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zpráv starých a hodnověrných byla  zvonice na 

návsi postavena již v XVIII. století. Zevnějšek její 

jest sešlý, omítka oprýskána. Vnitřní konstrukce 

se stávající ze tří oddělení starých dřevěných 

zpuchřených schodišť a odpočívadel, není již 

příliš bezpečná. Nahoře jest velká báň krytá 

břidlicí, nad ní nalézala se ještě menší plechová 

báň, o níž se všeobecně říkalo, že jsou v nitru 

jejím uschovány staré listiny památné a peníze. 

Za starosty Jana Loučného se kříž na báni tak 

nachyloval, že hrozil spadnutím, proto byl 

jakýmsi cizím potulným klempířem opět kolmo 

postaven. Při této příležitosti byla plechová báň 

i s obsahem odstraněna a nikdo nedovede 

sděliti, kam se poděla. Též si neumí občané 

vysvětliti, proč jest zvonice opatřena křížem 

s třemi příčkami, jenž se podobá kříži 

náholnému, podobného kříže užívají též 

pravoslavní v Rusku, jimž příčnice vrchní 

znamená nápis na kříži I. N. R. I., prostřední 

značí rozpětí a dolejší příčnice podnoží Páně. 

Zvonice jest opatřena dvěma zvony. Ve světové 

válce dne 30. září 1916 rekviroval pluk c. k. 

střelců č. 19 ze Zábřeha důstojníkem s dvěma 

vojíny ze zvonice zvon s obrazem sv. Václava 

s korouhví na koni. Šel jsem právě kolem, když 

vržen byl zvon tento oknem ze zvonice a 

tlumeně na zem dopadnul. Sbírkou opatřen byl 

nový zvon s týmž obrazem a současně se 

zvonem v kapli teodorovské a zvony zvolskými dne 28. července 1923 posvěcen. Kmotry při 

svěcení byly Josefa Chrastilová z Rájce a Anna Čulíková z Teodorova. Při křtu obdržel zvon 

teodorovský jméno Anna, rájecký Václav.  

V roce 2011 proběhly na zvonici udržovací práce. Byly spolufinancovány EU 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Na zvonici byla provedena oprava 

nebo výměna dřevěných prvků, výroba a osazení oken, vyčištění a nátěr krytiny, zhotovení 

venkovní hladké omítky, odvodnění a odvětrání základů s archeologickým průzkumem. 

 


