SENOMATSKÉ ZVONY
VEŘEJNÁ SBÍRKA „POŘÍZENÍ NOVÝCH ZVONŮ DO ZVONICE“
Rok 2018, kdy bude republika slavit 100 let, senomatský sbor dobrovolných hasičů
130 let a fotbalový klub 90 let od svého vzniku, bude významný i tím, že bychom
nechali zhotovit alespoň jeden zvon do naší zvonice.
Pořizovací hodnota jednoho zvonu je cca 200.000 Kč.
Do sbírky je možné přispět:
do sbírkové pokladničky v kanceláři Úřadu městyse Senomaty
na bankovní účet určený pro sbírku: 20036-540610379/0800
Rekapitulace příspěvků
V roce 2014 bylo vybráno: 70.590 Kč
V roce 2015 bylo vybráno: 20.000 Kč
V roce 2016 bylo vybráno: 19.890 Kč
Celkem dosud vybráno:

110.480 Kč

Historie zvonů
Historie zvonů, které zdobily dřevěnou barokní zvonici v Senomatech, je pohnutá.
První ve zvonici umístěné zvony pocházely z druhé poloviny osmnáctého století a byly
za první světové války roztaveny. Další zvony byly senomatskými do barokní zvonice
pořízeny v meziválečném období. Tyto pak byly opět roztaveny v průběhu druhé
světové války.
Díky pečlivé práci tehdejšího kronikáře nám historie zanechala podrobný popis prvních
barokních zvonů:
První, větší zvon měl 1,05 m v průměru a byl 0,80 m vysoký.
Ucha měl zdobená maskami. Na zvonu byl tento nápis: „Johann Georg Kühner goss
mich in der königlichen Kleinstadt Prag aano 1774“. ( Jan Jiří Kühner mne odlil
v královském Malém Městě pražském roku 1774.)
Pod nápisem bylo 6 kartuší s výjevy z posledního soudu. Na plášti zvonu byl další nápis:
„ A fulgure grandi ne et tempestate libera nos salvator / Iesu Christe“.
Pod nápisem se nacházel reliéf Panny Marie stojící u ukřižovaného Krista. Na druhé
straně pláště byl nápis: „Pro deo / infinite perfecto existo / et bartolomeus / vocor“.
V posledním slově byl umístěn reliéf raka v kartuši. Na obrubě bylo vyryto 8 křížků.
Druhý, menší zvon měl 0,61 m v průměru a byl 0,47 m vysoký.
Ucha byla hladká, koruna vroubkovaná a pod ní byl pás z hlaviček andílků. Na plášti byly
reliéfy sv. Petra a Pavla a na druhé straně sv. Vavřince.
Nacházel se zde nápis: „Johann Georg Kühner goss mich in der königlichen Kleinstadt
Prag anno 1771“.

