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Oprava kaple v Holyni
V rámci programu OPOMÍJENÉ PAMÁTKY poskytla nadace OF v roce
2003 občanskému sdružení „ SDRUŽENÍ ZA OBNOVU VESNICE“ (dále jen
SZOV) ve Svojšíně finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč na opravu kapličky
v osadě Holyně.
V roce 2004 členové občanského sdružení i ostatní občané ochotni pomoci,
odpracovali na záchraně a obnově kaple, ale i úklidu a vyčištění okolí kaple na
návsi v Holyni mnoho brigádnických hodin. Zejména bylo nutné odkopat a
vyčistit základy kaple, aby dále nedocházelo k vlhnutí zdiva. Byla odstraněna
stará omítka – značně zchátralá a neúplná. Byl sejmut původní prohnilý a
chybějící krov včetně již nevyhovující a chybějící taškové krytiny. Následně
bylo zdivo dozděno včetně vyzdění ozdobných říms. Krov byl zhotoven zcela
nový pro značnou zchátralost původního, firmou BKV Bor, včetně
klempířských prvků a oplechování věžičky. Tato práce vyžadovala svou
náročností odborné provedení. Zároveň byla následně položena nová krytina –
tašky bobrovky (jako krytina původní).
Poté členové sdružení provedli nahození zdí novou omítkou. Dodělání
původního zdiva provedl zručný zedník pan Holý, neboť i tato práce pro svou
náročnost vyžadovala zručného řemeslníka. Touto etapou byl učiněn
nejdůležitější krok záchrany této památky.
K záchraně rovněž prospělo občanské sdružení „POMOZME SI SAMI“
z Olbramova, se kterým spolupracujeme již delší dobu, částkou 5 000,- Kč (viz
samostatné vyúčtování) a poskytnutím materiálu – cihly získané formou
fundraisingu.
Hodnota odvedené práce mnohonásobně převyšuje finanční náklady na akci
vynaložené, díky odvedené práci všech dobrovolníků a členů sdružení.
Byl tak splněn základní cíl a to je kromě samotné záchrany stavby, záchrana
architektonického dědictví, v tomto případě zejména lidové architektury na
vesnických návsích, předání památky budoucím generacím a oživení místa
k setkávání lidí v této lokalitě.

Finanční vyúčtování
příjmy
grant nadace OF
příspěvek o.s. Pomozme si sami
CELKEM
výdaje
faktury p.Holý
faktura BKV s.r.o.
pila Rožánek
faktura Beton Union
faktura truhlářství Votava
CELKEM

50000,- Kč
5000,- Kč
55000,- Kč
1050,- Kč
3645,- Kč
39854,- Kč
1752,- Kč
4632,- Kč
4067,- Kč
55000,- Kč

Kopie dokladů viz. příloha.
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