KAPLE SVATÉHO VÁCLAVA

Obec Uzenice informuje občany o
probíhajících opravách kaple v roce 2016
spočívajících v:

1) v odstranění a opravě porušených vnitřních a vnějších

omítek,
sanace budovy - podlaha kaple z kamenných desek
bude vyjmuta, očištěna, a napuštěna hydrofobizací
před pokládkou na původní místo, bude vyjmut
podklad a nahrazen štěrkovým polštářem, do něhož se
vloží propojovací provzdušňovací pera odvětrávacích
kanálů a napojena na venkovní provětrávací systém,
bude provedeno odkopání objektu zvenku, vložení
delta fólie s přívodem vzduchu pro řádnou cirkulaci
systému provětrání zevnitř, napojeného na venkovní
trubní systém a bude uložen trubní systém pro
systém
hydroizolace
zvenku,
zásyp
drceným
kamenivem a kačírkem na povrch, v exteriéru bude
zachována difúzní drážka,
budou vyčištěny spáry
kamenné podezdívky a provedeno nové vyspárování,
ostatní kamenné prvky kaple budou očištěny a
napuštěny hydrofobizací,
firmou TORUS Příbram s.r.o., IČ: 27210588, se sídlem: Ludvíka Kuby
15, 262 72 Březnice

2) částečném restaurování maleb (obrazů) a to maleb za

oltářem a ostatních vnitřních nástěnných maleb se
zachováním původních motivů
firmou Lubomír Pešek, se sídlem: Bělčice, Záhrobí 32, PSČ 387 42,
IČ 49845608
3) ve zhotovení a montáži kovové vstupní mříže (dle

nákresu v příloze)
firmou Jakub Kováč, se sídlem: Kladenská 113, 261 01 Příbram VII,
IČ 75298627

Veškeré práce by měly být ukončeny do 30.11.2016

Shora uvedené opravy kaple byly oproti avizovaným akcím v roce
2015 upřednostněny. Na sv. Václava 2015 se konal den otevřených
dveří v kapli sv. Václava, byly diskutovány možné úpravy kaple
a sešlo se nad očekávání zastupitelů hodně občanů, kteří měli zájem
se dozvědět o plánovaných úpravách co nejvíce, úpravy se setkaly
s kladným ohlasem. S ohledem na stav kaple v listopadu 2015 a to
zejména její vnější fasádu, která ve větší míře na některých místech
vyloženě

odpadla,

přijalo

zastupitelstvo

jiné

opatření.

Bylo

rozhodnuto, že bude v první řadě pozornost zaměřena na hydroizolaci
a sanaci kaple a opravu poškozených omítek, dále pak již avizované
opatření mřížových vstupních dveří kaple a alespoň částečnou
opravu maleb v kapli. Za tímto účelem byla podána žádost o dotaci
k Ministerstvu pro místní rozvoj.

Uzenice 9.6.2016

