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3. Kraj:

evidenční list nemovité kulturní památky
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5. Název (označení) památky:
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7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístěni památky:

I 8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):
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9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Dva metry vysoký, dvoudílný podstavec, na základním s o k Iu podélná zr
cadla s nápisem: PŘENESENO IE1A P. 1870. Druhý stupeň podstavce má
zrcadla rovněž ve 4 stranách, nahoře je zakončen mohutnou, profilovanou
římsou. Na vrcholu sousoší sv. Jana a Pavla v životní velikosti. Posta
vy se opírají o mraky, v nichž je tesaná hlava - relief živli. Pod hla
vou znázorněné klasy. Postavy jsou oděné v římském šatě, na hlavách
ploché, po stranách vykrajované čepice. Za postavami je vztyčený sloup,
na něm znak
s dvěma věnečky.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

Na soklu nápis: Přeneseno léta P. 1870. Sousoší je tedy
zřejmě staršího data.
St 25 - 2640-68
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12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

15. Odkaz na literaturu:

Pískovcové sousoší neznámého autora je velmi pěknou, dekorativní kom
pozicí, která svým pojetím obohacuje region drobných památek v kraji.
Rozhodně si zasluhuje péči a ochranu. Dle výrazu kompozice jde
zřejmě o mýtus ochrany úrody před bouřemi a nepohodou.

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

Zachování velmi dobré

bude přiložena
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14. D řívější i současný způsob využití a příp. návrhy op atření:
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17. Odkaz na m ěřickou a jinou d okum entaci:

Sousoší je umístěno na velmi nevhodném a nehostinném místě - v houš , í
za tratí, kde jsou boudy se senem, vlhké křoviny a nedostatek světli.
Také otřesy půdy, zpisobené provozem na trati mohou narušit stabili tu
památky. Vzhledem k vydařené kompozici, dobrému zachování a mýtickému
zaměření, doporučeujeme, aby památka byla přemístěna na vhodnější,
vzdušné prostranství.
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

8/69 í*r. Ochotný, Davidová

19. Záznam doplňkových listů:

