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Odhalení opravené sochy
sv. Jana Nepomuckého
Obec Tři Sekery pečuje o památky, které se nalézají na jejím území. Dokladem toho jsou
například opravené křížky v místních částech Tři Sekery, Tachovská Huť, Chodovská Huť,
několik dalších křížků na opravu čeká. Dalším počinem je oprava sochy sv. Jana
Nepomuckého, která stojí vedle kostela Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi ve Třech
Sekerách.
Socha z roku 1765, která je starší než kostel, byla za téměř 250 let poznamenána
povětrnostními vlivy, kámen byl zašlý a porostlý mechy. Socha stojí na krásném místě mezi
třemi vzrostlými javory. Oprava sochy zahrnovala jak obnovu sochy samotné, tak úpravu
okolí – vysazení květin i keřů a položení nášlapových kamenů před sochou, úpravu
a zpevnění podstavce sochy a vyčištění sochy.
Obnovy sochy se zúčastnili obyvatelé obce Tři Sekery. Na komunitní akci, která se konala
18. července 2014, pomohli odborné firmě s přípravou záhonu a výsadbou rostlin. Práce
na soše samotné probíhaly v kamenosochařské dílně pana Junka.
Slavnostní odhalení opravené sochy se konalo v sobotu 2. srpna. Starostka obce Dagmar
Strnadová přivítala hosty a krátce je seznámila s průběhem opravy sochy. Samotné odhalení
sochy, která byla zahalena praporem obce Tři Sekery, měla za úkol jedna z nejmladších
občanek obce, malá Saša. Za pomoci maminky a paní starostky stáhla vlajku z krásné sochy
a sklidila za to zasloužený potlesk.
Paní starostka objasnila také několik detailů na soše. Na podstavci se nachází například
jedna „nerovnost“ – zkosení jedné z hran bývalo kdysi znakem autorství kameníků. Další
zajímavostí je malé očko na přední straně podstavce, které sloužilo k zavěšování věnečků.
Občané měli možnost si sochu prohlédnout zblízka, mnozí fotografovali na památku.
Touto cestou děkuje obec Tři Sekery a Mariánskolázeňsko, o.p.s., které na projektu obnovy
sochy sv. Jana Nepomuckého spolupracovalo, za finanční podporu, kterou poskytla Nadace
Via v programu Fond kulturního dědictví 2014.

Projekt: „Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého“ je podpořen grantem z programu Fond
kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu.
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Přikládáme několik fotografií ze slavnostního odhalení sochy 2. srpna 2014.

Projekt: „Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého“ je podpořen grantem z programu Fond
kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu.

