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Kříž je nejčastěji se vyskytující symbol umučení Krista. Původně se kříže
vyráběly ze dřeva, později z kamene či
litiny. Dřevo podléhá lehce přírodním
vlivům, a tak se nám ty původní dřevěné
nedochovaly.
Když si je prohlížíte, také přemýšlíte, jaká
je jejich historie? Kdo a s jakými pohnutkami je na daném místě postavil? Není
lehké tyto informace dohledat, ale o to
více to může rozvířit naši fantazii a stvořit
nekonečné množství příběhů.
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Centrála Železnohorského regionu
TIC Heřmanův Městec
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Tel: 469 625 147, E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz

MAS Železnohorský regon, o. s. se nachází v Pardubickém kraji. Jedná se
o občanské sdružení založené v roce 2005, které podporuje celkový rozvoj
regionu, realizací projektů metodou LEADER, jenž je založena na spolupráci
veškerých subjektů ve venkovském prostoru (obce, podnikatelé v zemědělství,
v cestovním ruchu, ve službách, zájmová sdružení, spolky, školy..).
Nejdůležitějším úkolem občanského sdružení je však navázat na přerušený
dialog všech obyvatel ve venkovském prostoru a koordinovat jednotlivé akce
subjektů tak, aby byly ve vzájemné shodě.

www.zeleznohorsky-region.cz
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Nazývá se tak stavba nejčastěji ve tvaru sloupu, někdy
jsou krytá stříškou, často je obklopují vzrostlé stromy. Boží
muka se stavěla na kopcích, na rozcestích, na poutních
místech nebo na místech, kde někdo tragicky zemřel.
Dříve bychom je našli u hřbitovů, později jako připomenutí
sloupu, u kterého byl zbičován Kristus.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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„Sbírka jako další životní prostor. Myslím si, že člověk
by přece jenom měl v průběhu svého života vytvářet
alespoň malé sbírky:- knih, které jej ovlivnily- hudby,
která je spjata s významnými obdobími jeho životamíst, jež navštívil a do kterých se rád vracel- osobních
předmětů a fotografií, jež jej spojují s lidmi, okamžiky
a událostmi- několik obrazů či grafik- kamenů,
mušlí, ušlechtilých materiálů, zkamenělin či obecně
přírodnin, které prohlubují jeho citlivost k barvám,
tvarům, zemi, různým formám života a propasti času.“
Václav Cílek
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Při toulkách po regionu MAS Žh
(Místní akční skupina Železné
hory)míjíme často drobné sakrální památky - boží muka, kříže,
kapličky, zvoničky a tzv. poklony. Nacházíme je na poutních
místech, na kopcích, na rozcestích nebo podél cest. Těžko si
dovedeme představit náves bez
kostela nebo kapličky.

Zvoničky

Kapličky

K obecnému rozšíření zvoniček
došlo až v druhé polovině 18.
století, kdy císařovna Marie
Terezie nařídila ohňovým patentem ohlašovat požár zvoněním.
Zvon byl původně umísťován do
přirozené rozsochy stromu nebo na
„vidlák“ uprostřed obce.

Pokud v obci nestál kostel, byla na návsi
aspoň kaplička. Plnila funkci kostelíka
pro pobožnosti. Také se kapličky stavěly
u pramenů nebo u křížových cest.
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Zvonilo se také při církevních
svátcích ,nebo v případě úmrtí.
Dlouho se také věřilo, že zvonění
může rozehnat bouřkové mraky.
Popiska

Tyto stavby nás spojují s našimi předky, je v nich ukryt odkaz minulosti,
osud konkrétního území. Jsou to místa odpočinku, zastavení, rozjímání či
vzpomínání. Mají svoji neopakovatelnou atmosféru. Když si uděláme čas
a zahledíme se na tyto nenahraditelné stavby v české krajině, vnímáme
svátečnost dané chvíle.
V současné době, hledáme-li obrázek typické české krajiny, najdeme polní
cesty, křížky, lípy, chalupy ve stráni či kapličky.
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Kromě vyjádření křesťanské víry jsou drobné sakrální stavby také místa
opředená pověstmi. Často jsou spojená se zázraky, prosbami nebo tragédiemi.
Žijeme v uspěchané době, ale toulky krajinou by měly být tou chvílí,
kdy jsme pozornější, vnímavější k okolí a k těmto drobným pamětníkům dřívějších dob.

Popiska

Kromě toho ve vsích bez kostela
či kaple na ně třikrát denně
vyzváněl zvoník tzv. klekání- za
úsvitu, v poledne a za soumraku. Časem se pojem klekání vžil
pouze pro večerní zvonění.
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Region MAS Žh se rozprostírá od Přelouče až po Horní Bradlo a na tomto
území se nachází více než 190 drobných sakrálních staveb. Pokud byste je
chtěli všechny navštívit, asi by vás bolely nohy. Ale rozhodně stojí za to,
rozhlížet se kolem sebe, když budete touto krajinou procházet.
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Nejvíce kapliček, zvoniček, křížů či božích muk se nachází v obcích Choltice, Přelouč, Svinčany, Třemošnice, Ronov nad Doubravou, Bojanov, Ctětín,
Horní Bradlo, Krásné, Nasavrky, Seč, Heřmanův Městec, Klešice, Svinčany a
Ostřešany.
A víte, kterém u světci bývají nejčastěji zasvěcené kapličky na tomto
území? Je to asi podobné jako v jiných částech naší země – Panně Marii
a sv. Janovi.
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