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Z kostelní vûÏe se opût line zvuk zvonÛ
Nadace OKD pﬁispûla na znovuobnovení zvonaﬁského potenciálu orlovského evangelického kostela
ORLOVÁ Orlovské evangelíky
opût svolává na bohosluÏby melodie v‰ech tﬁí kostelních zvonÛ. Po
nûkolikat˘denní opravû, kterou
spolufinancovala ãástkou 195 tisíc
korun Nadace OKD, byly zvony
znovu zavû‰eny ve vûÏi orlovského
evangelického kostela, aby tû‰ily
u‰i a srdce vûﬁících.
„Zvony pocházejí z roku 1918 a
s ãasem pﬁestaly slouÏit svému
úãelu. Pﬁestával fungovat jejich
pohon, navíc se vûÏ v dÛsledku dÛlních vlivÛ vych˘lila ze své osy a
zvonûní tak bylo riskantní i z dÛvodÛ bezpeãnostních,“ vysvûtlil
orlovsk˘ pastor Vladislav Szkande-

Co visí ve vûÏi
Hmotnosti:
nejvût‰í zvon .....................804 kg
stﬁední zvon ......................607 kg
mal˘ zvon..........................400 kg
V˘robce: jiÏ zaniklá nûmecká
firma Weule z Bockenen

ra. „V rámci oprav bylo vymûnûno
osazení zvonÛ a systém jejich pohonu a byla v nich instalována speciální srdce, díky nimÏ se o tﬁetinu
zmen‰il jejich rozkmit. Díky tûmto
zmûnám mÛÏeme dnes opût vyuÏívat cel˘ jejich potenciál,“ upﬁesnil.
Znovuzprovoznûní zvonÛ oslavili orlov‰tí evangelíci v nedûli 28.
záﬁí na slavnosti k 90. v˘roãí zavû‰ení zvonÛ ve vûÏi kostela. Historie
zvonÛ orlovského evangelického
sboru zaãíná ale uÏ o ‰edesát let
dﬁív. KdyÏ katolick˘ faráﬁ tehdy
vydal zákaz zvonit na katolickém
kostele pﬁi pohﬁbech evangelíkÛ,
rozhodli se luteráni vystavût vlastní
zvonici. Pomoc jim prokázal baron
Konrád Mattencloit, kter˘ jim dne
3. bﬁezna 1857 daroval mal˘ zvon
po evangelick˘ch pánech Bludovsk˘ch. Za peníze ze sbírek si pak
orlov‰tí evangelíci nechali odlít ve
vídeÀském Novém Mûstû dal‰í
zvon, kter˘ pﬁivezli do Orlové 26.
listopadu 1858. Oba zvony byly
zavû‰eny ve zvonici na evangelické
ãásti orlovského hﬁbitova.

Nedûlní slavnosti k 90. v˘roãí zavû‰ení zvonÛ ve vûÏi evangelického kostela v Orlové se zúãastnilo na
sto lidí. Pﬁítomen byl ﬁeditel Dolu Karviná Pavel Hadrava.
V roce 1861 byl v Orlové oficiálnû zaloÏen Farní sbor evangelické
církve augsburského vyznání a sborovníci neprodlenû pﬁistoupili
k v˘stavbû kostela. Dokonãen byl v
roce 1862 a do jeho vûÏe byly pﬁemístûny oba zvony ze hﬁbitovní zvonice, k nimÏ o pût let pozdûji pﬁibyly dal‰í dva, vyrobené opût ve Vídni.
Velkou ztrátu znamenala pro
orlovské evangelíky I. svûtová

válka. V letech 1916 a 1917 jim byly
zvony zabaveny rakousk˘mi úﬁady
a pouÏity pro váleãné úãely. Po
skonãení války proto opût poﬁádali
sbírky a za získané peníze si dali
vyrobit tﬁi nové zvony u nûmecké
firmy Weule z Bockenen. Jejich
slavnostní posvûcení se konalo 29.
záﬁí 1918.
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Oprava zahrnovala:
• nov˘ elektropohon zvonÛ s dálkov˘m ovládáním
• v˘mûnu mechanického uchycení zvonÛ
• oãi‰tûní stolice zvonÛ a jejich nátûr
• oãi‰tûní zvonÛ, nagrafitování a vyle‰tûní
• instalaci nov˘ch srdcí

Pastor Vladimír Szkandera, biskup Slezské církve evangelické Vladislav Voln˘ a jahen z orlovské ﬁímskokatolické farnosti Pawe∏
Piotr Dobija u makety nejvût‰ího ze zvonÛ.

Oprava zvonÛ je souãástí projektu Znovuobnovení zvonaﬁského potenciálu kostela SCEAV, kter˘ podpoﬁila Nadace OKD ãástkou 195 tisíc
korun. Do konce roku bude realizována oprava schodi‰tû ve vûÏi a
instalace vûÏních hodin.

Orlovsk˘ svatostánek Slezské
církve evangelické.

I malé peníze mohou udûlat velkou radost
Z brambor mûli na „Pûãokach“ i bábovku – a byla skvûlá!
ORLOVÁ „Nejvíc ze v‰eho mi
chutnala ta buchta. Bábovka
z brambor, to jsem je‰tû v Ïivotû
nejedl! A nálada? Program,
hudba, hosté z Polska – prostû bezvadné,“ pochvaloval si hornick˘
dÛchodce Jaroslav Mikula z Orlové, kter˘ na orlovské Îofince
odfáral tﬁicet let, z toho pûtadvacet
let jako havíﬁ v rubání. Pﬁes artrózu, která mu ochromila nohy,
mÛÏe i ve sv˘ch pûtaosmdesáti

slouÏit jako pﬁíklad pohody a vitality. „Víte, já jsem vÏdycky ﬁíkal,
robit se musí, ale s rozumem,“
smûje se, kdyÏ dává mlad‰ím kolegÛm radu, jak si poãínat na ‰achtû.
Historicky první vítání podzimu
s názvem „Pûãoki“, na které pﬁispûla Nadace OKD ãástkou 15 tisíc
korun, uspoﬁádal ve ãtvrtek 25. záﬁí
DÛm seniorÛ Pohoda v Orlové.
Pﬁizval si na nû hosty z domovÛ
Vesna z Orlové, Jistoty z Bohumína a domÛ spoleãenské pomoci
(DPS) z polsk˘ch
Gorzyc a Rybnika, a pﬁestoÏe se
akce musela kvÛli
poãasí pﬁestûhovat ze zahrady do
‰kolní jídelny u
Z· Mládí, nemûla
chybu. Nepoãítáme-li ovoce, servírovalo
se
v˘hradnû jídlo
z brambor: konK dobré náladû pﬁispûly i zábavné soutûÏe, krétnû
plnûné
které pﬁipravila autorka projektu Hana Tﬁasková. brambory
a

bramborové placky, a pro ty, kteﬁí
mají rádi sladké, bramborové placky se ‰vestkami („jak je má ráda
moje máma“) a bramborová
bábovka podle receptu tety Ediny,
se kter˘m se vytasila ﬁeditelka
Pohody Naìa Kubalová.
O duchovní stravu se postaral
soubor havíﬁovské organizace
svazu Ïen Havíﬁovské babki, dûti
z mateﬁské ‰koly Radost a v neposlední ﬁadû hudební duo Klasik,
které servírovalo seniorÛm osvûdãené melodie „pro star‰í a pokroãilé“. Program se líbil stejnû
„na‰im“, jako i hostÛm z Polska.
„Je to super, v Orlové jsem podruhé a rád pﬁijedu zas,“ notoval si do
taktu osmapadesátilet˘ Zdzis∏aw
Wojaczek, b˘val˘ horník z dolu
Jankowice v oblasti Rybnika. Spokojenost neskr˘valy ani ﬁeditelka
rybnického DPS Danuta Wimmer
a její kolegynû z Gorzyc Maria
Janeta. „Zájezd do âeska je pro
na‰e obãany vÏdy velkou událostí,
navíc mají rádi ãesk˘ folklor a
zejména dechovku. Nemyslete si,
Eva a Va‰ek jsou oblíbení neje-

S folklorním programem se pﬁedstavily Havíﬁovské babki.
nom u vás, ale také u na‰ich seniorÛ,“ shodovaly se obû Polky.
„Víte, existuje takov˘ citát:
Mládí Ïije z nadûjí, stáﬁí ze vzpomínek. A my tu dnes chceme pﬁedev‰ím vzpomínat,“ vysvûtluje
úãel akce autorka projektu a terapeutka DS Pohoda Hana Tﬁasková. „V na‰em domovû Ïije jednatﬁicet obãanÛ, vesmûs Ïen z hornick˘ch rodin, které vyrÛstaly v domcích v hornick˘ch koloniích. Pûãoky, tedy brambory peãené v popelu na ohni‰ti, to je jejich mládí.

Jsme moc vdûãní Nadaci OKD, Ïe
nám umoÏnila tuto akci uspoﬁádat.
Nûkomu se pﬁíspûvek patnáct tisíc
na akci pro více neÏ sto lidí mÛÏe
zdát málo. Ale my si udûláme
v‰echno sami, potﬁebujeme jenom
pokr˘t nutné náklady, na které by
na‰i obãané nemûli.“
„A to nám vybylo je‰tû na
zahradní laviãku,“ usmívá se ﬁeditelka Kubalová. „Mûlo se na ní
sedût u ohnû. Nevadí, bude slouÏit,
aÏ se vyãasí.“
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