ml. Před vánocemi 

někdo dal na kříž věneček se svíčkami a ohořela barva. Neznámé osoby posunuly panely těsně ke 

kříži. Ani klekátko dlouho nevydrželo. Brzy bylo poškozené a někdo je odstranil, stejně jako 

tabulku s obrazem sv. Marka (obraz se asi povětrnostními vlivy smazal). Je vidět, jak si lidé váží 

práce jiných .. Protože úpravou okolo kříže nebyl zachován  spád, tak desky okolo kříže zahnívají. 

Na popud Mgr. Kratochvíla se  se  stavem  kříže  v měsíci červenci 2019 zabývala rada městyse. 

Člen rady Ing. Ladislav Horňanský (KDU – ČSL) byl pověřen zajištěním opravy, čí zhotovením 

kříže nového. památky po našich předcích. 

Kříž byl zhotoven nový a umístěn na místě původního s datem  roku 2021..   

 

11) Sochy sv. Jana Nepomuckého  

 

V Lysicích se v současné době nachází čtyři sochy sv. Jana Nepomuckého. 

 

A.) Socha sv. Jana Nepomuckého z opuky se nacházela na kostelním náměstí (u kašny) bez nápisu 

asi z první poloviny 18. stol., kdy byl v roce1729 svatořečen. Protože socha stála v blízkosti čtyřech 

vzrostlých jilmů, které měly být skáceny, aby neohrožovaly její bezpečnost. Dne 25. 2. 1920 byla 

socha rozebrána a přemístěna do rohu ke kašně.  Zanedlouho byla opět odstraněna. 200let staré 

jilmy musely uhnout, aby musel být odstraněn svatý Jan. Starosta Volf prohlásil, že obec svým 

nákladem sochu odstraní a zase postaví. Protože se k tomu nikdo neměl, zažádali členové obecního 

výboru lidové strany u představenstva obce o místo na Horním náměstí, které k tomu účelu bylo 

obcí propůjčeno.Socha byla přemístěna nad rybník. V Blansku ve slévárnách bylo opraveno 
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zábradlí, kameny podstavce odvezeny z fary, socha natřena malířem z Černé Hory a 14. května 

1923 byla prof. Otto Adámkem a lysickým farářem P. Františkem Krchňákem posvěcena. Velký 

průvod věřících nejen z Lysic, ale i z Drnovic se vydal od kostela s hudbou za zpěvu písně „Bože 

cos ráčil“ na Horní náměstí, kde pan farář Krchňák měl promluvu o svatém Janu Nepomuckém. Po 

celý oktáv po svátku sv. Jana se po několik let konala májová pobožnost u sv. Jana za hojné účasti 

věřících. Panem Roztočilem, zetěm pana Pavelky bylo zavedeno elektrické osvětlení, které za 

večerní pobožnosti působilo překrásně. Socha byla v roce 1975 akademickým sochařem panem 

Jaroslavem Vaňkem (lysickým rodákem, který si pamatoval, že jako dítě s maminkou poslouchali 

v měsíci květnu zpěvy u sochy sv. Jana Nepomuckého na kostelním náměstí, byl narozen v roce 

1914).opravena. 

Protože byla socha velmi poškozena (poškozený obličej, chybějící část pravé ruky), byla 20. 11. 

1989 z postavce sesazena a 10.3 1990 odvezena k panu Jaroslavu Vaňkovi domů do Brna, kde ji 

zdarma opravil. Opravu zprostředkoval Ing. Jaromír Vaněk. Během opravy sochy byl upraven park 

okolo podstavce, ořezány větve zasahující do prostoru sochy, osazeny dlaždice okolo podstavce, 

vysázeny růže a natřen podstavec. Bohužel zábradlí se již neobnovilo, bylo zničeno po havárii 

traktoru. Koncem května byla opravená socha umístěna na podstavec. 2.června 1990 byla socha 

požehnána P. Janem Horálkem za velké účasti farníků a doprovodu hudby. Další oprava byla 

provedena paní Monikou Lokajovou z Kunštátu v roce 2016 na náklady městyse. Socha se vrátila 

na podstavec 18.11. 2016 

 

B.) Na počátku 16. století přešel kostel i s farou do rukou českých bratří Černčických z Kácova a 

Březnických z Náchoda (1527 Jan Černčický, Diviš Černčický, 1567 Václav Černčický, 1584 

Jindřich Březnický). Z této doby pocházel také „pomník“ při drnovické silnici, kde na mohutném 

podstavci stála socha Mistra Jana Husa, držíce v pravé ruce kalich. Roku 1594 byla nahrazena 

kamennou sochou Jana Nepomuckého. Správou lysického velkostatku byla socha v roce 1832 

opravena. Rozhodnutím obecní rady z 15. 4. 1882 byla v roce 1883 kamenná socha nahrazena 

sochou litinovou. Stará socha byla uložena v zemi za „pomníkem“. Ze zdroje pana. Františka 

Sotorníka.Kříž v náručí světce je nekompletní. 

 

C.) V areálu zemědělské akciové společnosti ZEAS Lysice a.s. (bývalém lysickém velkostatku), na 

budově bývalého kravína ve štítové zdi ve výklenku, je umístěna socha svatého Jana Nepomuckého 

z terakoty. Sochu nechal zhotovit Quido hrabě Dubský. Vedl panství lysické v letech 1881 - 1907. 

Informace byla získána od pana Jaroslava Čechmana dne 21.2 2015. Narodil se v roce 1924 a 

zemřel v roce 2016. Bydlel s rodiči po roce 1945 v objektu velkostatku. Jeho otec byl prvním 

předsedou JZD.Socha je v dobrém stavu. 

 

D.) Socha ve Žlebě. Pravděpodobně ve stejném období byly zabudovány dvě sochy, sv.Floriána a 

sv. Jana Nepomuckého do výklenku domu, kde bydlel bývalý kastelán lysického zámku pan 

Bohumil Musil. Na restaurování dosud čekají. 

 

12.) Kříž dřevěný. 

 

 poblíž hospodě na Perné na kraji pole byl zbudován od manželů Františka a Anny Klímových 

výměníků na Perné roku 1893. (Anna Klímová, která zemřela 16. května 1892 ve své závěti 

ustanovila 45 zlatých k postavení dřevěného kříže na polní cestě k Lysicím vedoucí.) Vysvěcen 

farářem lysickým Rudolfem Reitterem 24.9. 1893. 5. září 1937 byl sešlý kříž nahrazen novým 

kamenným, který darovali manželé Novotných z Perné. Posvěcen panem děkanem Mazalem 

z Bořitova. 

Přítomni byli též Msgr. P.František Krchňák a P. Msgr.Otto. Adámek.  

Nápis na kříži: 

„Pozdraven buď svatý kříž 

na němž zemřel pán Ježíš 
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Ke cti a chvále Boží postavili 

Tomáš a Anežka 

Novotných 

z Perné 

1937“ 

Ing. Jan Reichel, bydlící na perenské hospodě (rodný dům maminky) bude zajišťovat opravu snad 

v roce 2020 

 

13.) Socha sv. Víta, kamenná 

 

u silnice z Lysic na Pohodlí, postavená na pískovcovém podstavci s nečitelným nápisem manželi 

Františkem a Františkou Hlaváčkovými z Lysic v roce 1871. Socha byla opravena v letech 1938       

z milodarů za 355Kč kameníkem Zouharem z Bořitova a v roce 1990 Jaroslavem Vaňkem. 

Neznámými vandaly byla zanedlouho po opravě odcizena. Byla nahrazena litinovým křížem, který 

byl požehnán P. Slavomírem Bedřichem. Protože se podstavec pod křížem naklání (prorůstání 

kořenů), bude městys Lysice snad v roce 2020 provádět opravu. 

 

14.) Socha sv. Antonína Paduánského, 

 

kamenná blíž k Lysicím, na cestě k Černé Hoře byla obnovena podle vyrytého nápisu                      

na pískovcovém vysokém postavci nákladem obce lysické v letech 1870 a 1930, v říjnu 1962 

Jaroslavem Vaňkem a v roce 2016 na náklady městyse p. Monikou Lokajovou z Kunštátu. 

 

15.) Socha Blahoslavené Panny Marie s dítětem – kotintský sloup 

 

na náměstí Osvobození v parku byla postavena v roce 1602. Byla kamenná na 862cm vysokém 

jehlanovitém sloupu na poděkování Panně Marii, aby nad jejich obcí bděla na ochranu před 

morovou ránou, která zasáhla Moravu v letech 1584,1597 a 1600..V roce 1802 byla obnovena. 

V roce 1832 zemřelo v Lysicích v souvislosti s epidemií cholery 73 osob. Protože byla již věkem 

sešlá, usneslo se představenstvo obce v r. 1851 zhotovit sochu novou. Nynější socha, také 

z kamene, kterou vytvořil vídeňský sochař Benedikt Edele (1797 – 1867), byla posvěcena lysickým 

farářem P. Františkem. Polívkou 2. června 1854. Stojí na korintském sloupu, vysokém 1270cm. 

Byla několikrát opravována nákladem městyse Lysice, naposledy v roce 2013 paní Monikou 

Lokajovou z Kunštátu. Svatozář s hvězdami je pozlacena. 

 

16.) Dřevěný kříž nad Pernou  

 

Kříž je na lysické straně silnice  R 43 nad osadou Perná. V roce 1995 usiloval pan Šafránek z Lysic 

o opravu tohoto kříže. Zbudovali prý ho jeho předci z Obory v roce 1886. Pravděpodobně se již 

nachází v katastru bořitovském. 
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17.) Socha PANNY MARIE LURDSKÉ u kostela sv. Petra a Pavla v LYSICÍCH  
 

 
 

Sochu vytvořil v roce 1920 Čeněk Vosmík z Prahy na žádost pana hraběte 

Albrechta Dubského. Je zhotovena ze sádry. Do roku 1980 byla umístěna 

v kostele v umělé jeskyni u zákristie. Byla ozdobena svatozáří s dvanácti 

hvězdami, do kterých byly vloženy elektrické žárovky. U nohou byly 

z každé strany připevněny tří elektrické svíčky. 6. června 1980, po 

náročném vyjednávání tehdejšího duchovního správce P. Jana Horálka se 

státní památkovou péčí v Brně se do kostela vrátila původní socha Panny 

Marie s Ježíškem, která byla od roku 1920 na zámku. Po důkladné renovaci 

a pozlacení (svatozář za sochou se musela nově zhotovit) byla postavena na 

své původní místo, kde stávala od roku 1786. Sádrová socha byla i s jeskyní odstraněna. 

V roce 1986 byla socha Panny Marie Lurdské umístěna do rohu vedle hlavního vchodu do kostela. 

Byla pro ni zhotovena umělá jeskyně, (dle sdělení pana Milana Kutra prý věrná kopie jeskyně z 

původního místa). Jeskyni postavil pan Alois Kubiček ze Štěchova s pomocníky. Před jeskyni byla 

instalována ozdobná železná mřížka s brankou, která se nacházela před vnitřní úpravou presbytáře 

v roce 1980 před hlavním oltářem. Prostranství před hlavním vchodem bylo upraveno, oseto trávou, 

vysázeny růže a okrasné dřeviny  Socha byla v roce 1986  před umístěním do jeskyně natřena 

panem učitelem Juliem Gebrianem. Po druhé ji v roce 2002 přímo v jeskyni natřel pan Michal Fojt 

z Drnovic. 

Od té doby socha ošetřována nebyla. Barva na soše vlivem klimatických podmínek byla zašlá, 

odlupovala se a byla vidět i místa s poškozenou základní vrstvou nátěru. Kámen na vnější části 

jeskyně a kvádr pod sochou byly napadeny mechem. 

Na lednovém setkání členů Živého růžence v Lysicích 2017 vyslovila paní Josefa Holasová, 

vedoucí Společenství Živého růžence myšlenku, že by bylo vhodné sochu Panny Marie Lurdské 

opravit. Protože se v poslední době v Lysicích opravovalo několik soch (Mariánský sloup se sochou 

Panny Marie, socha sv. Jana Nepomuckého na Horním náměstí a socha sv. Antonína Paduánského 

u odbočky silnice na Hrázku) byla oslovena ing. Zuzana Polická, vedoucí stavebního Úřadu 

v Lysicích s prosbou o radu, komu zadat opravu sochy. Sdělila adresu na paní Moniku Lokajovou 

z Kunštátu, která uvedené sochy restaurovala. 

Dne 21. února 2017 se přijela paní restaurátorka na sochu podívat a slíbila, že ji opraví, jakmile to 

dovolí počasí. 25. března se započalo s opravou. Bylo nutné odstranit původní nátěry, vyrovnat 

nerovnosti na soše, očistit kámen z venkovní strany jeskyně a ozdobný kvádr od mechu a vosku. 

Povrch schodu byl zvětralý a uprostřed schodu byla vylomena hrana.  

Podoba sochy vycházela z fotografie původního umístění sochy. Problém byl v tom, že fotografie je 

černobílá a nebylo možné přesně zjistit původní odstíny barev. Nevědělo se , kam se poděla 

původní svatozář. Při noci kostelů 9. června 2017 se panu Kelnerovi podařilo ji čistě náhodou najít 

na věži lysického kostela. To již byla zhotovena svatozář nová, a tak byla původní svatozář vrácena 

zpět na věž.  

Paní Lokajová měla zadanou velkou zakázku, a tak se čistění podle jejich pokynů většinou 

zajišťovalo svépomoci. Ona na soše pracovala buď v sobotu nebo v podvečer, když se vracela ze 

Židlochovic domů. V druhé polovině dubna se extrémně zhoršilo počasí, proto musely být práce na 

restaurování sochy a jeskyně přerušeny. Práce pokračovaly 8. května a byly ukončeny 23. června, 

dva dny před lysickou poutí Do prostoru vedle sochy byla umístěna modlitba k Panně Marii 

Lurdské. Stojánek zhotovil pan Miloslav Kelner. Sokl pod zábradlím byl pod nánosem mechu. 

Podařilo se ho očistit. Svíčky se budou moci rozsvěcovat před brankou na mramorové desce, 

popřípadě dávat i květiny. Socha byla požehnána P. Mgr. Michalem Cvingráfem 8. září 2017 
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Náklady na opravu sochy byly hrazeny nejmenovaným dárcem. 

 

18.) Socha svatého Antonína Paduánského 

 

Na Perné, při cestě k silnici R43, je umístěna soška sv. Antonína z Padovy. Jeho schránkou je nika 

ve zdi, která vede kolem zeleninové zahrádky bývalé perenské hospody ( Lysice č.p. 163), manželů 

Ludmily a Jana Reichelových. Obklad zdi provedl pan Jaroslav Meduna z Rozseče a uměleckou 

kovářskou práci pan František Syka z Němčic č. 40. 

  

           
 

Úřad městyse Lysice nechal všechny kovové kříže v katastru (mimo kříž u kostela) opravit 

panem Vladimírem Ondrou v roce 2011 

 

 

HŘBITOV 

 

1.) Hřbitov byl původně před kostelem. Při rozšiřování kostela v roce 1782 byl zrušen                        

a zbudován za obcí společným nákladem obcí Lysice, Žerůtky, Štěchov a Lačnov v roce 1785 – 

1786. Hřbitov byl postupně rozšiřován. 

P. Jan Theodor Beer působil v Lysicích od roku 1767 a za jeho působení byl mimo jiné rozšířen a 

posvěcen kostel sv. Petra a Pavla. Brzy potom stihla důstojného pana faráře lysického nemoc 

nedlouho trvající, trávila ho vidomě, až nepředvídaně zesnul 6. února 1788 ráno o 4 hod., když 

byl neúnavně bděl nad spásou sobě svěřeného stádce. Jeho konec byl onen sladký smrti spánek, 

který spravedlivého na konec jeho životní dráhy něžně ukolébá, by na věky požívali blahého 

pokoje a druzí jich zde následovati mohli. Jeho mrtvé tělo bylo třetího dne od dp. Vavřince Merty, 

arcikněze a děkana z Boskovic s obyčejnou slavností smuteční pochován, pátý od kříže uprostřed 

hřbitova nově zřízeného, který ještě sám zemřelý nedávnou byl požehnal Dle zprávy P. Václava 

Dorazila uvedené v pamětním spisu v roce 1806. 

 

2.) V roce 1880. vedle hřbitova dostal Emanuel hrabě Dubský od obce pozemek, na kterém vystavěl 

hraběcí hrobku s kaplí. Slíbil za to, že vybuduje vedle hřbitova cestu. Hrobka s kaplí byla postavena 

v roce1881. Hrabě Emanuel Dubský se však již dostavění hrobky nedožil. 

 

3.) Se stavbou hrobky bylo započato v roce 1880 a následně byl také postaven zajímavý vstupní 

objekt na hřbitov  z cihlového zdiva se sedlovou střechou a velkou železnou bránou do areálu.  

 

4.) 6. prosince 1881 ve čtyři hodiny ráno byly pozůstatky rodiny Piati  a Dubských z kostelní 

hrobky převezeny do nové hrobky u hřbitova 

 

5.) 8.10. 1905 P. Vichta s P. Krejčím vysvětili další rozšíření hřbitova. 

 

6.) V roce 1928 byl hřbitov předán farnosti. Jedna osmina hřbitova vpravo nahoře bude patřit 

k pohřbívání jinověrců.  
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7.) V květnu 1945 byly v horní části hřbitova vpravo pochováno šest rumunských vojáků (viz. 

„Hřbitovy – naše kamenná historie str.53) Pomník na hrob nechal zhotovit a instalovat v roce 1995 

příbuzná po zemřelém podporučíkovi Octavianu Dodea paní Ovidiu Moldavan z Rumunska. 

 

8.) Vedle rumunských vojáků bylo pohřbeno sedmnáct německých vojáků ve společném hrobě. 

V roce 1995 byly jejich ostatky z Lysic odvezeny. 

 

9.) V roce 1977 byly opraveny kněžské hroby P.Žaludy a P. Lahodného. 

 

10.) Na hřbitově postaven na kamenném soklu litinový kříž s pozlaceným Kristovým Tělem s 

nápisem: „Zbudován z darů občanů lysických“v roce1885. 1985  byl znovu opraven . Poslední 

oprava na náklady městyse dokončena 28.6. 2019 

 

11.) V září 2000 bylo zjištěno, (není známo jakým způsobem) že hrobky jsou postaveny  na farním 

pozemku a tedy v majetku farnosti.  

 

12.) 2011 Oprava hrobky Karolíny Nimpschové (viz.bod 3 – kříže, sochy) 

 

13.) 2014 Oprava vstupního objektu – nová krytina, oprava omítek márnice, nalíčení, nový cihlový 

taras, okapy a svody - Tekostav Lysice 

 

14.) 2014 - 15 Otlučení zdi, izolace zdi. Tekostav 68000Kč, obec 50000Kč, zbytek farnost. 

 

15.) V roce 2019 byl kříž z roku 1875 na hřbitově opraven na náklady městyse Lysice  

Nápis: Zbudován milodary farníkův Lysických 1875 Původní kříž byl pravděpodobně zbudován 

současně s vysvěcením nového hřbitova v roce 1787. 

 

Doslovný opis z textů „ Budování Lysic 1945 – 2018“ 

 
1.) 1959 provedena oprava hřbitovní zdi za 12 000Kč 

 

2.) 1963 Provedena vnější oprava hřbitovní kaple za 35tisíc Kč Budova předána do majetku obce 

MNV a bude upravena na smuteční obřadní síň.Došlo k zahájení výstavby urnového háje 

postavením  opěrné zdi u silnice náklad 20000Kč. 

 

3.) 1964 Urnový háj. Postavena boční zeď a započato s navážením v dolní části. Odpracováno 1570 

ho. 105000Kč 

 

4.) 1965 Provedena údržba hřbitova, oprava zdí, budov a omítky zdi urnového háje. 

 

5.) 1966 Na urnovém háji postavena zeď první terasy 

 

6.) 1969 Byla provedena oprava zdi hřbitova 

 

7.) 1970 Byly provedeny opravy vchodu budov a vchodu na hřbitově, omítky zdí a přepažena 

krypta pod hřbitovní obřadní síní. Pokračovalo se na úpravě střední části urnového háje. 

 

8.) 1971 – 1975 Urnový háj. Postaveny horní opěrné zdi a schody, horní vnější zeď, položeny 

obrubníky, vybudovány chodníky, navezena hlína – 120metrů krychlových, upraven terén, zaseta 

tráva a v roce 1974 provedena výsadba okrasných stromů, keřů a růží na dvou třetinách celé plochy. 

Do provozu bude urnový háj předán v září 1975 
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9.) 1975 Náklady 133200Kč a brig. hod. 2880 Smuteční obřadní síň u hřbitova 33900Kč 

 

10.) 2000 – 04 pokračovaly práce na opravě hrobky Dubských a výměna krytiny a žlabů  

panem Milanem Kutrem za přispění památkové péče a pomoci ochotných farníků.12. října 2002 

byly do hrobky umístěny ostatky posledních majitelů panství Albrechta, Juliany Dubské a jejího 

bratra.  

 

11.) 2003 – 4 Celková rekonstrukce páteřních cest na hřbitově 820000Kč Provedlo AZ stavitelství 

Ing. Šerlovský 

 

DRNOVICE 

 

1.) Kříž železný na pískovcovém podstavci na jižním rohu hřbitovní zdi byl postaven nákladem 

Antonie hraběnky Dubské v roku 1827. Kříž byl posvěcen 13.6. 1827. Dříve stál na témže místě 

kříž dřevěný z roku 1801 od rychtáře Cunta. .Okolo kříže je umístěna litinová ohrádka, odstraněná 

z drnovického kostela při úpravě liturgického prostoru roku 1981 

 

2.) Kříž litinový se stříbrným Kristovým tělem na pískovcovém soklu „v Loučkách“ na kraji obce 

směrem na Lysice, nákladem občanů drnovických postaven r. 1872. Na stejném místě stál dřevěný 

kříž v roce 1802 posvěcený. 

 

3.) Kříž litinový na pískovcovém soklu vedle silnice z Drnovic do Zbraslavce, na hranicích 

drnovických a zbraslavských. Postaven na základě poslední vůle mlynářky Marie Mazačové 

z Drnovic r. 1833. Byl udržován úroky nadace křížové při drnovickém kostele zřízené. 

 

4.) Socha sv. Floriána kamenná, na návsi v Drnovicích před domem č. 35 – postavena nákladem 

majitelů domu  rodiny Páralovy v roce 1840 – opravena 1895. Barokní charakter sochy datuje její 

vznik dávno před rokem 1840. (na podstavci je rok 1743). Poslední opravu zajistil obecní Úřad 

v Drnovicích. 

 

5.) Pískovcová socha sv. Antonína Paduánského původně stála u dolního mlýna Valcha č. 70, který 

tehdy patřil rodině Pařízkové. Mlynář Pařízek, který dal sochu postavit v roce 1743, zemřel už 26. 

června 1746 ve věku 46 roků. Na soše je latinský nápis, v překladu: 

„Svatému Antonínu Paduánskému, svému stálému ochránci postavil Josef Pařízek“. 

Od dolního mlýna byla socha po restaurování koncem 20. století opravena a přemístěna na důstojné 

a esteticky působivé místo k rybníku východně od tvrze, protože byla často poškozována vandaly, 

dokonce byla kdysi povalena na zem. Opravenou sochu požehnal P. Mgr. Slavomír Bedřich. 

 

6.) Socha Jana Nepomuckého na mostě drnovickém, z litiny na kamenném podstavci byla 

zbudována z milodarů občanů drnovických v roce. 1882. Socha zobrazuje v tradiční kompozici 

kněze v rochetě a kožešinovém pláštíku, se štolou a biretem na hlavě se svatozáří s pěti hvězdami. 

V pravé ruce dosud světec drží mučednickou palmu vítězství. Cena sochy i s podstavcem 423K. 

Byla odlita v železárnách v Blansku – dříve stála dřevěná socha ve zvláštní kapličce před domem, 

která však pro svoji chatrnost byla odstraněna. 

 

7.) Socha Panny Marie, litinová na mostě proti sv. Janu Nepomuckému byla zbudovaná roku 1898. 

Nápis: 

“Na památku jubilea sv. Otce LVA XIII. Věnuje obec Drnovice“. 

Posvěcena 11. června 1899 farářem lysickým. Stála 212 K, bez podstavce. Představuje 

Neposkvrněné početí Panny Marie – Immaculata. Nad hlavou má svatozář s dvanácti hvězdami. 
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8.) Kříž kamenný s Kristovým tělem na kamenném podstavci při silnici směrem  na Zbraslavec      

(podle farní kroniky na Voděrady)) na pozemku obecním. Nese nápis: 

“ Žeň zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Matouš IX, 37“ 

Kříž dal postavit Jan Jariš roku 1876. Dříve zde stál kříž dřevěný, který byl již sešlý. Paní Aloisie 

Setničková Drnovice č.19, dala tam přenést v roce 1920 kříž kamenný, který stával na hrobě na 

hřbitově .Obec ho dala svým nákladem opravit a byl farářem Krchňákem 8. září 1920 za hojné 

účasti posvěcen.¨Není však známo, kde se kříž nyní nachází. 

 

9.) Kamenný kříž s Kristovým tělem dali nad kostel postavit František a Marie Alexovi v roce 1937. 

Opravu kříže zajistila rodina Vlachva z Drnovic č.24. Na soklu je nápis: 

„Křesťanská duše, rozvažuj sobě, jak Kristus spásy dobývá tobě ke cti a chvále“ 

Kříž byl posvěcen 17.10. 1937 

 

10.) Směrem na Voděrady stojí kamenný kříž (mramorový) s Tělem Spasitelovým s nápisem: 

„Pochválen buď Ježíš Kristus L.P. 1920“ 

 

11.) U silnice k Drnovicím od silnice E – 43, naproti mlýnu „Valcha“ stojí mramorový kříž 

s nápisem „Já jsem cesta, pravda a život Jan 14,2“ 

Po odstranění sochy sv. Antonína Paduánského dal na jeho místo kříž postavit pan Kunc z Voděrad. 

 

ŽERŮTKY 

 

1.) V roce 1878 byl u kaple postaven mramorový kříž obcí Žerůtskou. s kovovou ohrádkou 

Původně zde stál kříž dřevěný, 16.května 1790 svěcený. Kříž byl opraven v roce 2010 firmou Jana 

Ploce - Karetera ze Žernovníka za 32 000Kč. O pouti kříž požehnal P. Mgr. Slavomír Bedřich, farář 

lysický. 

 

2.) Dne 21.10. 1900 byl na Marku u cesty na Dlouhou Lhotu vysvěcen nový mramorový kříž, který. 

darovali Josef a Marie Kovářovi z Kunic na paměť úmrtí vnučky Františky Veselé ze Žerůtek č. 22, 

která zemřela 25. července 1900. Byl několikrát opravován. 

 

3.) Kříž dřevěný stával na poloviční cestě mezi Lysicemi a Žerůtkami naproti bílému – 

mramorovému kříži, který darovali Antonín a Anna Musilovi, jelikož dřevěný kříž věkem zchátral. 

Bližší informace o něm nejsou známé. Nový kříž byl posvěcen 22. října 1905. 

Nápis:    „ Pochválen buď Ježíš Kristus.“ 

  

4.) V zatáčce před Lysicemi je postaven pomník v místě, kde při havárii na motocyklu 4.srpna 1952 

zemřeli pan Josef Fégl narozen 13.10. 1926 a pan Vladimír Holcner nar. 23.7. 1932 ze Žerůtek.  

Nápis:  

Zde společně zemřeli tragickou smrtí 4.8. 1952 

   Život byl krátký sen 

   V vzpomínky zbudou jen 

 

LAČNOV 

 

1.) Proti kapličce asi 25 m od ní ve stráni byl v roce 1846 zbudován kříž, který věnovala rodina 

Klímova z Lačnova č.15. Okolo byly dvě lípy. Při stavbě silnice ze Štěchova do Lačnova v roce 

1973 byl kříž s pozlaceným Tělem Kristovým a s litinovou ohrádkou přemístěn vedle zvoničky. 

Nápis na kříži:  

Izaiáš V.4. „Což ještě činěno býti mělo vinici mé, ješto bych jí neučinil?“  

Napsáno starým písmem – švabachem z kralického překladu. 
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2.) Dne1.7. 1900 posvětil lysický farář P. Eduard Vichta mramorový kříž s kamenným soklem mezi 

Štěchovem a Lačnovem, který nechal postavit Vincenc Kunc, domkař, štětkař v Lačnově. Pod 

Kristovým Tělem u paty soklu jsou dva andělíčci, nad nimi jsou stojící sošky snad sv. Jana a sv. 

Marie Magdaleny. Mezi nimi klečí Blahoslavená Panna Maria a dívá se na Ukřižovaného syna. 

Tělo Kristovo a ostatní postavy jsou pozlaceny, na mramorovém podkladu je zlacený nápis: 

 INRI 

    S Bohem počínej, s Bohem dokonej, toť nejlepší směr života“    

 Ke cti a slávě Boží věnovala rodina Kuncova z Dlouhé Lhoty. 1965. 

Ramena litinového kříže jsou bohatě zdobena a pozlacena.V roce 1965 kříž opravila rodina 

Kuncova z Dlouhé Lhoty a nechala na kříž napsat datum opravy místo data postavení. 

V roce 1985 paní Anna Daňková financovala menší opravy kříže 

 

Oba kříže byly na náklady obce Štěchov – Lačnov v roce 2018 opraveny. 

 

ŠTĚCHOV 

 

1.) 21.června 1891 byl lysickým farářem.P.Rudolfem Reitterem za přítomnosti P. Karla Beera 

z Dlouhé Lhoty u kapličky posvěcen mramorový kříž od Františka Uhlíře z Nedvědice. Okolo kříže 

bylo vkusné železné zábradlí. Kříž byl zbudován nákladem manželů Josefa a Marie (rozené 

Kovářové) Sedláčkových ze Štěchova č.3. Původně tam stál kříž železný, sešlý, postavený obcí 

roku 1840 (dle údajů z farní kroniky str. 86). 

Na kříži je nápis: 

“Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já občerstvím vás!“ MAT.11,28, 

Na zadní straně kříže je nápis.VĚNUJE JOSEF A MARIE SEDLAČEK 1891 

 

2.) Naproti  domu č.10 (dříve obývali Slezákovi) je upevněn na sešlém kamenném podstavci 

litinový kříž, který věnovala rodina Miholova ze Štěchova.č.1. Byl postaven v roce 1872. V roce 

2000 byl kříž s Kristovým Tělem nákladem pana Jaromíra Ryzí opraven a pozlacen. Kříž má bohatě 

zdobená ramena. Vedle Kristovy hlavy jsou z každé strany čtyři zlacené paprsky. Vedle kříže roste 

velký keř šeříku. 

 

Oba kříže nechala obec Štěchov – Lačnov na své náklady v roce 2018 opravit. 

 

3.) Dne 1. září 1893 byla lysickým farářem P. Rudolfem Reitterem, doprovázený velkým průvodem 

posvěcena litinová socha klečícího sv. Anděla Strážce upevněná na kamenném postavci v polích 

štěchovských nad Klímovou skálou u cesty do Lysic. Sochu dal postavit  Jan Pokorný (kočí z Brna) 

na památku úmrtí svého syna Vincence Pokorného, narozeného 6.11. 1885. Syn byl na prázdninách 

u dědečka Josefa Pokorného v Lačnově. Dne 4. srpna 1893 při cestě do mlýna byl přejet povozem. 

Kočí jej odnesl k nedaleké studánce na kraji lesa pod Štěchovem, kde se mu snažil pomoci. Chlapec 

však zemřel. Na památku této události byl na stromě u studánky připevněn obrázek „Anděla 

Strážného“. (byl několikrát vyměněn). V současné době je studánka zasypaná, obrázek na stromě 

již nevisí. Stále se tomuto místu říká „u obrázku“.Ani socha klečícího anděla se již na podstavci 

nenachází. Při kopání plynové přípojky se prý ztratila. 

Zůstala jen zmínka na tuto smutnou událost zapsaná jen v lysické farní kronice na straně 78   a 

v přehledu soch a křížů na straně 86. 

 

4.) Na domu č.8 visel dřevěný kříž s Tělem Kristovým, také ze dřeva z konce 19. století.Byl veden 

pod číslem 0618. Při změně majitele domu byl kříž odstraněn. 

 

 

 

 



 13 

BEDŘICHOV 

 

1.) Od nepaměti stával v lese před Bedřichovem u silnice od Lysic dřevěný kříž. Podle pověsti 

myslivci na velký pátek lovili jeleny. V jednom okamžiku se jim ukázal jelen a měl mezi parožím 

zlatý kříž (atribut biskupa svatého Huberta a sv. Eustacha, patronů myslivců). Hon byl ihned 

ukončen. Na tomto místě byl postaven dřevěný kříž, zvaný zelený, protože byl natřen na zeleno. 

Byl na něm zobrazen svatý Hubert. Povětrnostními vlivy byl již sešlý, tak postavil místo něho pan 

Antonín Janeček z Kunčiny Vsi kříž litinový na nízkém podstavci. Protože kříž někdo přerazil, 

nechala paní Anna Kludáková z Bedřichova u pana Pavelky v Lysicích v roce 1997 zhotovit kříž 

nový – dřevěný a natřít zelenou barvou.Upevnění kříže provedla rodina Fojtova (zabetonovaná 

konzola, do které byl nad zemí připevněn kříž, aby neuhníval). Kříž byl v témže roce požehnán 

lysickým farářem P. Mgr. Slavomírem Bedřichem.  

Před tento kříž postavil asi v roce 2014 kříž kovový na nízkém soklu bez nápisu z vlastní iniciativy 

pan Josef Nosek z Bedřichova. Kříž je též natřen zelenou barvou. 

 

2.) Kříž u kostela sv. Mikuláše z roku 1808. Jedná se o kříž litinový s pozlaceným Kristovým Tělem 

na kamenném podstavci, na kterém je na zapuštěné mramorové desce pozlacený nápis: 

 „SVATÝ KŘÍŽI TEBE CTÍME“.  

Na podstavci je též zobrazena Panna Maria s rukama na prsou. Okolo Kristovy hlavy jsou paprsky 

svatozáře. Kříž byl v roce 1968 vhodněji umístěn, opraven a pozlacen. Další oprava kříže byla 

provedena v roce 2010. 

 

3.) 31.července 1921 byl posvěcen mramorový kříž u hájenky. Nápis: 

                         “ Toť jest vítězství jež přemáhá svět 1. Jan 3.4“ 

Z vděčnosti za šťastný návrat syna z války věnuje rodina lesního správce Ferdinanda 

Strische. 

 

4.) Dne 6.srpna. 1922 posvěcen dřevěný kříž na Výpustku v Bedřichově, který daroval varhaník 

Josef Havlíček. Protože byl kříž sešlý, byl v osmdesátých letech odstraněn v důsledku výstavby 

nových domů. 

 

5.) Podle farní kroniky byl 1.8. 1930 posvěcen červený kříž na lysické silnici.,který věnovala 

Františka Horáková z Bedřichova. Kdy a proč byl kříž odstraněn není žádná informace.  

 

6.) U odbočky k chatám před obcí (nedaleko od červeného kříže) nechala zbožná rodina 

z Bedřichova umístit menší mramorový kříž. 

Nápis:         

 „Pozdraven buď svatý kříž, na němž umřel Pán Ježíš“  

Kříž požehnal v osmdesátých letech 20. století P. František Kusala. 

  

7.) Dne 6.8. 1939 se uskutečnilo svěcení kříže u Bedřichova na cestě ke Kozárovu.  

Nápis: 

„Stůj zde synu, dcero má, tam tě vede cesta tvá, pusť v srdce obraz můj bude Šťastný odchod 

Tvůj.“Ke cti a chvále Boží věnuje kříž tento Anna Poláková z Bedřichova 1939. 

 

8.) Za kostelem při cestě na hřiště stojí na pravé straně mramorový kříž se stříbrným Kristovým 

Tělem.  

Nápis: 

 Zbožná vzpomínka na VINCENCE MUSILA, který ve stáří 65 r. zemřel r. 1930 v Los Angeles 

     AMERIKA        

    RODINA ALEXOVA       

  Tak Bůh miloval svět, jak jej miluješ Ty? 
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9.) Asi v roce 2015 zbudovali Noskovi z Bedřichova na svém pozemku v poli za domem 

mramorový kříž. 

 

Všechny kříže, mimo kříž u kostela obec bedřichovská v roce 2012 nechala opravit. 

 

HŘBITOV 

 

1.) V roce1912 byl posvěcen kříž na hřbitově, zhotoven v Nedvědici 

 

2.) Na hřbitově při západní zdi za kostelem bylo pochováno asi deset padlých německých vojáků. 

Podle pamětníků na každém hrobě postavili dřevěný kříž s se jménem a daty. 

 

3.) Od 1.1. 1957 správa církevního hřbitova předána do správy obce. 

 

4.) Podle volebního plánu integrovaného výboru v Bedřichově byla v letech 1975 – 1985 provedena 

údržba vodovodu, hřbitova a schodů k MŠ – 665 hodin 

 

5.) V roce 1994 byla opravena horní márnice. Byla vyměněna okna a dveře, zhotovena nová omítka   

a střecha. 

 

6.) V roce 2000 byl rozšířen hřbitov a požehnán P. Mgr. Slavomírem Bedřichem 

 

7.) V roce 2011 byly na hřbitově, zhotoveny nové chodníky, opravena márnice obvodové zdi. 

 

KOZÁROV 

 

Kromě kříže u kaple jsou ještě v katastru obce čtyři kříže. 

 

1.) Nad vesnicí směrem k Bedřichovu u Vejrostova pole postavila rodina Vejrostova zdobený 

litinový kříž připevněný na kamenném podstavci. Pod stříbrným tělem 

Ukřižovaného Krista je Panna Maria s rukama složenýma na prsou. Nápis u 

letopočtu 1869 je nečitelný, zarostlý mechem. 

 

2.) Na Hlavatiskách, za Douškovými na kopci byl 27.7. 1941 posvěcen kříž, který darovala               

a postavila rodina  Holcnerova na přání svého otce Vincence. Holcnera. 

Protože je ze dřeva, byl již vyměněn a připevněn na betonový patník. Na 

kříži je připevněno Kristovo Tělo a pod ním je obrázek hlavy 

Blahoslavené Panny Marie, oba z plechu namalované panem Juliem 

Gebrianem z Lysic. Je pravidelně udržován. Okolo kříže je ocelová 

ohrádka. 

 

3.) Na levé straně při silnici na Kozárov od Kunčiny Vsi je postaven 

mramorový kříž.Vedle Kristova Těla zdobí kříž asi (porcelánová) hlava 

Blahoslavené Panny Marie.  

Nápisy:  

„Svatá Panno Maria, oroduj za nás. Pochválen buď Ježíš Kristus.“ 

 

Věnovali tento kříž díky zemřelého JANA LORENCE souseda v Kozárově vděčné památce 

svého otce a jeho dvou manželek ke cti a chvále Boží 1903. 

Kříž zhotovil J. Uberall z Nedvědice a udržuje ho rodina Sedláčkova. 
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4.) V polích pod cestou ke Strhařům je postaven mramorový kříž se stříbrným Kristovým Tělem na 

kamenném základu. Pod křížem je asi porcelánová hlava Blahoslavené Panny Marie. 

Nápis:  

„Svatá Panno Maria, oroduj za nás. Pochválen buď Ježíš Kristus“ 

Pod nápisem je verš:    „ Člověče, zde málo prodli, 

Otčenáš se vroucně modli, 

By Pán milostiv nám byl, 

Hříchy naše odpustil“ 

L.P. 1909  

Na zadní straně jsou vyryta tři písmena. J.A.T. Jan a Anna Tatíčkovi (postavili dle sdělení pana 

Josefa Špačka, rodiče jeho matky). Kolem kříže je z ocelových trubek velká ohrádka, ale u Josefa 

Špačka je připravena nová. 

 

Obec Kozárov je pod stálou Boží ochranou, protože ji chrání čtyři kříže ze všech světových stran. 

 

KUNČINA VES 

 

1.) U silnice z Kunčiny Vsi na Kozárov na mezi byl v roce 1856 postaven kamenný kříž 

s pozlaceným Kristovým Tělem. Pod ním je zobrazen kalich s hostií – žlutý. 

Na zadní straně kříže je nahoře asi porcelánová hlava Krista. Na podstavci je znázorněno srdce 

s paprsky a shora probodnuté. Celkově je kříž i s podstavcem sešlý. 

 

2). Za vesnicí u silnice do Lysic byl v roce 1906 postaven kamenný kříž, černě natřený.Tělo 

Kristovo je bílé. Dne 10.10. 1929 byl opravený kříž posvěcen.. Opravu zajistili pan Pokorný  a 

občané.  

Nápis na bílém podkladu: „Smiluj se nad námi Ježíši, 

       Při Tvém posledním soudu“ 

Ku cti a chvále za boží požehnání věnovala obec KUNČINOV 1906 

Dole také v bílém podkladu je rok 1929.  

Okolo rostou tři lípy. 

 

3.) U cesty z K.Vsi k Bedřichovu na kopci u třešně je postaven mramorový kříž. Tělo Kristovo je 

pozlacené. Pod ním je zobrazen černý zvonek s křížkem  

Nápis: 

 „Dobrý pastýř dává život za své ovce Jan 10.II.  

Pod nadpisem je verš.   „Pokud kde Bůh velkým, 

    lidem žití posílí, 

    buď věrný vlasti, 

    víře příteli“ 

       Jan Evangelista Purkyně 

Kříž pravděpodobně pořídila a nechala posvětit dne 21.8. 1921 rodina Holasova..Zhotovil pan Loos 

z Nedvědice 

 

4.) Dne 2.10. 1932 posvěcen nový kříž v Kunčině Vsi dřevěný (dřevo ze zádušního lesa) pořídila 

Omladina. V současné době není známo, kde se nacházel. 

 

5.) Kříž železný u kaple bez nápisu. Kamenný podstavec, kříž litinový černě natřený, ramena kříže 

jsou bohatě zdobená, pozlacená. Tělo Kristovo je pozlacené se zlacenými paprsky kolem hlavy. 
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KUNICE 

 

1.) U silnice do Kunic od Drnovic stojí opravený mramorový kříž, v němž je soška Panny Marie. 

Nápis: 

 

Pojďte ke mne všickni kteří pracujete 

a obtížení jste a já vás občerstvím. 

Ke cti a chvále Boží 

dobrovolnými dárky postavila v roce 1886 mládež kunická 

 

2.) Před kapličkou stával od roku 1891 pískovcový kříž. V roce 1993 a 2014 byl opraven. Nyní stojí 

vedle nové kaple. Na kříži je vytesán nápis: 

Pojďte ke mně kteříž v světě.  

V slzách těžce pracujete. 

Pojďte já vás občerstvím. 

Takto spasitel nás volá.  

Jeho hlasu kdo odolá? 

 Pojďte k němu s křížem svým. 

 

3.) Kříž u koupaliště mramorový. Nápis: 

 

Pozdraven buď kříži svatý, 

Ó jak krásný jest Tvůj kmen 

zářit budeš na obloze, 

až Pán přijde v soudný den. 

Zbudovala obec kunická L.P. 1904 

 

4.) Dne 1.9. 1935 byl svěcen kříž u Kunic směrem do Hlubokého, který postavil rolník František 

Jašek. 

Nápis: 

„POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS“ 

Na památku jubilejního 50ti letého žití manželů 

     FRANTIŠKA a FRANTIŚKY 

  J A Š K O V Ý CH 

1935 

5.) Dne 23. července 1939 byl vysvěcen mramorový kříž u Opluštilova pole u cesty  z Kunic                           

na Bedřichov. 

Nápis: 

Plačící, 

Pojďte k Spasiteli 

On sdílí vaše slzy 

= Trpící,= 

Pojďte k Ježíšovi, 
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On zhojí rány brzy! 

Pocestní pojďte 

On k odpočinku kývá! 

Sklíčení pojďte 

On na vás se usmívá! 

Ke cti a chvále Boží věnuje sdružení katolické omladiny v Kunicích.  

Pohoštění faráře bylo u Opluštilů 

 

6.) 20.6. 1943 posvěcen mramorový kříž u Měcháčkových.  

Nápis: 

 

„ Tak Bůh miloval svět.“ 

Věnovala rodina Měcháčkova.  

Průvod z Bedřichova s hudbou, posvětil P. Jaroslav Šafář rodák z Lysic – Záoboří a nadšeně kázal. 

 

LHOTA U LYSIC 

 

1.) Kříž na rozcestí ve Lhotě.  

Nápis:  

Ó vy všichni, kteří jdete rozpomeňte se na dny předešlé rok 1851 

 

2.) U Jonášových byl zbudován kříž . 

Nápis: 

 „Zde tento kříž svatý postavili na památku k úctě Boží manželé Jakub a Marie Veselý                   

ze Lhotky číslo 34 v roce 1874“ 

Poslední opravu v roce 2011 provedla firma Plíhal Hodonín. 

 

3). 30. září 1934 byl vysvěcen dřevěný kříž na okraji obce od Kunic. Průvod z Bedřichova a okolí 

s hudbou se setkal ve Žlebích s průvodem ze Lhoty. Dřevo bylo dodáno z velkostatku. Při budování 

silnice ze Lhoty do Kunic v roce 1965 – 1966 byl již sešlý kříž odstraněn. 

 

4.) Vedle kapličky stával dřevěný kříž. V roce 1938 byl pořízen kříž mramorový, který financovalo 

Sdružení katolické omladiny ze Lhoty u Lysic. 24.5. 1938 byl posvěcen P. Jaroslavem Šafářem, 

rodákem z Lysic – Záoboří. Opraven v roce 1996 a 2011 

Na kříži je nápis: 

 

Poutníče zde chvíli stůj, 

muka Páně uvažuj. 

Muka Páně kynou, léta tvoje hynou, 

přijde smrt, soud nastane, 

kam tvá duše se dostane? 

 

5.) Kříž v polích v Hrušové. 

Nápis: 

 

Pozdraven buď svatý kříž na němž umřel Pán Ježíš. 

Uctívej ho duše má, abys byla spasena. 

Ke cti a chvále Boží v upomínku na svého, bleskem zabitého 

drahého otce a dědečka a z vděčnosti zachráněných dítek věnuje 

rodina Jana Tenory LÉTA PÁNĚ 1955 

 

Sestaveno podle: 
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1. Kroniky farnosti lysické 

2. Kroniky farnosti bedřichovské 

3. Bránský Jaroslav Drnovice v minulosti dávné a nedávné 

4. Informací občanů jednotlivých obcí 


