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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Park a pomník Mistra Jana Husa

Zdejší parkově upravená plocha o rozloze 757 m2 patřila kdysi
správcům Staré pošty. Dříve to byla jedna z poštovských zahrad,
která byla ohraničena kamennou zdí a nesla název Görnerova
zahrada. Pěstoval se zde mák, fazole, slunečnice, hrách a jiné užitkové
plodiny. Jako památku na pobyt poštmistrovského rodu Heislerů nechala
tato rodina v roce 1804 na zahradu umístit asi 3 m vysokou sochu
předního patrona Českého království Jana Nepomuckého. Český
nápis vytesaný v kamenném podstavci sděloval: „Postaveno v úctě a vřelé
vzpomínce za uzdravení našeho syna Jiřího Heislera, L.P. 1804“. U této
sochy se od roku 1806, kdy kníže Jan Josef Lichtenstein nechal
v Kolodějích vystavět kostel Pozdvižení svatého kříže, konaly
každoročně hlučné pouti. V okamžiku, kdy se čelo procesí objevilo na
silnici na vrcholu Jeleně, zazněly na uvítanou ohlušující rány z hmoždířů. Kladení věnců k dnes již bývalému pomníčku obětem I. světové války, na snímku Josef Košťál - ruský legionář (1927)
Po slavnosti byly hmoždíře až do příštího roku uskladňovány v nedaleké
kovárně.
Pomník M. J. Husa v současnosti (duben 2010)
Rozmístění nejbližších
V létě roku 1919, prý na protest proti církevnímu tmářství a proti
zastávek
letnímu pobytu prezidenta T. G. Masaryka na zámku v Kolodějích, sochu
za noci strhli tři místní mladí členové Dělnické tělocvičné jednoty. Roztříštěné
zbytky sochy a kousky podstavce byly v roce 1923 na radu kolodějského faráře
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uloženy do základů novostavby jednoho z rodinných domků.
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V roce 1928, při desátém jubileu Československé republiky, byl na tomto
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pozemku v blízkosti budovy základní školy postaven pomník Mistra Jana
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Husa. Stalo se tak na základě obchodní smlouvy uzavřené dne 9. srpna 1927
s Josefem Vítem, sochařským mistrem z Konecchlumí u Jičína. Objednatelem byl
výbor Československé strany národně socialistické. Pomník byl vytvořen
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z hořického pískovce. Při běchovické pouti dne 9. července 1928 byl pomník M. J.
Husa slavnostně odhalen. Jeho cena byla 25 000 korun a na jeho pořízení přispěla
též řada obětavých občanů.
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V červenci roku 1927, u příležitosti 10. výročí bitvy u Zborova, byl v parku
M. J. Husa postaven a odhalen pomníček s dvanácti jmény místních bývalých
11. Centrum sociálních služeb
12. Kulturní památka Stará pošta
vojínů, kteří padli v první světové válce v letech 1914 – 1918.
13. Poštovská zahrada a převislé
Pomník v roce 1959
Na mapě Stabilního katastru z roku
Dnes parčíku dominuje Lípa svobody vysazená v roce 1928 řídícím
jasany
1841 je zakreslena ještě socha Jana
14.
škola
učitelem zdejší školy panem Řibřidem a železničářem Josefem Kavkou. Mladší lípa v blízkosti ulice Ke 15. Mateřská
Park a pomník M.J.Husa
Nepomuckého a patrné jsou i obě
Kolodějům byla vysazena Františkem Pilařem a jeho přítelem Františkem Chadimou, členem zahradnického 16. Základní škola
poštovské zahrady
17. Sportovní areál Chanos
a okrašlovacího spolku.
18. Vodní nádrž Jalovka
Trasa začíná u sportovního areálu Na Korunce, pokračuje kolem běchovického nádraží do středové části obce a ukončena je u vodní nádrže Jalovka. Stezka má 18 zastavení.
Naučná stezka byla zřízena v roce 2010 za podpory hlavního města Prahy, text: Aleš Rudl, fotografie: Aleš Rudl, Josef Červený, archiv MČ Praha-Běchovice; další informace: www.praha-bechovice.cz

