
Boží muka na cestě do Lipin



Křižovatce cest za Nečíní směrem do Lipin se říká U božích 
muk. Boží muka tu nikdo nepamatuje a pomalu ubývá i těch, 
kteří si vzpomenou, že tu na kamenném podstavci stával 
kamenný kříž. Kříž lidé povalili, podstavec zůstal a místo 
zarostlo křovím.
Doba se mění, historické památky se obnovují a to dokonce i 
ty malé a méně významné. Jsme za to rádi, a tak jsme se 
rozhodli místo U božích muk upravit.
Kdo? Lidé z Občanského sdružení Místo pro život a děti 
Základní školy v Nečíni.

Boží muka na cestě do Lipin





Malá brigáda stačila na to, aby se odhalilo, co zakrývalo roští
- starou křivolakou jabloňku a kamennou zídku. Druhý den 
po vyčištění se u "božích muk" objevila židlička. Místo pro 
život a děti Základní školy v Nečíni.

Co zakrývalo roští





Třeba tak, jak to udělaly paní učitelky a vychovatelky ve 
škole v Nečíni.
Daly dětem přečíst krátký nedokončený příběh o božích 
mukách na rozcestí do Lipin a nechaly děti vymýšlet jeho 
pokračování. A protože věděly, že příběh pokračování má, a 
protože se domluvily s lidmi z občanského sdružení, mohly 
se abstraktní představy dětí spojit s realitou. Děti samy se 
staly aktéry příběhu. Nejprve pomohly vyčistit okolí křížku, 
pak natřely lavičku opodál a nakonec si udělaly výpravu k 
vyčištěné suché zídce, kam je pozvala sama podzimní
příroda

Jak probudit zájem dětí o „kus kamene“









Dříve nežli jsme začali promýšlet, jak opravit (dodělat, 
předělat...) chybějící část božích muk, upravili jsme nejprve 
jejich okolí a podemletou rozježděnou cestu.

Brigáda u božích muk a okolí





Vyčistit starou zídku není obtížné, není ani težké zpevnit 
vymletou cestu, jak ale dodělat boží muka, kterým chybí celé
jejich tělo i hlavice, ze kterých zůstal jen podstavec?
Architekt Jakub Chvojka vytvořil několik návrhů soudobých 
božích muk, která by nahradila stará, včetně zbylého 
podstavce. Jako symbol "utrpení" zvolil slzu, která by byla 
vyříznutá do těla kamenného sloupu.
Návrh představil na veřejné schůzi občanského sdružení. 
Neprošel. Lidé se vzácně shodli na tom, že chtějí na místě
zachovat zbylý podstavec. Nezbývalo, než hledat další
řešení. 

Návrh na  úpravu Božích muk





S další variantou pomohl páter Wladyslav Ciaglo. Věnoval Nečíni
starý litinový kříž z Hrádku u Vlašimi - poutního místa nad Blanicí.
Pamětníci, u kterých jsme dotazovali na podobu božích muk, se 
nemohli shodnout na tom, zda byla kamenná nebo to byl železný 
kříž. Pravděpodobně obojí. Nejprve kamenná a na počátku 
minulého století, po zničení těla nebo hlavice někdo na zbylý 
podstavec umístil železný kříž. V každém případě bylo na co 
navázat.

Návrh na  úpravu Božích muk II 





Příběh božích muk ale dostal novou zápletku, když se schylovalo k 
posledním úpravám uchycení kříže do patníku. 
Při úpravě terénu kolem patníku jsme narazili na část těla 
původních božích muk. Do hodiny se našla další kamenná
část . Pan Vacek (starousedlík) se rozpomenul, kde zarůstá
travou a mechem tvarovaný mezičlánek mezi podstavcem a 
sloupem božích muk.
Po dvou letech úprav místa jsme mohli vztyčit 2/3 vzácné
sakrální památky.

Boží muka potřetí







Návrhy úpravy Božích muk restaurátorky MgA. Hany Novákové


