Smírčí kříž.
Nejstarší památkou v obci je smírčí kříž před budovou bývalé školy.
Typ kříže: Latinský s rozšířenou základnou. Výška 98 cm.
Kříž stojí na skalce z lomového kamene.
Nápisy a obrazce: Letopočet 1542 nebo 1547, po celé délce na čele svislé části kříže
obrys vztyčeného kopí až do středu vodorovného břevna (pod letopočet).
V literatuře jsou rozpory v datování kříže způsobené rozdílnou transkripcí 1542 nebo 1547.
Různí se i názory badatelů na typ, účel a dobu vzniku kříže.
Havelka (1885) se přiklání k názoru, že se v žádném případě nejedná o misijní památku. Zjišťuje u
něho vzhledem k rozšířené základně určitou příbuznost s nižšími řeckými kříži a považuje ho za
přechod k vysokým a štíhlým křížům latinským.
Podle Přikryla (1908) naopak stojí na místě svaté misie z dob šíření křesťanství a letopočet 1547 byl
na něm vytesán po vyzvednutí jako připomínka neznámé události.
Podle Kšíra (1959)jde o převýšený latinský kříž se smírčím významem a cenné datování ukazuje na
novější dobu zhotovení.
Ke kříži se údajně traduje místní pověst o přepadení a násilné smrtí osamělého jezdce. Pokud někdo
z vás tuto pověst zná z doslechu od našich předků, budeme rádi, když nás s ní seznámí. Jinak si
budeme muset nějakou vymyslet, ať je dál co tradovat .
V pamětním listu k postavení kaple ve Svésedlicích z 13.2.1899 se k tomuto kříži uvádí:
Ze starožitností nejpamátnější jest kříž cirillo methodějský s piskovce , s letopočtem 1542 u boží
muky na začátku osady při silnici od V. Bystřice vedoucí po levé straně. Určitého dnes o tom kříži
nic neni, jen dle pověsti nejstaršího lidu, se vykládá, že na tom místě byla šachta to jest společný
hrob padlých vojínu. Pravdě podobně to býti může, anžto kříž sám označen jest kopím, a na tom
samém místě, při stavbě silnice nalezeny byly ještě zachovalé celé kostry lidské: tak že se souditi dá,
že nejspíše mohla se zde na blízku, toho, na kříži naznačeného roku, odehráti zajisté jakás válečná
tragedie. Jiného určitějšího se nedá okříži tom starožitném zjistiti.
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