BOŽÍ MUKA
Každá d
doba zanech
hává svou sttopu v kraji ně.
Stopu, kkterá je nah
hlédnutím do časů a živvota lidí, kteří v ní žiji.
Boží mu
uka, drobné křížky a malé kapliičky, patří mezi ty ne
ejhezčí prvkky drobné krajinné
architekktury a zdob
bí naši zemi na nespočttu míst.
Desítky a stovky Božích
B
muk stojí na výýrazných místech v kra
ajině, častoo přistíněny starými
stromy. Lahodí oku
u i duši. Křessťanský sym
mbol v krajin
ně nejen české.
Poutníkkovi dávají spočinout, věřícímu připomínají Boha, jed
dinečnost jjeho díla a přesah
věčnostti nad starosstmi našich běžných dnní.
Jemně a nenápadn
ně navigují člověka k ppozvednutí hlavy,
h
zaosttření pohleddu a zklidnění před
nekonečnou rozmaanitostí krajjiny a půvabbem často na
n první poh
hled nenápaadných míst.
Člověčee, postůj
Tohle jee Země, krajjina
Tady jsi Ty
Tady a tteď je Tvůj čas
č
Jeden taakový křížekk se zachoval i v Písnicii.
Přečkal všeliký neččas, válku, dobu
d
komu nistického bezvěrectvíí i nové privvatizace lessů, vod a
strání a stojí tady, maličký,
m
v pěkném
p
stavvu dodnes.
Skromně a tiše naad úvozem do polí dávvá sbohem za Písnicí a vyprovázíí cyklisty, pejskaře,
p
oňáky, proc házkáře i nahodilé
n
ná
ávštěvníky vven ze vsi, do
d polí a
maminkky s kočárkyy, běžce, ko
dál směěrem na Cho
olupice a To
očnou.
Okolí křřížku bývá pěkně
p
udržo
ováno, poseekáno a občas u jeho pa
aty bývá kyttička.
Zdá se, že něčí rukou byl křížžek oprave n a pravděpodobně ta
aké díky soousedství s dobrými
lidmi od
vandalům, sprejerům a zlodějům.
dolal všem nástrahám,
n
Ránu do
ostal až teď
ď.

Zasažen tupým rozhodnutí umístit zde koš na psí exkrementy.
Koš na psí hovínka není sám o sobě špatně, je užitečný a může dobře sloužit svému účelu.
Ale rozhodnutí o umístění koše u křížku, vykonané kýmsi s hlavou bez přemýšlení, smyslu
pro krásu, úctu k tradici, bez víry a vkusu, dělá z dobrého úmyslu ošklivou ránu.
A vypovídá víc, než cokoli jiného, o místě, lidech a jejich době …
Mgr. Daniela Partlová
P.S.: Dobrou zprávou je, že poté, co jsem na křížek a také na zmučený strom (viz aktualita
květen 2015 O stromech a lidech http://www.os‐stromy.cz/listy/ZnovuMamRadaStromy.pdf
upozornila a na obě místa zavezla vedoucí zdejšího OŽP, byla přislíbena rychlá náprava.
Předem děkuji.
Je jen škoda, že se (řadu měsíců) obou těchto drsných zářezů do těla krajiny nedokázal
všimnout a chopit(!) NIKDO z místní jednadvacetihlavé Komise pro trvale udržitelný
rozvoj.(KUR)
Cit pro přírodu a krajinu totiž k trvale udržitelnému rozvoji také patří...

