Naše městečko plánuje ve spolupráci s místní římskokatolickou farností
v příštím roce, to je při příležitosti výročí 300 let od odlití stávajícího
barokního zvonu Maria, pořídit na zvonici zvon nový, stejného jména
a obdobné velikosti. K této myšlence nás vede nejen přesvědčení, že velikost
naší farnosti a citlivě restaurovaný objekt zvonice si nový zvon zaslouží,
ale hlavně nevyhovující stav zvonu současného. Ten bude vyřazen z provozu
a využit k výstavním účelům. Záměr na pořízení zvonu přijalo zastupitelstvo
na svém jednání v září letošního roku a následně schválila rada městečka
otevření veřejné finanční sbírky a zřízení transparentního účtu u ČSOB
Přerov.
Podkladem pro tato jednání byly již tři konkrétní cenové nabídky
na výrobu zvonu. Podány byly zvonařstvím Rudolf Perner České Budějovice,
Josef Tkadlec, zvonařství Halenkov a zvonařství Leticie Vránová-Dytrychová,
Brodek u Přerova. První orientační ceny se pohybují u 800.000,- Kč.
Dá se předpokládat, že v období do konce roku se sejde výběrová komise
složená z místních obecních radních, pana faráře Zdeňka Mlčocha, starostů
obcí, které spadají do dřevohostické farnosti a členů rady naší farnosti. Pod
vedením kampanologa olomoucké arcidieceze RNDr. Františka Johna bude
vybrán nejvhodnější dodavatel nového zvonu. Předání do Dřevohostic by
mělo být splněno do konce měsíce července 2021, později proběhne vysvěcení
zvonu za účasti církevních hodnostářů a na zvonici by měl být zvon zavěšen
ve svátek sv. Havla v říjnu příštího roku.
Rozhodli jsme se zřídit veřejnou finanční sbírku, abyste se na zrození
nového zvonu mohli podílet i vy, třeba jen malým střípkem. Sbírka,
registrovaná Olomouckým krajem, bude otevřena k datu 1. listopadu 2020,
a protože má své limity, její uzavření se zatím předpokládá v březnu 2021.
Osobně věřím i ve vaši podporu celé této myšlenky. Vždyť zvon je
symbolem sounáležitosti a propojenosti našich nejbližších obcí a všech jejich
občanů. Ctí Boha, svolává nás k vzájemné pomoci a ochraňuje obec. Ať nám
tedy zvoní jen tu nejkrásnější budoucnost obce a všech našich občanů.
Petr Dostál, starosta

