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Úvod
Minulé dva roky jsme se zabývali prací o drobných sakrálních
stavbách v Kunžaku. Jedna kapitola naší práce se týkala kostela sv.
Bartoloměje. Už tehdy nás nejvíce zaujala věž kostela. A proto jsme se
rozhodli, že naše další práce bude na toto téma. V našem rozhodnutí nás
ještě utvrdila návštěva kostelní věže.
Věž není přístupná veřejnosti a i my jsme se sem dostali náhodou.
Víme, že většina občanů Kunžaku na místní věži nikdy nebyla. Věž má
nejen zajímavou historii, ale z věže jsou nádherné výhledy do okolí
Kunžaku.
Hlavním cílem naší práce je zpřístupnit věž občanům alespoň na
jeden den. V případě zájmu a úspěchu můžeme otevření věže opakovat.
Při této příležitosti bychom chtěli občany seznámit s podrobnostmi o této
památce a s její historií, protože je škoda, aby lidé nepoznali dějiny
památek, které je obklopují.

Kunžak (575 m n. m.)
Kunžak byl založen na křižovatce obchodních cest ve 13. století
v blízkosti osady Velké Podolí. Poprvé je zmiňován jako Cunsek, což je
starý tvar názvu Königsecke – králův kout. Později byl nazýván také
Chunigsek, Kunzeck, Kumžak i Kumžák, od roku 1923 pak Kunžak. První
písemný doklad o existenci Kunžaku pochází z 20. května 1288.
Původně patřil Kunžak ke královskému městu Telč. V polovině 14.
století získali telčské panství páni z Hradce. Jejich vlivem získal Kunžak
roku 1487 první královské privilegium – právo výročního trhu, v listině je
poprvé uváděn jako městečko. Největší význam pro široké okolí měly
zejména trhy s dobytkem, jejich tradice se udržela až do roku 1948. To
mělo velký význam pro rozvoj obchodu a samosprávy obce. Kunžak měl
mimo jiné právo várečné, měl svůj vlastní soud a šatlavu, měl i právo
hrdelní. Kunžacká rychta spravovala 12 sousedních obcí. Obcí procházela
poštovní trasa Vídeň – Praha, byla zde zřízena přepřahací stanice. 16.
století bývá označováno za zlatý věk Kunžaku. Následující století
znamenalo velký úpadek a útrapy obyvatel, zejména během třicetileté
války byla obec několikrát vydrancována procházejícími armádami. V 18.
století se opět začala rozvíjet řemesla a začal se obnovovat obchod. Byl
zde cech tkalcovský, krejčovský, mlynářský, pekařský, ševcovský,
koželužský,
později
kovářský,
kolářský,
bednářský,
kožešnický,
zámečnický. Rozvoj města byl přerušen velkým požárem v roce 1808, kdy
shořelo 105 domů a z kostela zůstaly jen obvodové zdi. 19. století
zaznamenalo velký růst počtu obyvatel, např. v roce 1880 měl Kunžak
2415 obyvatel (2408 Čechů), 528 rodin, 288 domů. Obyvatelé byli
většinou řemeslníci nebo zemědělci. Na 300 obyvatel se živilo
tkalcovstvím. V té době nastává rozmach spolkových činností. Roku 1877
byl založen Spolek dobrovolných hasičů, od roku 1836 se zde hraje
ochotnické divadlo. Vedení úzkorozchodné dráhy mimo Kunžak znemožnilo
významnější
idustrializaci obce. Vznikaly zde především textilní,
dřevozpracující a později i kovoobráběcí podniky.
Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Bartoloměje. Pochází
z počátku 13. století, kdy byl jistě dřevěný, později přestavěný
v románském slohu. Po velkém požáru r. 1556 dostal gotickou podobu, o
které dodnes svědčí okna, klenba a sedile v kněžišti. Současný vzhled mu
dodala přestavba zpočátku 19. století. Ke kostelu přiléhá 25 metrů vysoká
hranolová věž ukončené tzv. vlašskou helmou. Jsou v ní umístěny 4 zvony
a od r. 1717 také věžní hodiny. Za zmínku stojí klasicistní budova fary z r.
1796.
Z období baroka pocházejí dvě sochy sv. Jana Nepomuckého – jedna
je na mostě ve Velkém Podolí, druhá za kostelem. Ve městě a jeho okolí
je řada drobných sakrálních staveb: kapliček, křížů a božích muk
(nejstarší jsou z roku 1693 umístěné na Dlouhých zahradách).
Na prostranství před kostelem je památník 53 občanů Kunžaku
padlých na bojištích 1. světové války – socha Legionář na žulovém

podstavci. Její autorkou je první česká akademická sochařka Karla
Vobišová Žáková – kunžacká rodačka.
Kunžackou pozoruhodností je řada kamenných kašen, které byly již
v polovině 17. století napájeny vodovodem ze studánky Javorky známé ze
Sibylina proroctví. Kašny byly vytesány z jednoho kusu kamene a
umístěny po obci. Největší z nich je nyní umístěna pod školou, druhá na
hřbitově. Zajímavá je také rokoková kašna na náměstí, ta ale původně
sloužila jako kamenné zábradlí sochy sv. Jana Nepomuckého.
V Kunžaku se nachází jediný roubený dům čp. 69, který pochází
z 19. století.
Kunžak nenajdete jenom na mapách, ale také na obloze. Planetka
(11167) byla objevena v roce 1998 na observatoři v Ondřejově. V roce
1999 byla pojmenována na Kunžak. Důvodem pojmenování byly
astronomické aktivity spojené s Kunžakem - leží zde malá hvězdárna na
místě zvaném Jitra, kde rozvíjena především meteorická astronomie.
Školství má v Kunžaku dlouhou tradici. První písemná zmínka o
škole v Kunžaku je z roku 1553. Současná budova škola byla postavena
v roce 1904. Škola nese od roku 2008 jméno Sira Nicholase Wintona –
zachránce 669 židovských dětí. Na škole vznikla iniciativa uspořádat
petiční akci za udělení Nobelovy ceny míru pro S.N. Wintona. V červnu
2008 pan Winton svoji školu osobně navštívil.
Vysoký kámen (738 m n.m.) se nachází asi 4 km od Kunžaku
směrem na Kaproun. Je nejvyšším místem okresu Jindřichův Hradec. Bývá
také nazýván Velký kámen, Mazní kámen, Hraniční kámen, ale nejčastěji
Markův kámen (z německého Markstein – hraniční kámen). Ještě
počátkem 16. století zde vedla hranice tří diecézí:pražské, olomoucké a
pasovské. Byl zde zřízen triangulační bod. Dříve zde bývala dřevěná
rozhledna. Kolem Vysokého kamene je rozeseto množství menších
kamenů (s miskami, žlaby a rýhami). V okolních lesích je velké množství
zajímavých kamenných útvarů, některé kameny mají misky. Jeden
z nejzajímavějších je Čertův kámen nedaleko Bastlovy studánky.
Přírodní památka Jalovce u Kunžaku byla vyhlášena v roce 1987.
Nachází se na kamenitém pahorku v komplexu pastvin severozápadně od
obce. Na výměře 0,33 ha rostou kompaktní a vitální porosty jalovce
s acidofilními vřesovištními společenstvy.

Kostel svatého Bartoloměje
Počátky místního kostela sahají do 13. století, kdy zde stál jen dřevěný
kostelík, který byl později přebudován ve slohu románském. Nejstarší zmínky
jsou z roku 1370. Po prvním požáru roku 1556 byl přebudován na gotický.
K dalším přestavbám došlo vždy po požárech v letech 1742 a 1808, kdy získal
dnešní podobu.
Gotické kněžiště je pětiboké s křížkovou žebrovou klenbou, také klenba
lodi je sklenutá čtyřmi poli valené klenby. V ose má zazděné původní gotické
okno, ostatní okna jsou zmodernizovaná.
V severní zdi kněžiště je kamenný svatostánek. V jižní zdi je výklenek pro
kněžské sedlo (sedile), jehož kruhový oblouk zdobí jemně vytesaná kružba, která
dělá tehdejším kunžackým kameníkům čest.

Hlavní oltář je z roku 1879 od Mat. Neubara s obrazem svatého
Bartoloměje od vídeňského akademického malíře Josefa Handla z roku 1823.
Obraz, který je 5,56 m vysoký a 2,58 m široký, zobrazuje biblický výjev, kdy
katani začínají mučit svatého Bartoloměje přivázaného k pařezu, zatímco svatého
Bartoloměje s výrazem odevzdanosti do vůle boží hledí k otevřeným nebesům.
Po stranách obrazu krytého gotickým štítem pod gotickými oblouky stojí 1,8 m
vysoké sochy z konce 16. století, nebo počátku 17.století.

Svatý Václav je ztvárněn jako starší muž se zarostlou tváří s praporcem a
štítem v ruce. Svatá Ludmila je oblečená do roucha, jehož záhyby volně splývají,
na hlavě má vysokou korunu, kolem krku roušku, kterou byla zardoušena,
v jedné ruce knihu, v druhé palmovou ratolest.

Vedlejší oltáře sv. Anny a sv. Josefa jsou patrně prací Tomáše Novotného
z 1. pol. 19. století. Místo bývalého oltáře sv. Dědiců byl po ohni 1742 zřízen
oltář sv. Jana Nepomuckého. Roku 1933 byl zřízen oltář sv. Terezie a o rok
později oltář Panny Marie Lurdské.

Za povšimnutí stojí trojdílné varhany, kazatelna, křtitelnice, křížová cesta.

Úloha věží
Věže ční vysoko nad střechami městských domů, nad dlážděním
náměstí, nad hlavami lidí, procházejících se po ulicích. Jsou z daleka
viditelnými majáky, výraznými symboly, charakteristickými atributy
města. Řeč je o městských věžích, stavbách, budovaných k okrase i
užitku.
Městskou věží rozumíme takovou výškovou stavbu, jejímž
stavebníkem, vlastníkem a správcem bylo město. Obvykle byla takovou
stavbou opatřena radnice, někdy úlohu městské věže zastávala městská
brána. Funkci městské věže nejčastěji zastávala věž církevní svatyně.
Takové spojení bylo výhodné pro obě strany – náklady na výstavbu
si instituce rozdělily mezi sebe, církevní stavba získala výraznou
dominantu a město zase svou věž. Status městské kostelní věže je u nás
zcela běžný a mnohdy si návštěvník ani neuvědomí, že vysoká věž kostela
náleží církevní stavbě pouze dispozičně, nikoli však právně.
Ve výjimečných případech zastávala službu městské věže hláska
hradu či zámku. Na věži panského sídla mohl žít hlásný, a město proto
další věže nepotřebovalo.
Klasické věže (zvané i hlásky nebo zvonice) měly v nejvyšším patře
po celém obvodu převislý či arkádový ochoz. Za ním býval věžní byt či
světnice věžníků (hlásných či podvěžních).
Nejvyšší kostelní věž v Čechách je více než stometrová věž
katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.

Kunžacká věž
Hranolová pětipatrová věž vysoká 24,8 m byla po požáru roku 1556
přistavena k jižní straně kostela. Je ukončena oplechovanou vlašskou
helmou. Nejvyšší užší patro, které se otupením hran stalo osmibokým,
mělo původně kolem pavláčku, jak o tom svědčí zbylé kamenné krákorce.
Na ochoze kolem věže míval službu hlásný.
Na věži jsou umístěny hodiny. Původní hodiny byly z roku 1717, ale
byly zničeny požárem v roce 1742. Nejdéle na věži byly hodiny
instalované roku 1808, odměřovaly čas až do roku 1960, kdy byl
instalován nynější hodinový stroj.
V době válek jsou vždy k velké škodě důležitější kanóny než zvony,
a tak tomu bylo i s kunžackými zvony. na věži se jich vystřídala pěkná
řádka. V roce 1734 zde byly zvony tři: velký Maria, prostřední Syn Boží,
malý Anděl strážce. Roku 1742 byly rozlity až na malý. Také z nových
zvonů po napoleonských válkách zůstaly jen dva nejmenší, které visely
v oknech, ostatní se rozlily. Na počátku 20. století zde byly tyto zvony:
polední Syn Boží, Ave Maria, Ranní, Sv. Antonín a umíráček. Také 1.
světová válka přetavila zvony opět na kanóny. Po válce byly nové zvony
slavnostně vysvěceny a instalovány na věž 1. července 1923. Roku 1933
byly první dva zvony prodány do Olšan a ponechán pouze umíráček. Místo
nich byly zakoupeny tři nové zvony. Ale ani těmto zvonům nebylo dopřáno
dlouho vyzvánět. Během 2. světové války byly demontovány a odvezeny.
Po válce se na místo vrátil z původních pouze umíráček, ostatní tři zvony
pocházejí odjinud.

Kunžacká věž - hasiči
V neděli 21. října 1877 se na kunžacké věži uskutečnila zkouška
místních hasičů. Dostali se až k hodinám, pomocí pěti nasazovacích
žebříků a dále postupovali dalšími komunikacemi až ke zvonům. Poté
začali hasit znázorněný požár nasimulovaný okolo kunžackého kostela.
Této veřejné zkoušky se zúčastnili deputace hasičských sborů např.
z Jindřichova Hradce, ze Studené a ze Strmilova. Hasiči ze Starého Města,
Počátek, Žirovnice a Telče se na této veřejné zkoušce podílet nemohli.
Jako omluvu zaslali srdečné a bratrské dopisy a telegrafické pozdravy.
Přítomný JUDr. Naxera velitelem jindřichohradeckého hasičského sboru,
který je zároveň předsedou Ústřední hasičské jednoty zemské, měl
k zúčastněným hasičům projev, ve kterém jim poděkoval a pochválil jejich
dosavadní činnost a úspěšný průběh cvičení. Zúčastněným neohroženým
lezcům byla udělena kytice.

Otevření kunžacké věže veřejnosti
Před samotným otevřením věže jsme si připravili průvodní slovo, ale
protože jsme sami na věži byli jenom jednou, tak jsme si domluvili nedělní
návštěvu věže s panem Krumlíkem, který chodí na věž denně natahovat
hodiny. Strávili jsme na věži celé odpoledne. Vyzkoušeli jsme si
„průvodcování“ a od pana Krumlíka jsme se dozvěděli hodně zajímavostí,
kterými jsme náš výklad doplnili. Pan Krumlík nám vyfotil i špatně
přístupné poslední patro - místnost hlásného, krov věže a zvony zezhora.
A tyto fotografie jsme umístili na trámy u zvonů stejně jako text přísahy
hlásného, aby navštěvníci nebyli o nic ošizeni. Také jsme si připravili
odpovědi na naše otázky, na které odpovídali návštěvníci na konci
prohlídky. Vytipovali jsme místa, která se nám zdála nebezpečná při
výstupu či sestupu. Pan Krumlík nám nabídl, že věž do jejího otevření
uklidí, chtěli jsme mu pomoci, ale nakonec naši pomoc nepotřeboval.
Otevření věže jsme naplánovali na statní svátek 28. září 2011. Tento
datum se nám zdál velice vhodný, navíc na tento den byla velmi příznivá
předpověď počasí.
U věže jsme se sešli o hodinu dříve a připravili jsme si vše potřebné:
lavici, navštěvní knihu, kasičku na dobrovolné vstupné, plakát vstup na
vlastní nebezpečí, propisky, biolit, nůžky, průvodcovskou řeč,
bezpečnostní pásku, pití, letáčky, baterky, dalekohled, připínáčky, lepící
pásku, práce DSS a fotoaparát. Na věž jsme umístili plakát „Vstup na
vlastní nebezpečí“, cestou na věž jsme vyznačili nebezpečná místa
bezpečnostní páskou. V pátém patře jsme otevřeli okenice a snažili se
vyhubit velké množství mušek, které byly zalezlé v okenicích.
Pro
navštevníky byl připraven dalekohled, aby se mohli pokochat krásnými
výhledy z věže.
Původně měla být věž otevřena od 14:00 do 17:00 hodin, první
návštěvníci dorazili již před druhou hodinou, takže jsme začali dříve. Hned
začala tvořit fronta návštěvníků, kteří měli možnost prohlédnout si naši
předchozí práci o drobných sakrálních stavbách. Měli příležitost
prohlédnout si boží muka a sochy u kostela a také mohli nahlédnout do
vnitřních prostor kostela.
Do věže jsme chodili po skupinách, ve kterých bylo maximálně osm
lidí. Aby lidé nemuseli tak dlouho čekat, docházelo k výměně skupin
v hodinovém patře. A díky velké účasti, jsme provázeli bez přestávky až
do 18:00 hodin.
Počasí se vyvedlo, takže byl z posledního patra krásný výhled na
Kunžak a okolí.
Při vstupu se vybíralo dobrovolné vstupné, podařilo se získat
6 100,- Kč. Příspěvek jsme předali panu faráři Berkovskému a byli bychom
rádi, aby byl výtěžek použit na vyčištění hodin.
Věž navštívilo 161 lidí a všichni se nám podepsali do návštěvní
knihy. Návštěvníci odcházeli velice spokojeni. Na věži i pod věží panovala
celé odpoledne příjemná atmosféra a dobrá nálada. Na vež neměly přístup

děti bez doprovodu dospělých. Přicházely i celé rodiny od mladších dětí po
babičky.
Akce pro nás byla sice náročná, protože jsme každá na věž vyšla
11krát (891 schodů) a celé odpoledne jsme namáhali hlasivky, ale přesto
to bylo velice příjemně prožité odpoledne.

Závěr
Na prohlídce věže se sešlo velké množství návštěvníků (celkem
161). První přicházeli již před druhou hodinou. Aby nemuseli čekat, čítala
první skupina pouze čtyři návštěvníky. Mysleli jsme si, že si budeme moci
mezi jednotlivými prohlídkami odpočinout, ale to jsme se spletli. Nával byl
tak veliký, že někteří lidé museli ve frontě čekat i přes půl hodiny. Toto
čekání si zpříjemňovali besedováním, jelikož se všichni většinou znají, ale
jindy nemají možnost se sejít a popovídat si. Spektrum návštěvníků bylo
široké. Sešli se tu jak děti, tak jejich rodiče a prarodiče. Pro některé bylo
toto otevření první příležitostí se na místní věž podívat, jiní však
zavzpomínali na jejich první návštěvu, ale i ti byli rádi, že jsme je
seznámili s historií, kterou neměli dříve možnost si poslechnout.
Zpřístupnění věže vyvolalo mezi občany Kunžaku velký ohlas, mnozí nám
děkovali, že se mohli na věž podívat a že se dozvěděli zajímavé informace. Jsme
rádi, že jsme takto mohli reprezentovat naši školu.
Materiály vytvořené pro tuto příležitost jsme zanechali panu Krumlíkovi,
který je využije pro další případné návštěvníky.
Doufáme, že námi získaný finanční příspěvek bude využit na vyčištění
věžních hodin.
Pro velký úspěch akce bychom chtěli na jaře otevření věže zopakovat. Rádi
bychom, aby vznikla tradice, že na sv. Václava se kunžačtí občané sejdou pod
věží, pobesedují, vyjdou na věž a pokochají se pohledem na krásnou krajinu
v okolí Kunžaku.
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Přísaha hlásného
Přísaha hlásných na věži (jest zajímavá a pro svou dobu příznačná):
Já N. př. P. B.Vš. a vš. B. Sv., že v tomto povolání mém za hlásného
na věži chci se věrně a spr. chovati, na mračna škodlivá pozor dáti, a
časně zazvoniti, na oheň též dobrý pozor dátvati povinen sem, též na
zloděje noční, kteřížby lidem škoditi chtěli povinen pozor dáti sem, dále
pak pokaždé hodině se ozejvati a toubiti a nespati a summou ve všem
tom, co tuto slibuji věrně se zachovati chci. K tomu mně dop. P. B. Vš. i
Vš. B. Sv. Amen.
(Obrázky bývalého Kunžaku, Dr. Antonín Decker, 1912)

ZŠ S.N.Wintona Kunžak

Věž pro veřejnost
Zveme vás na první veřejnou prohlídku kunžacké kostelní věže.
Po věži vás provedou průvodci, kteří vás seznámí s historií a
zajímavostmi o místní věži. Čekají vás také zajímavé pohledy na
Kunžak a jeho okolí.

Kdy: 28. září 2011 od 14.00 do 17.00
Kde: pod kostelní věží

.
Upozorňujeme,
že na věž nebudou mít přístup děti bez doprovodu zletilé osoby!
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy kostela

VĚŽ V KOSTCE


Věž byla postavena po požáru v roce 1556.



Její výška je 24,8 m a šířka 6,7 m.



Je ukončena oplechovanou vlašskou helmou.



Původní hodiny byly nainstalovány již v roce 1717, ale po požáru byly zničeny. Ty nynější jsou
zde od roku 1960.



Sestava zvonů prošla počtem změn a nakonec jdou zde nyní umístěny čtyři zvony, z toho
jeden umíráček.



Na věži byla uskutečněna slavnostní zkouška hasičů při zakládání hasičského spolku v roce
1877, kteří na ni vylezli pomocí nasazovacích žebříků a odtud hasili nasimulovaný oheň kolem
kostela.



Jsou zde zřejmé důkazy, že na vrcholu věže bydlel hlásný, který hlídal město před požárem.
Dochovala se i jeho písemná přísaha.

Průvodcovská řeč
Pod věží
Dobrý den, já jsem Eliška Kovářová Tereza Buzková a jsem ze ZŠ
SNW Kunžak. Vítejte na prvním otevření kunžacke věže veřejnosti.
V letošním roce jsme začaly zpracovávat práci o místní dominantě a toto
otevření je hlavním důvodem.
Nyní se nacházíme pod vchodem do šestipatrové věže, která je
vysoká 24,8m a široká 6,7 m. Až do pátého patra je čtyřhranná a se
třemi římsami. V úrovni druhého patra po obou stranách čelního okénka
jsou dvě kamenné desky s již nezřetelnými nápisy. Pod třetí římsou se
nacházejí
kulaté
ciferníky
hodin.
Páté
patro
je
typické
velkými půlkruhově zakončenými okny. Nejvyšší patro je osmiboké s
malými okénky. V jeho úrovni se na každé straně nachází dvojice
krákorců jako pozůstatek zrušeného ochozu. Věž je zakončena
vlašskou helmicí se špicí opatřenou makovicí a dvojitým křížem.
První písemná zmínka o Kunžaku se datuje k roku 1288.
Zdejší kostel se poprvé uvádí v roce 1370. Po požáru městečka v roce
1556 byla ke kostelu přistavěna renesanční věž. K opravě věže došlo v
roce 1686. Od roku 1742, kdy byl velký požár, má dnešní podobu. V
současné době je věž majetkem římskokatolické církve. Nyní se můžeme
přesunout dovnitř.
1. patro
Přízemní část věže (tj. pod námi) je součástí kostela, z tohoto je
veden přístup a je zaklenuta valenou klenbou. Původně zde byl
zbudován Boží hrob, dnes je místnost využita jako kostelní sklad. Vlastní
vstup do věže je venkovním schodištěm po jejím západním boku do
místnosti prvního patra. To je rovněž zaklenuto křížovou klenbou. Výše
vede vnitřní dřevěné schodiště s podestami.
2. patro
Zde ve druhém patře jsou k vidění závaží starého hodinového
stroje, který se již nepoužívá. Uvidíme ho v dalším patře.
3. patro
Zde je umístěn nefunkční hodinový stroj z roku 1808.

4. patro
Čtvrté patro věže je hodinové, je zde umístěna hodinová skříň.
Původní hodiny byly z roku 1717, ale byly zničeny požárem v roce 1742.
Nejdéle na věži byly hodiny instalované roku 1808, odměřovaly čas až do
roku 1960, kdy byl instalován nynější hodinový stroj. Pan Krumlík je
denně chodí natahovat.
5.patro
Páté zvonové patro obsahuje dnes tři zvony s elektrickým pohonem a
menší umíráček.
V době válek jsou vždy k velké škodě důležitější kanóny než zvony,
a tak tomu bylo i s kunžackými zvony. Na věži se jich vystřídala pěkná
řádka. V roce 1734 zde byly zvony tři: velký Maria, prostřední Syn Boží,
malý Anděl strážce. Roku 1742 byly rozlity až na malý. Také z nových
zvonů po napoleonských válkách zůstaly jen dva nejmenší, které visely
v oknech, ostatní se rozlily. Na počátku 20. století zde byly tyto zvony:
polední Syn Boží, Ave Maria, Ranní, Sv. Antonín a umíráček. Také 1.
světová válka přetavila zvony opět na kanóny. Po válce byly nové zvony
slavnostně vysvěceny a instalovány na věž 1. července 1923. Roku 1933
byly první dva zvony prodány do Olšan a ponechán pouze umíráček. Místo
nich byly zakoupeny tři nové zvony. Ale ani těmto zvonům nebylo dopřáno
dlouho vyzvánět. Během 2. světové války byly demontovány a
odvezeny. Po válce se na místo vrátil z původních pouze umíráček, ostatní
tři zvony pocházejí odjinud. Pozn. Ten největší- Bartoloměj, 2 zvony patří
k hodinám- 1. Menší- po 1/4, 2. Větší- celé.
Vstup do nejvyššího hlásného patra je pouze žebříkem. Je to
nebezpečné, takže tam není umožněn přístup. Zazděný vchod na zrušený
ochoz se nachází na východní straně světničky. Tato je osvětlena pěti
okénky,
dvě
jsou
pouze
na
jižní
straně.
Součástí věže se stal ochoz a na věž byl umístěn hlásný, který ve věžní
světničce i bydlel. Jako památka je zachován text přísahy hlásného. Po
velikém požáru v roce 1808, kdy byla věž poškozena, již ochoz nebyl
obnoven a hlásná služba byla asi zrušena. Hlídky na věži byly v době 2.
světové války.
A na závěr mi dovolte 2 otázky: Kolik má věž ciferníků? A kolik je
schodů na věž? 81-82 Kolik odbily hodiny od roku 1960? 440 000 500 000h.
Nyní se můžete podívat z oken na okolí Kunžaku.
Nashledanou a nyní opatrně sejdeme dolů.

Návštěvní kniha

Protokol o předání peněz

Fotografie

1. patro

Staré hodinové závaží

Starý hodinový stroj

Hodinový stroj

Hodinová skříň

Věžní zvony

Hlavní zvon Bartoloměj

Pohled zezhora

Umíráček

Hodinové zvony

Krov

Světnička hlásného

Výhled na Javořici

Výhled na Kunžak

Fotografie z otevření věže

Realizační tým:
Eva Krafková, Eduard Krumlík, Eliška Kovářová, Tereza Buzková

