Chyňavský zpravodaj
Vánoční speciál pro Chyňavu,Libečov,Malé Přílepy,Podkozí a Lhotku u Berouna

Nový zvon v Chyňavě
Zvonařství je jedno z nejstarších řemesel. Existuje u nás už od 13. století
a jen tak nevymře, i když vůbec není jednoduché.
Jak říká zvonař Michal Votruba:
"Tři měsíce děláte formu,
tři minuty to do ní lijete a tři dny
čekáte, jak to dopadne. Navíc je
to obor, kde se učíte celý život,
a stejně nikdy nebudete vědět
všechno."

Jak se vlastně vyrábí kostelní
zvon? Musí se skloubit mnoho
různých oborů, které jsou nutné
k výrobě zvonů. Patří mezi ně slévárenství, matematika, fyzika nauka o materiálech a hudební
teorie. Každý zvonař musí být
zručný slévač, modelář, cizelér
a výtvarník. Přesto se výroba od
středověku skoro nezměnila. Základním pracovním postupem zůstává poctivá rukodělná práce.
Moderní technika usnadňuje pouze manipulaci s modely a odlitými
zvony.
Nejdříve je třeba přeměřit místo,
kde bude zvon zavěšený. Vý-

počtem se určí ladění a tím i síla
zvonu. Pak se připraví forma
z jílovité hlíny s příměsí koňských
žíní, obilných plev, grafitu a dalších ingrediencí. Na formu se nažehlí směs parafínu, vosku a sádla. Na to se připevní reliéfy.
Na našem zvonu je nápis Sv. Václave, nedej zahynouti nám i buducím a text, že byl pořízen v roce
2018 z veřejné sbírky k výročí
vzniku republiky. Dále je tam znak
obce, reliéf sv. Václava a Zvonařství Votruba, které náš zvon vyrobilo.
Potom se celý zvon zabalí do hlíny. Okolo formy se postaví
pec. Zahřátím směs vosku, sádla
a žíní vyteče, forma se rozebere,
vyjme se model zvonu, vyčistí se
a opět složí. Mezi jádrem a formou vznikne dutina, do které se
nalije zvonovina, což je směs mědi a cínu. Ta v zemi tuhne tři dny.
Zvon se vykope, až když je odlitek
nahoře studený.
Výroba našeho zvonu se podle
zprávy ze zvonařství povedla. Jak
zvoní, to si přijďte poslechnout
v sobotu 15. 12. 2018 ve 13 hodin
ke kostelu sv. Prokopa. Připraveno je občerstvení, v prodeji budou
hrníčky se znakem obce za 50 Kč.
Budete svědky slavnostního vysvěcení a zavěšení zvonu do
zvonice kostela.
Lenka Hladká, red
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Sobota 15.12.2018
od 13 hodin

Zvon pro Malé Přílepy
Kaplička stála uprostřed obce Malé Přílepy od nepaměti. Byla osazena starým zvonem (cca z roku
1700…).
Za 2. světové války byl zvon, podobně jako stovky dalších zvonů,
zrekvírován a odvezen na sběrné
místo, které bylo v Praze pod Libeňským mostem - v přístavišti na
Maninách. Zde byly zvony tříděny do 4 kategorií A, B, C, D. Zvony kategorie A byly ihned odváženy do Německa k průmyslovému zpracování, kategorie B a C
tvořily rezervu. Kategorie D byla
určena pro umělecky i historicky
nejcennější zvony, a pouze takové měly být zachovány.
Osud byl našemu přílepskému
zvonu příznivě nakloněn a zřejmě
proto, že patřil k těm umělecky
cennějším, byl zachován a na

sběrném místě přečkal válku. Po
válce jej ve skladu Na Maninách
náhodou objevil občan Malých
Přílep pan Karel Bejvl, který tam
pracoval. Dopravil jej zpět do Přílep, kde byl zvon do kapličky opět
zavěšen a nějaký čas se na něj
zvonilo. Zub času se však podepsal i na přílepské kapličce a byla
pak svépomocí v 90. letech minulého století opravena a na zvon
se ještě nějaký čas zvonilo –
ovšem jen do doby, než praskl.
Místní občan pan Jindřich Štětka
jej odvezl ke znalci, který potvrdil,
že tento zvon byl vyroben kolem r. 1700, a to nikoli ve zvonařství, ale byl odlit jakýmsi
„kanonýrem“.
Jeho oprava nebyla možná, a tak
byl tento historický a bohatě zdobený zvon prostřednictvím rodiny

Šandovy z naší obce odvezen do
zvonařské dílny v Brodku u Přerova a předán majitelce paní Marii
Dytrychové k uložení do její sbírky historických zvonů. Náhradou
za tento starý zvon byl v její dílně
vyroben zvon nový, který byl
v roce 2008 za pomoci přílepských hasičů do kapličky zavěšen.
Dotazem, který jsme letos
v listopadu učinili, abychom se
poptali po dalším osudu starého
zvonu, jsme zjistili, že ve zvonařství v Brodku u Přerova se tento
zvon bohužel již nenachází a není
uložen ani v muzeu v Přerově.
Olga Kobilková
Dagmar Šandová
Jindřich Štětka

Zvon v Libečově
Původní historický zvon z kapličky v Libečově byl
vyroben v roce 1757. Podle pamětníků okolo roku
1965 pukl. Byl laicky opraven zřejmě mosazí, ale
po několika letech používání znovu praskl. Náhradou byl vyroben ve slévárně zvon jiný a zavěšen
do kapličky.
Na historickém zvonu je ( možná ) zobrazen sv.
Jan Nepomucký. Usuzujeme tak podle toho, že
tento světec bývá zobrazován jako kněz v rouchu,
na hlavě s biretem. V náručí má kříž a v ruce palmu. Přesné posouzení ale necháme na odbornících.
Miroslav Kučera st.
Lenka Hladká

Vánoční akademie ZŠ a MŠ

Středa 12. 12. 2018
od 17 hodin

Zvon na Lhotce
Původní historický zvon byl z kapličky na návsi
bohužel odcizen neznámým pachatelem, a tak
obec musela nechat odlít v roce 2010 nový. Při
hasičských oslavách v srpnu téhož roku zvonu
požehnal velebný pán Josef Pecinovský. Nový
zvon je nyní ve zvoničce zabezpečen mříží proti
nenechavcům. Hlas zvonu se rozeznívá pouze,
když někdo ve Lhotce odejde na věčnost.
Mgr. Dalibor Bartoš

Charitativní běh pro dětský domov

Zdobení stromku
v Libečově
Sobota 15. 12. 2018
od 10 hodin

Živý Betlém

Neděle 16. 12. 2018
od 14 hodin

Sobota 22. 12. 2018
od 16,30 hodin

Sobota 22. 12. 2018
od 10 - 18 hodin

Přílepské kapření

Plesová sezona 2019
Nový betlém a koledy na Lhotce

Obecní ples 26. 1. 2019
hraje PHZS od 20 hod v DD

Sportovní ples 16. 2. 2019
hraje Galaxie od 20 hod

Hasičský bál

23. 2. 2019
hraje Akcent od 20 hod
v pohostinství u Vořechů na Malých Přílepech

Maškarní hasičský ples 9. 3. 2019
hraje Galaxie od 20 hod v restauraci u Lepičů

Vánoční koncert v kostele

Středa 26. 12. 2018
od 15 hodin

Vánoční turnaj

Středa 26. 12. 2018
od 14,30 hodin

Sobota 29. 12. 2018
od 9 hodin

Vážení spoluobčané,
s koncem roku přichází období bilancování našeho celoročního snažení. Věřím, že se toto bilancování u Vás promění v pocity spokojenosti a pohody, která Vás bude provázet po celý
předvánoční a vánoční čas.
K tomu bych Vám chtěl popřát jménem svým, i jménem všech zaměstnanců obecního úřadu,
radostné a klidné prožití vánočních svátků strávených v kruhu Vašich blízkých. A do nového
roku 2019 Vám přeji pevné zdraví, spokojenost a hodně pracovních úspěchů.
Závěrem přijměte naše pozvání na tradiční Obecní ples, který se uskuteční v sobotu 26. ledna
2019 v Dělnickém domě.
S pozdravem Váš starosta Jiří Kříž
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