Růžičkův kříž
(kříž u silnice)
Místo: Třebětice, u silnice při výjezdu na Holešov.
Rok: 1846
Rekonstrukce: 1878
Popis:
kamenný kříž v obci u hlavní silnice směrem na Holešov.
Na čtyřbokém, hranolovém soklu stojí volutový, čtyřboký
podstavec, reliéfně zdobený ve své přední části. Podstavec
je zakončený římsou. Na ní stojí vysoký reliéfně zdobený
nástavec držící kříž s Kristem.

GPS: 49.3194325N, 17.5243586E

Nápisy:
vpředu dole letopočet 1878. Vzadu letopočet 1846.
Historie:
tento kříž nechal postavit K. Růžička z Třebětic z čp 21 v
roce 1846.
Status: památka místního významu.

QR kód na Mapy.cz

Hubíkův kříž
(kříž u kostela)
Místo: Třebětice, na návsi, u kostela sv. Vendelína.
Rok: 1877
Rekonstrukce: 1997
Popis:
kamenný kříž u kostela. Na hranolovém, čtyřbokém soklu
stojí osmiboký, reliéfně zdobený podstavec, zakončený
římsou se stříškou. Vpředu na podstavci reliéf Panny
Marie Bolestné. Nástavec čtyřboký s plastikou kalichu.
Nad ním je kříž s Kristem. Okolo kříže kovový plot.

GPS: 49.3191350N, 17.5190889E

Nápisy:
vzadu: „Nákladem sv. kříže Manželé Jan a Anna Hubik 1877.“ Zboku:
„MCM. Sv. Missie na obratu století 1900. Neplnomocných odpustků
získáš a sice 5 let jednou za den, pomodlíš-li se u toho kříže na
památku smrtelných úzkostí Krista Pána třikráte Otče náš, Zdrávas a
Sláva otci (Lev XII. 18 22/4 26.) a stodenních, kdykoliv pobožně kříž
tento navštívíš (Pius IX.18 19/12 5l.).“ Z druhé strany: „MCM. Sv.
Missie na obratu století 1900. Plnomocných odpustků získáš u toho
kříže. 1. Ve výroční den posvěcení kříže (25/11). 2. V den nalezení sv.
kříže (3/5). 3. V den povýšení sv. kříže (14/9): přistoupíš-li hodně ku
stolu Páně a pomodlíš li se na úmysl sv. Otce (Pius IX. 18 19/12.73).“

Historie: v roce 1997 byl kříž celkově opraven.
Status: památka místního významu.
QR kód na Mapy.cz

Kříž na hřbitově
Místo: Třebětice, na hřbitově.
Rok: 1884
Rekonstrukce:
Popis:
kamenný kříž v centru místního hřbitova. Na
třístupňovém, čtyřbokém soklu stojí vysoký osmiboký
podstavec zakončený lámanou stříškou. Vpředu na
podstavci soška Panny Marie. Nástavec dvoustupňový,
osmiboký s římsou a s plastikou kalichu. Nástavec drží
kamenný kříž.

GPS: 49.3180753N, 17.5216519E

Nápisy:
nahoře na kříži na štítku: „Hic est rex Judaorum.“ Překlad:
„Toto je Král Židů.“ Vzadu pouze letopočet 1884.
Historie:
pro hřbitov tento kříž vytvořil Antonín Beck z Kroměříže
v roce 1884.
Status: památka místního významu.

QR kód na Mapy.cz

Kříž Alexovice
Místo: Alexovice, u silnice vlevo od žel. přejezdu.
Rok: 1906
Rekonstrukce:
Popis:
na hranolovém soklu je podstavec s deskou s textem, nad
ním římsa a dřík na kterém je kříž s Kristem. Kříž stojí
mezi stromy a je udržován.
Nápisy:
vpředu: „Svěz zranil tě? Tvé slzy kanou? Před křížem
klekni, téci přestanou.“ Vzadu: „L.P. 1906.“

GPS: 49.3189672N, 17.5357806E

Historie:
Status: památka místního významu.
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Socha Panny Marie Hostýnské
Místo: Třebětice, v poli, u polní cesty směr Količín.
Rok: 1920
Rekonstrukce:
Popis:
kamenná socha Panny Marie Hostýnské, stojící u polní
cesty směrem na Količín. Na nízkém čtyřbokém
hranolovém soklu stojí vysoký čtyřboký podstavec nahoře
kvítky zdobený. Na něm stojí socha Panny Marie s malým
Ježíškem v náručí.

GPS: 49.3229400N, 17.5203256E

Nápisy:
vpředu: „Matičko Svatohostýnská oroduj za nás!“ Vzadu:
„Věnovala Ludmila Chytilová ze Střebětic.“
Historie:
socha byla zhotovena sochařem Krajčou z Holešova. Po
roce 2015 byla odvezena do úschovy k majiteli p.
Chytilovi z důvodu výstavby nové rychlostní komunikace.
Status: památka místního významu.
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Socha Panny Marie na hřbitově
Místo: Třebětice, na hřbitově.
Rok: 1881
Rekonstrukce: v 90. letech 20. stol.
Popis:
kamenná socha Panny Marie, nyní stojící u vstupu na
místní hřbitov. Na čtyřbokém, hranolovém, nízkém soklu
stojí osmiboký podstavec s římsou. Vpředu vložena deska
s textem. Na nízkém zdobném nástavci stojí socha světice.

GPS: 49.3180753N, 17.5216519E

Nápisy:
vpředu: „Svaté nebeské královně věnuje Terezia, vdova v
panu zesnulého Lochmana Karla.“ Vzadu pouze letopočet
1881.
Historie:
socha původně stávala za obcí u hlavní silnice k Holešovu,
na křižovatce cest Třebětice – Holešov – Količín –
Alexovice, u autobusové zastávky.
Status: památka místního významu.
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Socha svatého Josefa
Místo: Třebětice, na návsi.
Rok: 1896
Rekonstrukce: 1999
Popis:
kamenná socha sv. Josefa stojící na návsi. Na
čtyřstupňovém, čtyřbokém, hranolovém soklu stojí
konický podstavec s nikou vpředu. Na podstavci je
nástavec, bohatě zdobený hlavičkami andílků a květinami.
Svatý Josef drží v náručí malého Ježíška.

GPS: 49.3184883N, 17.5190167E

Nápisy:
vzadu: „L.P. 1896 od R. Stratilové.“
Historie:
socha původně stávala u polní cesty za obcí, za železniční
tratí. Postavili ji tam manželé Stratilovi po scelování
pozemků v rohu nově nabytého pole. V roce 1999 byla
přenesena na náves a celkově opravena. Původní umístění
sochy: GPS 49.3132228N, 17.5257328E.
Status: památka místního významu.
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Socha Ježíše Krista ( Božské srdce Páně)
Místo: Třebětice, na návsi.
Rok: 1897
Rekonstrukce: 1999
Popis:
kamenná socha Ježíše Krista (Božské srdce Páně) stojící na
návsi. Na čtyřstupňovém, čtyřbokém, hranolovém soklu
stojí čtyřboký, hranolový podstavec zakončený stíškou.
Vpředu je vložena deska s textem. Na nízkém nástavci stojí
socha Ježíše v běžném ikonografickém pojetí.

GPS: 49.3205422N, 17.5194003E

Nápisy:
vpředu: „Ó nejsladší Ježíšovo srdce dejž ať tě miluji vždy
víc a více.“ Vzadu: „Postaveno nákladem Anežky a Karla
Stratila čís. 29. L.P. 1897.“
Historie:
socha původně stávala u polní cesty za obcí, za železniční
tratí. Postavili ji tam manželé Stratilovi po scelování
pozemků v rohu nově nabytého pole. V roce 1999 byla
přenesena na náves a celkově opravena. Původní umístění
sochy: GPS 49.3165253N, 17.5249042E.
Status: památka místního významu.
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Podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého
Místo: Třebětice, u polní cesty za obcí, směr Hulín.
Rok: 1864
Rekonstrukce: 1880, 1896
Popis:
kamenný podstavec ze sochy sv. Jana Nepomuckého. Na
hranolovém soklu stojí osmiboký reliéfně zdobený
podstavec s římsou, na které stávala socha světce.
Nápisy:
z boku: „1864 K.Z. Obnoveno 1880 J.K.“

GPS: 49.3132661N, 17.5084919E

Historie:
socha stávala od svého založení v roce 1864 asi 100 metrů
jihozápadně od rozcestí v Probickách. Poněvadž při
scelování pozemků v roce 1896 překážela scelovacímu
plánu, byla tehdejším majitelem K. Žůrkou z čís. 21
odvezena a postavena na vlastním pozemku.
Status: památka místního významu.
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Výklenková kaplička v poli
Místo: Třebětice, v poli, u polní cesty směr Hulín.
Rok: 18. stol.
Rekonstrukce: 2021
Popis:
zděná výklenková kaplička v poli za obcí. Jedná se o
tříbokou omítnutou stavbu, přičemž je na každé straně nika,
ve které bývaly sošky svatých. Na střeše je malý železný
křížek.
Nápisy: bez nápisů.

GPS: 49.3127483N, 17.5152342E

Historie:
u této boží muky stávala obrovská lípa, krásně košatá.
Těšila se velké pozornosti všech. Pověst o ní vypravuje, že
místo kolem ní bylo v dávných dobách pohřebištěm
padlých vojáků. Lípa sešla stářím a kolem roku 1901 byla
za bouře rozpůlena. Kaplička byla v roce 2021 kompletně
opravena.
Status: památka místního významu.
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Památník obětem první světové války
Místo: Třebětice, na návsi.
Rok: 1920
Rekonstrukce:
Popis:
pomník padlých v parku za kostelem. Podstavec je z hrubozrnné tmavé
slezké žuly. Po stranách je bronzový letopočet 1914-1918. Vpředu je
bronzový reliéf Truchlící rodina u hrobu. A následuje výčet jmen
padlých. Na podstavci je dva metry vysoký obelisk z českého syenitu,
na kterém je nápis. Nahoře obelisku je bronzová hlava Krista s trnovou
korunou.

GPS: 49.3186908N, 17.5190406E

Nápisy:
vpředu: „Památce padlým vojínům ve světové válce věnují občané.“
Vzadu: „V cizích službách zemřeli jste, v paměti národa žijete na věky.“

Jména vojínů:
Tupý Jaroslav, Sovadina Jan, Stískal František, Karas Karel, Strouhal
Václav, Březina Antonín, Kovář Josef, Strouhal Stanislav, Vaisar
František, Halaška František, Jiříček František.

Historie:
Pomník byl postaven v roce 1920 nákladem 17 642 Kč. Od
příbuzných padlých vojínů vybráno bylo 8 100 Kč, zbytek
uhradila místní záložna. Pomník zhotovil A. polívka, sochař
v Holešově.
Status: památka místního významu.
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Památník zastřelených
Místo: Třebětice, před obcí, u křižovatky cest.
Rok: 1949
Rekonstrukce: po r. 2015
Popis:
památník stojící u autobusové zastávky na křižovatce cest
Holešov – Třebětice – Količín. Žulová deska na
podlouhlém podstavci, po levé straně vztyčen obelisk, za
pomníkem stávala smuteční vrba.

GPS: 49.3226039N, 17.5310661E

Nápisy:
vpředu: „Nezapomeňte našich hrdinů zastřelených
okupanty 23. 4. 1945. Zbudoval Svaz bojovníků za svobodu
v Holešově 1949.“
Jména na památníku:
Antonín Pala (z Přílep), Rudolf Sovadina (z Přílep),
František Kalous (z Baťova), Miroslav Šlechta (z Fryštáku),
František Kučera (z Všeminy).
Historie: památník byl po r. 2015 celkově opraven.
Status: památka místního významu.
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