Vanovice

POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT UNIKÁTNÍ
EVANGELICKÝ KOSTEL VE VANOVICÍCH!

výraznou dominantu Malé Hané

Evangelický kostel ve Vanovicích vznikl v polovině 19. století a jeho unikátnost
spočívá především v tom, že se jedná o ojedinělý dvouvěžový evangelický kostel
na území České republiky.
A právě dvě věže s sebou přinášejí dvojnásobek starostí: Krovy obou „sester“
jsou nyní v havarijním stavu a finanční náročnost jejich obnovy byla odbornou
firmou vyčíslena na téměř 4 000 000 Kč. Obnova je přitom již neodkladná.
Sbor dokáže v horizontu nejbližších dvou let shromáždit z vlastních prostředků,
z dotací od státních a samosprávních orgánů a s podporou církve pouze polovinu
této částky.
Má-li být však akce realizována, je třeba zajistit prostředky ještě i z dalších zdrojů.
Obracíme se tedy na Vás s prosbou o pomoc. Jakákoli finanční částka je vítána.
Věříme, že s Vaší pomocí se podaří zachránit unikátní památku, která navíc není
mrtvým muzeem, ale místem setkávání, k němuž Vás rovněž zveme.
Za Farní sbor ČCE :
Pavel Freitinger, farář
Tomáš Rozbořil, kurátor

číslo účtu : 43-22 11 25 02 87/0100

Historie evangelického kostela
Záhy po vydání Tolerančního patentu si vanovičtí evangelíci založili sbor a postavili
si skromnou toleranční modlitebnu se střechou krytou došky. Tato časem dosloužila
a sbor se v roce 1840 rozhodl vystavět nový, prostornější kostel. Ten ještě musel být
projektován podle omezení Tolerančního patentu, tedy bez věží, hodin a zvonů. Zvonění
bylo prováděno unikátním způsobem, pomocí tzv. pér. Tato technická památka je dosud
zachována. Po náboženském uvolnění v polovině 19. století byly na průčelí vztyčeny dvě
věže (původně kryté břidlicí), vysoké 74 m.
GPS souřadnice
49°34‘10.28“N, 16°39‘41.52“E

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
ve Vanovicích
679 36 Vanovice č.p. 60
tel. +420 516 465 627

Evangelický kostel

„Chrám tento stůjž tu před očima lidskými jako brána nebeská a vrchole věží jeho
odkazujtež těch, kteříž tudyto jdou, k oným horám, odkudž pomoc naše přichází
– k Hospodinu a Otci nebeskému, jemuž s Synem Jeho Kristem Ježíšem
a Duchem svatým budež čest a sláva nyní i na věky – Amen.“
Text byl roku 1865 vložen do pozlacené makovice jedné z věží kostela

Oslabení a ztráta tuhosti krovu.

Netěsnost střešní krytiny od deformací.

Zničené prvky – prolomení krokví.

Rozpad pozednice (uvolnění spoje).

Rozsah poškození západní věže.

Rozsah poškození východní věže.

