Historie vysockých zvonů
V kronice sepsané kronikářem panem
Církvou v roce 1946 je uvedeno:
Dne 11. srpna 1874 postaven byl dubový podstavec a na něj zavěšen zvonek
nákladem občanů vysockých. Zvonkem
tímto vyzváněno bylo kázání jakož i o
pohřbech. Zvon vážil 41 kg a opatřen
byl reliefem Ukřižovaného a nápisem :

„Nákladem obce Vysoká léta Páně
1874“. Dne 13. dubna 1917 odveden
byl k účelům válečným. Na jeho místo
zavěšen zvonek z márnice ze hřbitova.
Níže uvedená fotografie zvoničky a křížku je z téže kroniky a zřejmě z téže doby. Další písemnou zmínku o zvoničce,
zejména o tom, kdy byla zrušena a kam
se poděl zvon, jsem v kronikách nenašel. Našel jsem ale obrazová svědectví.
Prvním je nakreslený obrázek (autor neznámý, vpravo
dole), který je v obecní kronice z roku 1955. Protože
na něm vypadá zvonička
jinak, dalo by se soudit, že
došlo k obnovení či opravě
původní zvoničky (pozn.:
siluety Bílé věže si nevšímejte, vznikla kopírováním
z digitalizovaných kronik.
JH). Na malé fotografii nahoře je - cituji: „Budova
obecního úřadu před opravou v roce 1956“. Na ní je
dobře vidět věžička, kde byl
zřejmě
umístěn
zvon na vyhlašování
požárního poplachu.
V budově byla totiž i
hasičská zbrojnice.
Doplňuji pro ty, kteří
by to snad nevěděli:
zbrojnice byla tam,
co je dnes hospůdka EDIK. Takže se
tam vlastně hasí
dodnes, ale už jen
žízeň…

Historie obecních zvonů je tedy zřejmě
následující:
Na konci 19. století byly v obci dva zvony: velký na zvoničce a malý na hřbitově. Velký zvon z roku 1874 byl roku
1917 zrekvírován. Na jeho místo do zvoničky před školou byl přemístěn malý
zvon ze hřbitova. Po vybudování hasičské zbrojnice byl tento zvon přemístěn
na zbrojnici. Po zániku zbrojnice se vrátil
na hřbitov, v současné době je umístěn
ve zvoničce kapličky.
Poznámka: upozorňuji, že pro výše uvedené nemám důkazy. Pokud existuje
pamětník, který má přesnější informace,
rád se poučím.
JH.

Obnova obecní zvoničky jako součást péče o historické dědictví
O obnově zvoničky rozhodlo zastupitelstvo obce Vysoká nad Labem na svém
zasedání dne 3. května 2010. O výrobu
zvonu byla požádána známá zvonařská

firma rodiny Dytrychových v Brodku u
Přerova. Zastupitelstvo odsouhlasilo
následující: Zvon tónu C3, hmotnosti cca
42 kg, spodního průměru 390 mm. Na
zvonu bude heraldický znak obce,
reliéf sv. Jana Křtitele, patrona našeho farního kostela a nápis: VĚNOVALA OBEC VYSOKÁ NAD LABEM
L.P.2010.

skokatolický kněz Mons. ThLic. Tomáš
Holub, ThD. Před obřadem i po něm
bude zvon včetně dokumentace vystaven k prohlídce v klubovně.
Instalace na zvoničku proběhne v
průběhu měsíce září, o akci budete
včas informováni.
JH

Výrobou zvoničky byl pověřen pan Bohumil Danihelka
z Vysoké nad Labem. Zvonička bude dubová, vysoká
asi 4,5m, s osmihrannou
střechou. Dubový kmen na
nosnou část zvoničky věnoval pan Miroslav Špičan
z Vysoké nad Labem.

Nový zvon „Sv. Jan Křtitel“

Nový zvon bude oficiálně
představen veřejnosti na
Vysockém posvícení dne
28.8.2010 na fotbalovém
hřišti a v 15 hodin nám ho
slavnostně požehná řím-
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