Kříže a památníky ve Francově Lhotě
Kamenný kříž
Na návrší na pasekách Rútově stojí kříž, kamenný s kovovým korpusem Krista. Na podstavci
je vyrytý rok 1869. U kříže bývaly dvě lípy, do jedné z nich někdy kolem roku 1920 při bouři
udeřil blesk a padající část stromu urazila ramena kříže. Ta byla pak v roce 1937 opravena
stažením železným šroubem. O kříž se dříve starala rodina Matušincová (Drápková) z Rútova.
Kříž je na jejich pozemku.
V roce 2005 byla provedena oprava kříže v hodnotě 50 000,- Kč. Opravu provedla firma Jana
Rejdy z Brumova-Bylnice. Původní keře a nízké stromy byly vykáceny.
Na jaře v roce 2007 byla u kříže za přítomnosti tehdejšího faráře Otce Antona Kasana
vysazena lípa.
Pan Josef Václavík, bývalý kronikář o kříži napsal:
Na Rútově na návrší, odkud je tak pěkný rozhled na okolní hory stojí kříž. Pevný, kamenný,
na soklu má vyznačen letopočet 1869. Už tolik let tam tak stojí, za slunných dnů i fujavic a
závějí, jaké tam často bývají. Světové dění, válečné časy i doby míru, jakoby jen kolem něj
míjely. Stojí pevně a nehnutě. Chrání paseky, lidi, kteří tam dávno žili i ty dnešní. Říká se, že
našim pasekám se nemůže stát nic zlého, protože je chrání čtyři kříže kolem nich. Kříž na
Rútově, Matyjů kříž na Padělku, kříž na Senickém vrchu na Kulanském a kříž nad Dešnou na
Slovenské straně. A všechny tyto kříže byly postaveny v krátkém časovém rozmezí v druhé
polovině 19. Století. Tehdy byla velmi těžká doba. Po nepříznivých obdobích počasí přišla
neúroda spolu s válečnými událostmi roku 1866, které postihly zvlášť Moravu a důsledkem
byla epidemie cholery, které v krátké době podlehlo mnoho obyvatel.
Kolik lidí za tu dobu prošlo kolem těchto křížů, když odcházeli do světa za chlebem,
výdělkem, neboť na horách bývalo vždy více lidí, než jich stačila chudá pole uživit. Šli kolem
také ti, kdo odcházeli do válek a nevěděli, zda se vrátí. Vždycky se u těch křížů zastavili. I na
té cestě poslední se u kříže zastavili a pomodlili se za zemřelého…
U rútovského kříže dříve rostly dvě lípy, patrně tam byly zasazeny při jeho postavení. Už
dávno dožily. Někdy v polovině třicátých let minulého století jednou při prudké letní bouři do
jedné z nich snad udeřil blesk nebo za nárazu větru se ulomila část koruny a padající větev
zasáhla ramena kříže a ulomila je. Druhé lípě se nic nestalo a zůstala u kříže osamocená.
Stála tam ještě kolem roku 1964, ale už hodně osychala a později byla odstraněna.
Poškozený kříž dali opravit manželé Matušincovi z čp.53 v roce 1937 a dne 30. května téhož
roku obnovený kříž posvětil místní farář P. Štěpán Nevrlý za účasti lidí z paek i z dědiny. Asi
před dvaceti lety byla u kříže zřízena malá zahrádka a vysazeny dva okrasné javory.

