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Végrův kříž v polích mezi Lovčicemí a Věteřovem
Start :
Cíl :
Délka trasy :
Občerstvení:

Věteřov - autobusová zastávka
Végrův kříž
9.2 km (možno zkrátit využitím autobusové dopravy z Lovčic do Ždánic)
hospůdka U Cesty Lovčice

Zajímavosti na trase :









zvonička u autobusové zastávky
kostel sv. Cyrila a Metoděje ve Věteřově
secesní fara ve Věteřově
muzeum Věteřov
„bílá kaplička“ ve Věteřově
Kaplička v nové zástavbě
Végrův kříž
kostel sv. Petra a Pavla v Lovčicích

Popis trasy:
1. Přesun autobusem ze Ždánic do Věteřova.
2. Hned u zastávky ve Věteřově se nachází dřevěná zvonička, kterou obec obnovila
k 880. výročí založení Věteřova.
3. Pokračujeme ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje
Kostel je chráněn jako kulturní památka ČR. Byl postaven z peněz věteřovských občanů
a vysvěcen v roce 1902. Zajímavostí je, že v následujících letech se duchovní správy
ve farnosti ujal řád křižovníků, který v sousedství kostela vybudoval na vlastní náklady
secesní faru.

4. Za kostelem můžeme shlédnout původní Végrův kříž, který stával na svém místě
do roku 2002, kdy byl kvůli špatnému stavu zakonzervován a převezen do Věteřova.
5. Dále míjíme budovu obecního úřadu, ve které je umístěno muzeum se spoustou exponátů,
které připomenou život našich předků.
6. Pokračujeme kolem dalších sakrálních památek - „bílé kapličky“ a kapličky v nové
zástavbě. Asi 100 m za ní bohužel končí zpevněná cesta a dále musíme jít po polní cestě
až k Végrovu kříži.
7. Kříž leží na trojmezí katastrů obce Lovčice, Věteřov, Nechvalín. Přírodní posezení
s výhledem na obec Věteřov, Nechvalín, Babí lom a všudypřítomné sady a vinohrady.
8. Dále jdeme kolem jabloňového sadu a asi po půl km míjíme v poli stojící křížek
s výhledem na Ždánice. Zde si můžeme vybrat ze dvou zpevněných cest do Lovčic, kratší
po zelené turistické značce nebo delší přes Putánku.
9. V Lovčicích lze navštívit kostel sv. Petra a Pavla. Jedná se o empírovou stavbu navrženou
vídeňským architektem Devezem. Dokončena byla v roce 1805.
Trasu připravila: Bohumila Chovancová
Prošlapala : Stonožka Spolku seniorů Ždánice

Dřevěná zvonička

Muzeum obce Věteřov

kostel sv. Sebastiána

Bílá kaplička

secesní fara

Kaplička v nové zástavbě

Végrův kříž

křížek s výhledem na Ždánice

kostel sv. Petra a Pavla v Lovčicích

Historie Végrova kříže
Végrův kříž stojící na hranici katastrů obcí Věteřova, Lovčic a Nechvalína, při staré polní cestě,
která odedávna obě vesnice (Lovčice, Věteřov) spojuje, patří mezi důležité památníky
společné historie obou obcí.
Dle ústního podání původ Végrova kříže není zcela jasný. Jeden příběh praví, že jej nechal
vystavět Jan Végr když „přes pole“ provdával svou dceru, druhá zase mluví o tom, že jej nechal
vystavět Cyril Végr, který v těchto místech vlastnil polnosti. Také se traduje, že kříž stával v
těchto místech odedávna a byl pravděpodobně několikrát znovu vystavěn, poté
co vlivem počasí zchátral. Dle ústního podání původ Végrova kříže není zcela jasný. Jeden
příběh praví, že jej nechal vystavět Jan Végr když „přes pole“ provdával svou dceru, druhá
zase mluví o tom, že jej nechal vystavět Cyril Végr, který v těchto místech vlastnil polnosti.
Také se traduje, že kříž stával v těchto místech odedávna a byl pravděpodobně několikrát
znovu vystavěn, poté co vlivem počasí zchátral. Ovšem první svazek Kroniky farnosti Věteřov
hovoří jednoznačně. Na straně 12 uvádí P. Gustav Hans, O.Cr., první věteřovský farář: „Kříž
Vegrův dřevěný, u cesty do Lovčic, zbudoval jej Jan Vegr, rolník z Věteřova
č. 102, světil jej „na sv. Trojici“ 1883 Josef Kříž, farář v Lovčicích“.
Věteřov, nemaje až do roku 1902 svůj vlastní kostel ani hřbitov, byl dlouhá léta součástí
lovčické farnosti, a cesta sloužila mimo jiné věřícím, kteří všichni po ní bývali jako děti vezeni
ke křtu a následně k úvodu do farního kostela v Lovčicích, celý život po ní chodívali na mše
a pobožnosti, mnozí po ní odjeli jako snoubenci a vrátili se jako novomanželé a
po cestě chodívaly také smuteční průvody doprovázející vůz s rakví a u Végrova kříže
docházelo k symbolickému poslednímu rozloučení zemřelého s Věteřovem.
A to vše za každého počasí – za letních veder a bouřek, za zimních mrazů a vánic, v adventu
na ranní roráty a na Štědrý večer na půlnoční mši ve tmě, pouze za svitu svíček v ručních
lucernách, díky kterým pohled od Végrova kříže k Věteřovu připomínal pohádky
o Broučcích a snad nejobtížnější, někdy téměř nemožné, bylo putování za podzimních
plískanic, kdy byla polní cesta beznadějně rozbahněná.
Po postavení kostela sv. Cyrila a Metoděje ve Věteřově v roce 1902 začali chodit poutníci
i opačným směrem - z Lovčic do Věteřova a to 5. července, kdy mají tito moravští zemští
patroni svátek. A Végrův kříž bylo to první, co lovčické poutníky po překročení hranice

katastrů ve Věteřově přivítalo, bezprostředně následováno úchvatným výhledem
přes zlátnoucí a chlebem vonící pole, na panoráma zelení olemovaného Malého Velehradu,
jak bývá Věteřov nazýván, nad kterým se klenula azurově modrá obloha se zlatě zářícím
sluncem.
Současnost Végrova kříže
Původní (nebo možná spíše poslední zbudovaný) Végrův kříž stával na svém místě do roku
2002, kdy byl kvůli špatnému stavu zakonzervován a přemístěn ke hřbitovu do Věteřova.
U příležitosti 110. výročí požehnání kostela ve Věteřově se obec spolu s farností dohodla
na zhotovení repliky původního kříže a jeho výrobou pověřila Davida Zálešáka z Věteřova.
Nový kříž byl v roce 2012 instalován na místo původního kříže a dne 28. září 2012 slavnostně
požehnán za hojné účasti farníků z obou obcí. Obřad požehnání kříže i následná bohoslužba
byly doprovázeny zpěvy mužských pěveckých sborů obou obcí. Jejich členy nadchla myšlenka
tradice společného setkávání u Végrova kříže a došlo mezi nimi
k neformální dohodě, že se pokusí iniciovat setkání i v následujících letech.
Mužské pěvecké sbory z obou obcí se kromě společné organizace setkání začaly starat také
o prostranství okolo Végrova kříže. Poté, co se v roce 2017 kvůli nepříznivému počasí setkání
nekonalo, domluvili se členové sborů na náhradním termínu a v okolí kříže vysadili několik
stromů, které symbolizují vzájemné přátelství. V následujícím roce pak s cílem zvýšit
atraktivitu a povědomí tohoto místa a umožnit další jeho využití, zbudovali
v prostranství kříže přírodní zastřešené posezení. Posezení bylo instalováno na den přesně
po šesti letech od požehnání repliky kříže v pátek 28. září 2018 a den na to v sobotu 29. září
2018 bylo v rámci setkání představeno veřejnosti.
(autoři textu Ing. Libor Konečný, Ing. Petr Konečný)

Fotografie je ze svěcení Végrova kříže (2012)

