Nový zvon pro kapli Svatého Jana a Pavla ve Slatinkách
Vážení spoluobčané obce Slatinky,
v letošním roce 2017 uplyne 770 roků od první písemné zmínky o naší malebné obci Slatinky a
195 roků od posvěcení místní kapličky zasvěcené Sv. Janu a Pavlu (mučedníkům). Vlastníkem
kaple, které si velice ceníme, je Obec Slatinky. Současný věžní zvon je vyroben jako náhrada za
původní po rekvizici (odebrání zvonů pro válečné účely). Zvon je na elektrický pohon a vyzvání
vždy v poledne a v šest večer. Jeho zvuk má však při zvonění nevyhovující akustický účinek.
Myšlenka o pořízení nového zvonu zrála poměrně dlouhou dobu. Nicméně se podařilo! Pro návrh
výzdoby zvonu bylo podstatné zasvěcení kaple, místní tradice a obecní symbolika (znak obce).
Jelikož je naše obec historicky spojená s vinnou révou i zemědělstvím a kaple je zasvěcena Sv.
Janu a Pavlu, kteří po určitou dobu sloužili v římském vojsku (obraz v kapli), vybrali jsme v
souvislosti s těmito symboly jako patrona nového zvonu Sv. Martina. Současné zastupitelstvo
pořízení nového zvonu zakotvilo ve svém strategickém dokumentu „Program rozvoje obce
Slatinky na období 2016 až 2022“. Nový zvon bude slavnostně žehnán při letošních hodových
oslavách, v sobotu 24. června 2017 od 14 hodin před naší kapličkou. Slavnostní akt svěcení
vykoná Pater ThLic. Pavel Čáp SDB, kněz farního kostela Sv. Petra a Pavla v Prostějově.
Předpokládá se asi třicetiminutová modlitba žehnání s krátkými promluvami hostů. Po té bude
následovat hodinový koncert orchestru Big Band IK z Olomouce. V šest večer zazní z věže
kapličky první zvonění.
Na počátku byl posudek arcidiecézního kampanologa RNDr. Františka Johna Ph.D., vyhotovený
již v roce 2013, který skutečnost, že zvony vykazují nevyhovující akustický účinek potvrdil: „Dva
zvony, zavěšené ve zvonových polích, jsou vyrobeny z bílého bronzu jako náhradní slitiny, tomu
odpovídá i jejich nevyhovující akustický účinek při zvonění. Zvony je možné považovat pouze za
náhradní provizorní řešení zvolené v období po rekvizici původních bronzových zvonů. Doporučuji
stávající zvony nahradit novými zvony těžkého žebra, větší prioritou je pořízení většího ze zvonů.“
Po té následoval výběr zvonařství, kdy na podzim roku 2016 bylo osloveno Zvonařství
akademického sochaře Josefa Tkadlece z Halenkova na Vsetínsku. Pro ty, kteří využíváte internet,
je z tohoto zvonařství na adrese http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulavakamera/211411000320417/obsah/154655-zvonarstvi umístěn krátký medailonek.

Křestní jméno zvonu je Svatý Martin, jeho hmotnost je 60 kg, průměr věnce 455 mm, ladění A2.
Materiál tvoří slitina mědi a cínu CuSn22 (78% mědi a 22% cínu), tak zvaná zvonařská bronz.
Výzdoba obsahuje dekorativní pás, figurální reliéf Svatého Martina. Opačná strana nese reliéf
znaku obce Slatinky s textem OBEC SLATINKY, 1247 – 2017. Okolo věnce pod reliéfy je
dedikační text NA VĚČNOU PAMÁTKU Z DARŮ LIDU OBCE SLATINKY a ve spodní části
věnce je hlavní text (přímluva) SVATÝ MARTINE VYPROŠUJ ZA NÁS SPRÁVNOU CESTU
ŽIVOTA, LÁSKU A ODPUŠTĚNÍ. Ve věži kaple bude opravena zvonová konstrukce a osazen
nový moderní pohon.
Nový zvon byl odlit za účasti zástupců Obce Slatinky a 27. května 2017 při oslavách kácení máje
uvítán a představen veřejnosti. Mnozí z nás občanů se jistě budou chtít podílet finančním darem na
tomto významném díle v novodobé historii Slatinek. Pro takový účel Obec Slatinky připravila
darovací smlouvu, na základě které bude moci jednotlivec či rodina poskytnout finanční dar na
nový zvon. Předpokládá se, že nejméně bude možné na smlouvu darovat jeden tisíc korun. Na
základě uzavřené darovací smlouvy obdrží dárce pamětní list, který tak bude vzpomínkou na
významný den svěcení zvonu Sv. Martin. Přispět bude možné i částkou do jednoho tisíce korun,
a to na základě pokladního dokladu.
Podrobné informace Vám budou poskytnuty v kanceláři Obecního úřadu ve Slatinkách. Evidence
darů bude ukončena termínem svátku Sv. Martina, tedy 11.listopadu 2017. Po tomto datu bude
v kapli zveřejněn výčet dárců a fota zvonu.

Nový zvon je do doby jeho svěcení umístěn ve vestibulu Obecního úřadu
ve Slatinkách, kde si jej můžete prohlédnout a poklepem na něj i zazvonit.

Za Obec Slatinky
Roman Luczka, místostarosta

