Sochy v Miletíně
sv. Jan Nepomucký

u věže – v roce 1701 ji dal postavit Jan Palacký, sekretář hrab. Fridricha z
Oppersdorfu , původně byla opatřena zábradlím. Dne 15. května 1870 byla přesunuta
na vyklizené spáleniště staré školy a zábradlí odstraněno.

pomník K. J. Erben

na náměstí – byl slavnostně odhalen dne 28.července 1901. Pomník je 8m vysoký,
vyroben z hořického pískovce dle návrhu akad. sochaře Jindřicha Říhy.

sv. Jiří

na náměstí – dne 7.listopadu 1891 dostal městský úřad nabídku od M. Černila na
zhotovení sochy sv. Jiřího na koni (vysokou 172 cm) a podstavce (110cm).Socha byla
vložena do středu kašny ( stála na náměstí), přidána roura k chrlení vody tlamou
draka – vše bylo ukončeno 6.srpna 1892. Dne 11.srpna 1892 byla socha vysvěcena. V
září 1952 byla socha přemístěna.

kašna

-postavena v roce 1852-53( J. Mistr z Rohoznice – kamenický mistr),
z důvodu úpravy náměstí byla 30.října 1948 vykopána. Původní kašna je v současné
době uložena na zámku.

sv.Trojice

stála na farské zahradě, kvůli výstavbě rodinných domků byla uložena

Immaculata na sloupu – marianský, morový sloup
v parku na náměstí - socha P. Marie zřízena na náklady hrab. Fridricha z Oppersdorfu
v roce 1735, socha stojí v nepohnutém postoji ve vlajícím rouchu, na vysokém
korinthském sloupu, vše z dílny M. Brauna. V roce 1864 byly pozlacena malířem
J. Kolářem. 1.ledna 1908 vichřice sochu srazila – opravena 12.9. a 13.9.1908
vysvěcena.

meteorologický sloup

v parku na náměstí - z roku 1907, přístroje byly dodány firmou J.Čeliš z Lázní

Bělohradu (dne 23.7.1907)

pomník obětem II. Světové války

– v parku na rozcestí mezi starou a novou silnicí do Hořic

sv. Gottharda

u silnice od Hořic – z roku 1731, socha představuje světce v biskupské ortaně
v barokním pojetí,z dílny M. Brauna

pomník Sokola

– v parku na rozcestí mezi starou a novou silnicí do Hořic

sv. Kříž na sloupu

– v parku na rozcestí mezi starou a novou silnicí do Hořic

hřbitovní kříž

z roku 1865,nápis na hřbitovním kříži: na čelní straně - „ Já jsem vzkříšení i život kdo
věří ve mně, byť také umřel, živ bude.“ na zadní straně - „ Za panování vysokorodé
patronky Marie hraběnky
z Thunu Hohensteinu svatý kříž tento byl nákladem zdejších farníků r. 1865 postaven
a dne
13. listopadu t.r. Od veledůstojného p. vikáře děkana Hořického Josefa Ledna slavně
posvěcený.“

Boží muka

– z roku 1811, při polní cestě severně od Miletína

socha P. Marie Lourdské

na jižní straně kostela – s kapličkou ze sbírky dobrodinců, ke které dal podnět Josef
Fábín, poutník lourdský, zbudoval ji v roce 1915 sochař Josef Deyl.

socha P.Marie

- ( Immaculaty) při polní cestě na Chroustov– na popravišti, plastika z roku 1811

sv. Florian

stojí v zámeckém parku – v roce 1760 ji dala zhotovit hrab. Marie Anna z Morzinu

a farářem Baudischem posvětit. Socha je barokní práce, bez nápisu, na kartuších,
se znakem Sosnovců z Wlkánova, u nohou má hořící dům ( ochránce hasičů).

sv. Notburgy

stojí za zámeckým parkem – v roce 1760 ji dala zhotovit hrab. Marie Anna
z Morzinu a farářem Baudischem posvětit. Socha je barokní práce, bez nápisu,
na kartuších, se znakem Sosnovců z Wlkánova, u nohou má tele ( ochránce skotu).

sv. Kříž

u odbočky na Chroustov- dříve dřevěný, nyní kamenný – jako památka na
„Starý hřbitov“ asi z roku 1809

socha Jana Křtitele

– u Rohoznické restaurace

sv. Jan Nepomucký
na Trotince – v roce 1858 ji postavili manželé Jan a Anna Erbertovi u hořického
sochaře F. Matouše. Na přední straně je nápis: „ Svatý Jane Nepomucký, pros
za nás!“. Na podstavci obraz Panny Marie a pod ní nápis“ „ Oroduj za nás, Maria,
pros za své / ctitele zvlášť při hodině smrti.“Dole je nápis:“ Tato socha jest postavena
pomocí / Boží nákladem manželů Jana a Anny Erbrt. 1858.“
Socha byla posvěcena 16.5.1859.

socha sv. Linharta

stojí za Bažantnicí – z roku 1772.Světec stojící na barokním podstavci drží v levici
knihu.
- u hřbitova

pomník padlého

- čerpáno z kroniky
- ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky soch a pomníků
- tímto žádám všechny, kteří vědí o sochách a pomnících více – napište nám
(www.miletin.cz – Vaše dotazy na MÚ)

