
Kříž smíření - Zhůří 

Instalace a posvěcení minimálně  7 kamenů do Kříže smíření proběhne ve Zhůří 

v sobotu 14. 9. 2013 od 10.
00

 hod  

• Na paměť zničených obcí v okolí – do kamene budou vloženy drobné 

artefakty z míst, kde ležely jednotlivé obce. Osobní dar 

• Na paměť zavražděných v Lubském lese – do kamene budou vloženy 

drobné artefakty z popraviště v Lubském lese a z místa rozházení 

popele popravených. Dárce Město Klatovy 

• Na památku Marušce Klímové, následné oběti událostí ve Zhůří – do 

kamene budou vloženy artefakty z jejího hrobu a místa, kde byla 

zraněna. Osobní dar  

• Na památku otce vězněného v komunistickém vězení. Do kamene 

budou vloženy kopie předmětů z „jeho“ věznic. Osobní dar 

• Na památku rodinných příslušníků, kteří zahynuli v Osvětimi. Do 

kamene bude vložena kopie „motáku“ vyhozeného otcem rodiny 

z vlaku. Osobní dar 

• Na památku otce a matky vězněných v komunistických vězeních. Do kamene budou vloženy artefakty 

z těchto věznic. Osobní dar 

• Na památku vyhnané rodiny a otce padlého na frontě. Do kamene budou vloženy artefakty z domu, 

ve kterém rodina bydlela. Osobní dar 

• Na památku otce vězněného v komunistickém vězení. Do kamene budou vloženy kopie předmětů 

z „jeho“ věznic. Osobní dar 

Kříž smíření bude obestavěn kamennými kvádry tak, aby ukončená stavba byla ve tvaru 

středověkého štítu s prázdným prostorem ve tvaru kříže uprostřed. Kříž smíření navazuje na tradici platnou 

u nás od středověku, kdy symbolem boje se zlem byl štít s křížem.  

Do kvádrů budou vloženy drobné artefakty upomínající na konkrétní místo a čas působení zla. 

Prvním kvádrem, vloženým do podstavce kříže, byl kvádr s ostnatým drátem, jako upomínka na „Železnou 

oponu“. 

Další plánované instalace kvádrů (budeme rádi za Vaše další návrhy) 

• Na paměť obětí politického násilí 

• Na paměť těch co zemřeli mimo svou vlast 

• Na paměť nevinných obětí vyhnaných ze svých domovů 

• Na paměť vězněných 

Kompletní instalace jednoho kvádru vychází na 5 000 Kč (200€). Dárce si určí artefakty, které budou 

vloženy do kamene. Na instalaci je možno přispět na i nižší sumou, v tom případě instalace proběhne až 

v okamžiku, kdy bude pohromadě celá suma. Každý z dárců se může podílet na určení, jaké artefakty budou 

do kamene vloženy. Jméno dárce, bude na jeho přání umístěno na zvláštní tabulce, která bude součástí 

Kříže smíření. Na instalaci kamenů je možno přispět na speciální účet vedený Městem Hartmanice. 

Instalace kamenů do Kříže smíření je možná při pravidelné slavnostní vzpomínce na odhalení 

pomníku vojákům Americké armády, při pouti bývalých obyvatel obce, při vzpomínce na odhalení Kříže 

smíření. Po dohodě také v jiném termínu. 
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