Kaple sv. Františka a Tomáše ve Svésedlicích
V dubnu 1898 se dědicové po Antonínu
Zatloukalovi rozhodli věnovat 1 000 zlatých na
stavbu nové kapličky. V následné sbírce bylo
upsáno od občanů dalších 1370 zlatých. 6. května
byla podána žádost o povolení stavby. 14. května
schválila komise plány od pana Koše. Půdorys
10x7.20m a výška 5.70m + střecha 2,5m + věž 4m.
Na místo původní dřevěné zvonice byl během dvou
dnů navezen stavební materiál. Do konce roku byla
stavba mimo vnitřních předmětů dokončena.
Prostě neuvěřitelné. To vše bez byrokracie, dotací a hlavně mechanizace. Avšak i tehdy se našli
spoluobčané, kteří vytvářeli problémy. Pan Čeněk Polívka například upsal 100 zlatých. Splatil
50 a o další splátce 50 proběhla zajímavá až zábavná korespondence se „ Slavným
představenstvem obce“. Nakonec se zastupitelstvo obce rozhodlo vrátit mu peníze a sepsalo
nový pamětní list, kde nebyl uveden mezi dárci. Tento měl být při vhodné příležitosti zaměněn
za původní, umístěný v kopuli kaple. Jestli se tak skutečně stalo, lze zjistit jen po otevření
kopule. Tento pamětní list je nejcennějším dokumentem o tehdejší době. Obsahuje seznam
všech občanů obce, ceny všech důležitých potravin a výrobků, zajímavosti o obecních
památkách.
Kaple byla slavnostně vysvěcena 7. Září 1902 společně s novou školou. Ještě předtím 20.
července byl představenstvem obce sepsán revers, ve kterém zavazuje sebe a své potomky,
že obec Svésedlice bude po všechny časy se starati, aby zachována a v dobrém stavu
udržována byla kaple. Mezi podpisy je překvapivě již i Čeněk Polívka.
A potomci se starali. Někdy lépe jindy zase hůře. Dle doby a možností.
Jedna z větších oprav proběhla v roce 1967. Při této rekonstrukci byla mimo jiné opravena
fasáda, natřena střecha a věž-zelená barva, natřen kříž před kaplí, nahrazen původní oltář a
lavice.
V roce 1969 byla zvonice osazena novým zvonem, který zde chyběl od války. Srdce zvonu
vyrobil místní kovář František Valášek. Na zvonu je v nápis „ ZDRÁVAS MARIA MILOSTIPLNÁ“
pod ním „LP 1969 SVÉSEDLICE.“
Při poslední celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2014, celkovým nákladem 520 000 Kč
byla celá kaple sanována proti vlhkosti, opraveny vnější a vnitřní omítky, vyměněna původní
železná okna za dřevěná, natřena střecha a věž-červená barva, repasovány dveře a vyměněna
veškerá elektroinstalace.
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