Výroční zpráva za období 2012-2014
V listopadu roku 2012 bylo na popud místních obyvatel osloveno vedení obec Jetřichovice, jakožto
vlastník pozemku, s prosbou o pomoc se záměrem revitalizace hřbitova.
V březnu roku 2013 bylo v areálu hřbitova vykáceno několik náletových stromů a proběhlo zde 5
pracovních brigád za účasti místních obyvatel a zaměstnanců obce Jetřichovice. Jednalo se především
o úklid větví, dořezání náletových stromů, klučení pařezů, likvidaci ostružinní, sekání trávy a
fotodokumentaci hrobů. V rámci dobrovolných brigád se začalo pracovat na postupném odklízení suti
z prostor bývalé ,,márnice“ a odkrývání hrobů.
V roce 2014 bylo vyhlášeno 18 pracovních brigád, při kterých bylo odhaleno, vyčištěno a zaevidováno
86 hrobů. Bylo odtěženo několik tun stavební suti z torza bývalé ,,márnice“. Dobrovolníci si sami
zakoupili pracovní nářadí v řádech několika tisíc Kč. Založili depozit hřbitovních nálezků (kamenné
kříže, keramické, opaxitové a žulové desky se jmény zemřelých) – vše je určeno k opravě a postupné
instalaci zpět na místo.
V roce 2014 byl hřbitov zaměřen studenty VOŠ Děčín. Výstupem jejich práce je přehledný plán
areálu, který nám velmi usnadnil evidenci hrobových míst.
Téhož roku se podařilo realizovat projekt opravy centrálního hřbitovního kříže díky finančnímu daru z
Nadace VIA ve výši 44.936,-Kč s 20% podílem z celkové částky od obce Jetřichovice ve výši 11.234,-Kč
na kamenické práce (pan Michal Nepomucký) a restaurátorské práce (Dr. Martin Šerák).
Hřbitov navštívili zástupci spolku Heimatkreis Tetschen-Bodenbach. Od té doby se v jejich zpravodaji
pravidelně objevují články o naší činnosti.
Realizace projektu opravy centrálního hřbitovního kříže:
V červenci 2014 byly vyjmuty zbytky litinových čepů a odvezena prasklá profilovaná hlava k
restaurování do dílny. Následovalo upevnění, doplnění a sestavení pískovcového základu, očištění
fundamentu od mikrovegetace. V srpnu byla osazena restaurovaná hlava. V září byl namalován nápis
do upravené tabulky na těle (Já jsem vzkříšení a život. Jan 11,25 – Ich bin die Auferstehung und das
Leben Joh 11,25) podstavec byl dobarven a na zadní stranu namalován nápis s datací vzniku a
renovace kříže (1876, renov 2014). V říjnu byla dokončena hydrofobizace a ukotven litinový kříže s
Kristem.
Projekt byl ukončen slavnostním odhalením kříže dne 30.10.2014 za účasti široké veřejnosti a správce
farnosti v Srbské Kamenici, pana Marcela Hrubého, který kříž vysvětil.
Děkujeme za podporu projektu Nadaci VIA a obci Jetřichovice.

