Informace pro občany – únor 2017
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v novém roce a jménem obecního úřadu bych Vám chtěl popřát co nejvíce osobních úspěchů
a hlavně hodně sil a zdraví v roce 2017.
Příchod nového roku přinesl zimu, kterou asi některé děti doposud nezažily. Mládež má ze zimy jistě
radost, i pro naší matku přírodu je jistě pořádná sněhová nadílka a tuhý mráz potřeba. Pro nás dospělé to
samozřejmě znamená kupu starostí, ať už s provozem na komunikacích nebo v souvislosti s masou sněhu
na chodnících.
V této souvislosti jste patrně zaznamenali, že k 1.1. je naším novým zaměstnancem p. Honza Geisler,
mající s touto prací zkušenosti z dřívějšího působení u Technických služeb Opočno. A že hned první týden
v lednu byl pro něj pořádný křest ohněm. Myslím, že úklid sněhu z veřejných prostor zvládl na výbornou.
Zároveň též je nutno pochválit p.Václava Kohla za pluhování obecních komunikací. Samozřejmě, z reakcí
některých lidí, nelze se zavděčit všem. Uvědomte si, že řidič traktoru má asi jiné myšlenky, než že někomu
přihrne sníh k plotu nebo k brance. Tato sněhová nadílka je opravdu extrémní, tak je na místě určitá
shovívavost. Ale každý problém samozřejmě oznamujte, budeme se ho snažit řešit ke spokojenosti všech.
A v neposlední řadě velmi děkuji občanům, kteří nelení a ten sníh z chodníku vyhrnou sami. Někdy se mně
zdá, že vinou hloupoučké vyhlášky z dílny naší poslanecké sněmovny z let minulých, lidé zapomínají, že ke
zvelebení obce se mohou tímto skromným příspěvkem přispět sami.
Co nás asi nejvíc v současné době trápí, je vývoj prací na rekonstrukci obecního úřadu. Jak jsem psal již
minule, dodavatel stavebních prací, firma SMI Group s.r.o. Broumov, která vyhrála ve výběrovém řízení, se
zrovna jako šťastné řešení nejeví. Zdá se, že výsledné nízké ceny za provedení díla dosáhli díky ne zrovna
kvalitnímu, rozuměj levnému, personálnímu obsazení na pracovišti. Objevily se již oprávněné vícenáklady,
zejména kvůli stavu omítek, přesto byly některé práce provedeny tak neodborně, že je firma musela
předělat. Děkuji touto cestou Mirkovi Sádovskému za dohled nad stavbou, mimo rámec prací, za které jeho
firma dostane zaplaceno. Stěhování je zatím v nedohlednu, alespoň drobnou úlevou je, že firmě nabíhají
od 1.1. penále.
Rozpočet na rok 2017
Na únorovém veřejném zasedání budeme schvalovat rozpočet obce na rok 2017, očekáváme vyšší daňové
příjmy než loni (že by lepší výběr daní ministerstva financí ?) , a to ve výši 4,632 mil. Kč, výdaje v tomto
roce však budou také podstatně vyšší, 6,165 mil. Kč. Chystáme se více utrácet než v minulých letech, ale
s rozmyslem a účelně, a to takto:
 Nejvyšším výdajem nebude tentokrát příspěvek na činnost základní školy, ale dokončení rekonstrukce
obecního úřadu, kde počítáme s částkou 1,3 mil.Kč. Protože od 1.1. lze čerpat na rekonstrukce
obecních prostor pro kulturní vyžití dotace u Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova,
místostarosta z této částky vyčlenil projekt nazvaný „Modernizace budovy společenských prostor
obecního úřadu v Bukovici“, v hodnotě 540 tis. Kč, případnou dotaci ve výši 50% bychom velmi uvítali.
 Nadále budeme naší příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Bukovice přispívat na provoz
částkou 600 tis. Kč.
 Významnou akcí bude v příštím roce instalace nového bezdrátového digitálního rozhlasu, v rámci
dotačního titulu "Protipovodňová opatření obce Bukovice". Cena díla je 1,4 mil. Kč, náš podíl bude cca
400 tis. Kč. Zdá se, že celá mašinerie kolem udělení dotací má zpoždění, ještě nemáme podepsanou
smlouvu se Státním fondem životního prostředí, akci lze ale považovat za jistou.
 Určitou část finančních prostředků opět vložíme do úprav místních cest a prostranství, občas spojených i
s výkupem pozemků a jejich zaměřováním. Jistě to přesně bude cesta pod Borkem, též cestu na
Drahách jsme slíbili zpevnit, určitě vykoupíme cestu od mostu na Benátkách k Sádovským, a
pravděpodobně též zpevníme.

 V plánu máme též opravit opěrnou zeď Hlavňovského potoka u Bornů a
při té příležitosti, vládneme-li to časově, položit kanalizaci od Bornů až
k čp 48. Další stavební akcí bude oprava potrubí dešťové kanalizace
před garážemi u Michálků, která je bohužel na našem katastru a do níž
nás tlačí SÚS Náchod. Tato akce bude prováděna ve spolupráci s MÚ
Police, které budou totéž provádět na svém katastru v sousedství.
 Nemalé prostředky vynaložíme na projektové dokumentace k dalším
akcím. Protože krajský úřad připravuje pokračování rekonstrukce silnice
II/303, od čekárny až k bývalé Vebě, chceme při té příležitosti provést
položení chodníků od čekárny k vrátnici bývalé Veby. Na to máme stejnou projekční kanceláří, DiK
Hradec Králové přislíbeno zpracování projektové dokumentace. A též zpracování projektou na vyřešení
parkování u základní školy, jak jsem již psal v minulých zpravodajích, díky rekonstrukci této silnice
nebude možné parkovat u školy jako nyní. V plánu je samozřejmě zadat vše stejnému zhotoviteli
rekonstrukce silnice, čímž by se ušetřily nemalé prostředky.
 V říjnu nám byly p.Pohlem z Hejtmánkovic nabídnuty pozemky v našem katastru v okolí Ostaše.
Zajímavé na tom byly především pozemky lesní, cca 2 hektary, a to zrovna v sousedství našich, vedle
hájovny na Ostaši, k tomu celkem 2382 m2 silnice, louka nad zatáčkou a 10000 m2 ostatních pozemků.
Ty jsou sice spíše pro zlost, ale odhadní cena lesů, 11 Kč/m2, byla velmi zajímavá, proto jsem nabídl, že
odkoupíme vše, abych nazadal příčinu k nějakým dalším výběrovým řízením. Celkem tedy získáme
30824 m2 pozemků, z nichž je 19211 m2 lesů ve velmi dobrém stavu, za cenu 417 tis. Kč. Je to spíše
taková investice do budoucna, ale věřím, že příští generace ji ocení.
Pokud se Vám zdá, že akcí je mnoho, a že je nemůžeme zvládnout, možná máte pravdu, ale rozpočet
musí být dodržován, lze k němu přidávat různá rozpočtová opatření a především, jsme připraveni vzít si
úvěr, protože úvěrové podmínky pro obce jsou velmi příznívé.
Samozřejmě, není to vše, počítáme s tím, že budeme muset něco udělat s prodejnou, jistý záměr tu je.
Určitě uvažujeme nad úpravou ne zcela šťastné křižovatky u Fialky, která se však prostě tento rok asi
nezvládne. Mám ale příslib z dopravního inspektorátu, že rekonstrukci podpoří.
starosta
Prodejna
O situaci v prodejně se mně nehovoří lehce, naše vietnamské přátele už budeme muset vystěhovat
donucovací metodou. Bohužel, nyní se po nich slehla zem, vysvětlením je patrně součásná oslava Roku
kohouta ve Vietnamu a Číně.
Zajímavý článek se ovšem objevil v médiích. Ministerstvo zemědělství zřídilo expertní skupinu, která se
zabývá „potravinovou obslužností“ českého venkova. “Zajištění dostupnosti potravin na venkově je ve
státním zájmu,“ říká ministr zemědělství Marian Jurečka. K problému se vyjadřoval i Miloslav Hlavsa, ředitel
družstva Konzum v Ústí nad Orlicí. “Hranice mezi výdělečností a ztrátovostí prodejny se pohybuje okolo
tisíce obyvatel v dané obci. V malých obcích si prodejny nevydělají ani na běžný provoz, natož na důstojné
mzdy,” říká Hlavsa. Nejkritičtější situace je podle něj v obcích do 500 obyvatel. Drobné prodejny zajišťují
potraviny hlavně pro starší, hůře pohyblivé obyvatele vesnic. Stát by podle Hlavsy měl dotovat vesnické
samoobsluhy, podobně jako přispívá regionálním dopravcům. “V případě uplatnění potřebných dotací pro
všech 4375 obcí, které mají od sto do tisíce obyvatel, by to vyšlo na 706 milionů korun za rok. To je méně
než desetina toho, kolik se vynakládá na dopravní obslužnost,” míní Hlavsa. Podle jeho propočtů je provoz
prodejny v místě se stovkou obyvatel potřeba dotovat částkou 244 tisíc korun ročně, zatímco při 900
obyvatelích stačí na jednu prodejnu 27 tisíc.
Za posledních dvacet let bylo v Česku zavřeno zhruba šest tisíc malých prodejen a samoobsluh, což je
třetina jejich původního počtu. Zatímco v roce 1995 v Česku fungovalo 19700 malých prodejen a
samoobsluh, do roku 2014 jejich počet klesl na 13 900. A jen v roce 2015 zaniklo 275 prodejen do 400
metrů čtverečních.
Přejme si tedy, že se stát probudí a začne malé venkovské prodejny podporovat …..

Sdělujeme Vám, že novým kronikářem obce se od 1.1. stává Mgr. Vojtěch Klíma. Děkuji
tímto Ladě Horákové za dlouholeté vedení naší kroniky.
starosta
Zastupitelstvo obce Bukovice Vás srdečně zve na své

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
které se koná v pátek dne 10. února 2017 v 19,00 hod. v klubovně sokolovny v Bukovici
Program: 1. Rozpočet na rok 2017 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé
Těšíme se na Vás

Odpady
V roce 2016 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
230968, likvidace nebezpečného odpadu
17308, likvidace bioodpadu
31427,Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
53202, platby od občanů
166750,Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 59751 Kč. Vydělením počtem 365 občanů dospějeme
k jednoduchému závěru, že obec doplácí na každého občana částku 164 Kč.
Pro rok 2017 ponecháme platby od občanů ve stejné výši, na rok 2018 budeme muset udělat ten
nepopulární krok a platbu za popelnice o 100 Kč zvýšit.
Taková je bohužel realita, jinak se domnívám, že třídění využitelných složek komunálního odpadu je v naší
obci na slušné úrovni.
Výše poplatků pro r. 2017
Poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů činí 500,- Kč/osoba. Svozovým dnem pro rok 2017
zůstává pátek v lichý týden. Poplatek ze psů zůstal beze změny a činí 200,- Kč za prvního psa, 300,- za
druhého psa. Za psa, jehož majitelem je občan důchodce, je stanoven poplatek ve výši 150,- Kč.

Z evidence obyvatel v obci
Statistika
Narození
3
Úmrtí
3
Ovdovění
2
Sňatek
1
Přistěhovaní
8
Odstěhovaní
10
Stěhování v obci
6
Věkový průměr žen:
Věkový průměr mužů:
Věkový průměr všech:

43 let
42 let
43 let

Věkové složení obyvatelstva k 31.12.2016
populace
muži
0 – 10 let
36
19
10 – 20 let
24
14
20 – 30 let
49
22
30 – 40 let
51
29
40 – 50 let
49
26
50 – 60 let
59
32
60 – 70 let
47
21
70 – 80 let
34
14
80 – 90 let
13
9
90 – 100 let
2
0
Celkem
364
186

ženy
17
10
27
22
23
27
26
20
4
2
178

Tříkrálová sbírka 2017
Velký dík patří všem štědrým dárcům, kteří přispěli
skupince Tří králů v třeskutých mrazech prvních
lednových dnů. Bukovičtí obětaví koledníci, vybraly do
své kasičky úctyhodných 10223 Kč.
Zprávičky ze školky
Leden roku 2017 nás zavalil sněhem a ledem, a tak si dětmi té zimní nadílky
náležitě užíváme. Sáňkujeme, bobujeme, kloužeme se po zadku i po předku,
také lopatky z pískoviště na sněhu nezahálejí a ze zahrady do školkových
oken nám kouká několik sněhuláků. Ve školce si povídáme o zimních
sportech, dále o správném oblékání do sněhu i mrazu. Vedeme děti ke
zdravému životnímu stylu, aby na nás nemoc nevyzrála. Pravidelně chodíme
ke krmelci pod vodojemem s kaštany a jablky, aby srnky a zajíci přečkali
mrazy v pořádku. Na zahradě se zase staráme o krmítko pro ptáčky.
Předškolákům ve druhé polovině ledna začal plavecký výcvik v novém
broumovském bazénu. Pomalu se také připravují k dubnovému zápisu do
1.třídy ZŠ. V únoru nás čeká tzv. Bubenická dílna a již tradiční dětský
karneval, tentokrát na téma: Řemesla a povolání. Po něm už začneme vyhlížet
první posly jara - sněženky a bledule, zpívající ptáčky a samozřejmě sluníčko!
Lenka Svatoňová – MŠ Bukovice

Hasiči
28.12. 2016 jsme si vypůjčili od Sokola tělocvičnu a uspořádali jsme již tradiční vánoční hasičský turnaj ve
stolním tenise. Zvítězil Vláďa Partel.
Letošní rok jsme začali výjezdem. Naše jednotka vyjela k prvnímu letošnímu zásahu, který proběhl 9.1.
2017. Jednalo se o požár skladu slámy v Bohdašíně u Teplic nad Metují. Ohnisko požáru se podařilo včas
zlikvidovat, nevznikla žádná škoda. Vyjelo 5 členů. Jednotka se pravidelně v lednu a v únoru školí
(zdravověda, bezpečnost, druhy zásahů, ...), každý člen musí na pravidelné lékařské prohlídky.
13.1. 2017 se konala výroční schůze sboru v penzionu "65". Zhodnotili jsme loňský rok, sportovní, kulturní,
ostatní činnost.
V letošním roce nechceme otálet. Soutěžní družstvo si už pomalu chystá výbavu. Proběhla oprava
stříkačky, plánujeme vestavbu do nového vleku. Připravujeme výlet s exkurzí a už se nemůžeme dočkat,
až budeme opět moct využívat zmodernizované zázemí hasičské zbrojnice.
M.Sádovský ml.

Z činnosti Sokola Bukovice
V sobotu 17.12.2016 se ve Sportcentru v Teplicích nad Metují od brzkých ranních hodin uskutečnil 4.
ročník tenisových čtyřher, který pořádal Tenisový oddíl Sokola Bukovice. Přihlášených bylo 22 tenisových
párů rozlosovaných do 5 skupin. V Hobby skupině hrálo 6 neregistrovaných párů systémem: každý s
každým. Zvítězil neporažený pár Lemfeld – Linhart, na druhém místě skončili Voborník s Jiránkem a třetí
místo obsadil pár Scholz – Scholz. V hlavní soutěží hrálo ve čtyřech skupinách 16 párů registrovaných
hráčů. Bohužel jeden pár se nemohl z vážných rodinných důvodů turnaje zúčastnit. Do vyřazovacích bojů
postupovali všichni. Po vyrovnaných bojích v osmifinále a čtvrtfinále do semifinále postoupili nejlepší čtyři
páry. V semifinále překvapivě vyhrála dvojice Tauc - Čermák nad dvojici Marx - Kleprlík 6 : 4, a pár Srubjan
- Šichan porazil v nejlepším zápase turnaje dvojici Pozděna - Vítek 7 : 5. Vítězem turnaje se stali Tauc s
Čermákem, kteří ve finálovém zápase porazili Srubjana se Šichanem 6 : 3. Po celý den byl k vidění
výborný tenis a věříme, že všichni hráči rádi přijedou znovu.
Velké poděkování patří sponzorům: Rudolf elektro, Green 4 Plan, Hauk s.r.o., Primátor a.s.. Občerstvení
Karel Šnábl, Občerstvení Exner, Bowling Club Pluto, Drogerie Vávrovi, Pizza Don Pepe Frost Food a.s.,
Topení,voda,plyn Sádovský Miroslav, Pension 65, Lékarna Kuklík, K.J. MAX – lešení a Obecnímu úřadu
Bukovice.
Za pořadatele všem hráčům, sponzorům a zaměstnancům Sportcentra děkují a těší se na další ročník
turnaje
Petr Skalický a Pavel Vítek

Kniha Policko
Upozorňuji na vydání krásné obrazové publikace
nakladatelství Juko s názvem Policko a s obrázky Oldřicha
Jenky. Pro případné zájemce, máme výtisk k nahlédnutí, cena
je 363 Kč a knihu je možné objednat na našem obecním
úřadě.
starosta

Kapitola XX.
Děje Krzeszowa, opatství Dolního Slezska
Vážení čtenáři,
když se zamyslíme na dobu v dávných věcích, tedy ve 13. a 14. století, kdy
v oblastech, přímo sousedících s regiony našich dávných předků, usazených
v našem kraji kde my dosud žijeme, musíme vzpomenout i na děje které se tehdy
odehrávaly tam, nedaleko za našimi hranicemi a podle našich dnešních měřítek,
tedy v celkem blízkém okolí.
V dnešní kapitole si připomeneme proto dobu, kdy vznikl a později ještě
zmohutněl Křešovský klášterní komplex v Polsku, v době jeho vzniku Cisterciácký, dnes ovšem
Benediktinský. Z naší obce je to do Krzeszowa jen kousek, tj. 32 km a autem tam dojedeme za 45 minut.
Jistě se každý zvídavý turista, který se zajímá o zámky a kláštery, pojede na tento Dolnoslezský
monument, dnešní baziliku s klášterem, vyvstávající z polské podhorní roviny s dvěma nádhernými věžemi
již z daleka viditelnými, podívat.
Počátky Krzeszowského kláštera (darovací listina z roku 1242),
jsou spojeny s českými benediktiny. Již v roce 1242 kněžna Anna Česká
(nar.ok.r. 1203, zem. 26.6.1265, dcera Přemysla Otakara I.), manželka
zamřelého polského knížete Henrika II, Pobožného (nar.okolo r.1200, zem.
9.4.1241 v bitvě s Tatary pod Legnicí), společně se svým synem
Boleslavem II, Rogatkou (nar. okolo r. 1223, zem. 26.12.1278), darovala
jako donátorka českým benediktinům z Opatovic v Čechách místo mezi
podhorskými lesy, příhodné k založení kláštera. Donační (darovací) listina
kněžny Anny Benediktinům ze dne 8. května 1242 zněla :
„Ve jménu Boha Amen. Tímto dávám všem na vědomí, že my,
Anna z milosti Boží kněžna Slezska a Polski, se souhlasem našeho
syna Boleslava, vidouce chudobu a pokoru ctihodného Andreje,
někdejšího opata z Opatovic a jeho bratří Zákona sv. Benedikta,. které
náš, svaté paměti manžel Henryk, kdysi kníže Slezský, Krakovský a
Polský, pozval do své země, aby splnil to co slíbil bratřím, věnovali
jsme jim grunt lesu Cressobor s okolím, který vlastní silou a na vlastní náklady budou moci
vykácet jako svůj majetek na věčné časy. Na stvrzení tohoto jsme se rozhodli opečetit tuto listinu
vlastní pečetí.“
pečeť Anny
Kněžna Slezska
pečeť Boleslava
Kníže Slezska
Benediktini již za dvanácte let po obdržení darovaného místa, vystavěli dřevěný kostel sv. Vavřince,
Mikuláše a Agáty. Po čase se ale změnily podmínky pro jejich další službu v Krzeszowie a tak celé zboží
se souhlasem biskupa Tomáše z Vratislavi odprodali svídnickému knížeti Bolkovi II. Rogatkowi (synovi
kněžny Anny České a Henrika II. Pobožného) s přáním, aby celé místo bylo i nadále předurčeno pro
církevní účely. Teprve Boleslav I. Surový (nar. ok. r. 1255, zem. 9. 11.1301), vnuk Anny České a Henrika II.
Pobožného, obdržel v r. 1291 souhlas Generální Kapituly Cisterciáků z francouzského Citeaux, na
vytvoření nového opatství v Krzeszowie.

9. srpna 1292, opat Teodorik z Henrykowa spolu s dvanácti cisterciáky
převzal pobenediktinský kostel od opata Trzaski za asistence svídnicko-javorských
Piastowských knižat. Nově vzniklý cisterciácký konvent (obydlí mnichů v klášteře)
byl poté obdarován zámožnými dárci, mimo jiné získal 3592 ha půdy (lesů a polí),
dále četné vesnice v kamenogorské kotlině a také vesnice Královec a Bernartice
v Čechách. Klášter se dobře rozvíjel, v roce 1343 zakoupil městečko Chelmsko
Slezské a v roce 1360 město Lubawku. V následujícím století podle starých legend
kamenogorská kotlina neunikla pozornosti husitů, kteří zdejší klášter v roce 1426
dobyli, vyplenili a snad i několik mnichů usmrtili. Jeden z mnichů údajně ještě před
nájezdem husitů ukryl pod dlažbou zákristie cenný obraz „Laskavé matky Boží“ v
dubové skřínce, pocházející snad z počátku 13. století. Z prastarýchdokumentů
generální kapituly (sbor kanovníků – kněží, jimž přísluší konat bohoslužby
v katedrálním – kolegiálním kostele) cisterciáků v Citeaux ve Francii vyplývá, že
obraz byl darem knížete Bolka I. Surového mnichům usazeným v roce 1292
v Křešově. Jakým způsobem kníže nabyl obrazu a přivezl jej z Itálie, nám není
známo. Do Rimini v Itálii jej pravděpodobně přivezli Křižáci, kteří v roce 1204, v průběhu čtvrté křížové
výpravy dobili a vyloupili Konstantinopol (dnešní Istanbul). Historici umění později zjistili, že obraz je
byzantskou ikonou, pocházející z počátků 13. století. Obraz byl náhodou nalezen teprve po dvou staletích
tj. 18. prosince 1622, kdy se prováděla oprava kostela. Po tomto roce nastalo období intenzivních poutí do
Křešova jako poutního místa se zázračným a slavným obrazem Matky Boží. Toto období však ustalo za
třicetileté války, kdy v roce 1633 kostel shořel, ale kaple se zázračným obrazem byla zkázy ušetřena. Po
ukončení třicetileté války (v roce 1648), ve druhé polovině 17. století se opět začaly konat do Křešova
poutě, které dosáhly svého vrcholu v období protireformace a zvláště po něm, v letech 1700-1740. Z tohoto
období pocházejí také ženské šaty, které byly používány pro dekoraci obrazu – „Nostra Thaumaturga“ –
tedy „Naší, která koná zázraky“. V roce 1741 zabírají Slezsko Prusové. Obraz se ze svatostánku nakrátko
ztratil. Opat Benedikt Seidl utekl do Prahy a zázračný obraz vzal s sebou. Ikona se sice po roce vrátila na
své místo, ale Němci poutě zakázali, následkem čehož
dostaly poutě lokální charakter, ale kult tohoto obrazu již
nevymizel. Poutě ustaly opětovně po roce 1810, kdy
německá - pruská vláda, cisterciácký zákon zakázala.
Mniši se do Křešova vrátili teprve v roce 1919, kdy byl
celý klášterní komplex osazen Benediktiny z Prahy
z Emauzského opatství. Benediktini v té době vynaložili
veliké úsilí, aby klášteru vrátili jeho dávnější význam.
Opětovně se začali objevovat poutníci ze Slezska, Čech
i Saska. V roce 1937 byla provedena generální
renovace obrazu ve Wroclawském ústavu pro obnovu
památek. Konzervátoři vracejí Madoně originální
byzantskou krásu a odstraňují všechny pozdější nánosy
barev.
Během 2. světové války byl sice objekt klášterního komplexu zachráněn, ale ani v tomto období
nebyl ušetřen válečných událostí. Nacisté zde zřídili přechodný koncentrační tábor pro židy, kteří byli
později odváženi do vyhlazovacích táborů.
V roce 1945 klášter Benediktini opouštějí, a jsou společně s celým okolím vysídleni do Německa. Jejich
místo zaujímají Benediktini z kláštera ve Lwowě. Klášterní život opětovně ožívá a v roce 1947 bylo
napočítáno již více jak 3 tisíce poutníků. Obraz který představuje Madonu v byzantském slohu, je umělecky
mistrně zpracovaným námětem matky Boží s Děťátkem na pravém rameni. Největší událostí pro Křešovský
klášter byla slavnostní korunovace obrazu-ikony Milosrdné Matky Boží papežem Janem Pavlem II.
v Lehnici dne 2.6.1992, tedy při 700-stém výročí založení Křešovského cisterciáckého konventu. Součástí
tohoto komplexu je i Mauzoleum Slezských Piastovců, zejména nádherný sarkofág Boleslava II.

