Kostel sv. Vavřince v Krásném Údolí – oprava fasády
V polovině měsíce dubna proběhlo na Městském úřadu v Krásném Údolí výběrové řízení na
dodavatele pro opravu fasády místního kostela. Římskokatolická farnost Toužim oslovila 5 uchazečů o
tuto zakázku, kteří mají zkušenosti s opravami fasád podobného charakteru, jako je na kostele sv.
Vavřince.
Vítězem výběrového řízení se stala plzeňská firma Pegisan s.r.o. s částkou 1,879.109,-Kč včetně
DPH.
Stavební a restaurátorské práce na fasádě kostela budou probíhat pod vedením zkušeného
akademického malíře Marka Brože z Prahy, který v rámci svého působení bude provádět nejen
restaurování původních hodnotných gotických omítek, ale zpracuje i stavebně historický průzkum stavby
s laboratorními analýzami původních použitých materiálů a konzervaci dřevěných prvků na fasádě včetně
jejich zpevnění (tzv. petrifikaci).
Novodobé omítky na cementové bázi budou sejmuty a nahrazeny novými vápennými, zbytky
původní gotické omítky budou restaurátorem zpevněny, zainjektovány a přetmeleny a následně překryty
ochranou omítkovou vrstvou na bázi vápna. Na závěr pak bude fasáda opatřena vrchním nátěrem, jehož
odstín bude určen na základě rozborů a výsledků průzkumu restaurátora a doporučení pracovníků
památkové péče.
Pro vlastní provoz staveniště bude použit pozemek okolo kostela. Pro opravu fasády bude
postaveno kompletní lešení v potřebném rozsahu – tedy i na západní straně, kde ke kostelu přiléhá
chodník. V těchto místech bude lešení upraveno tak, aby se mohlo bezpečně podcházet, nebo obcházet,
bezpečnost chodců bude zajištěna pomocí ochranných stříšek.
Zahájení prací na obnově fasády předpokládáme v průběhu měsíce května, nejzazší termín
dokončení díla je pak 31.10.2013
Na závěr bych chtěl poděkovat pracovníkům a zastupitelstvu při Městském úřadu v Krásném
Údolí za vstřícnost a finanční pomoc pro zajištění vstupních projektů nutných k realizaci celého díla a
jmenovitě pak panu starostovi Bc. Martinovi Frankovi za ochotu pomoci a i za poskytnutí zázemí při
výběrovém řízení.
Za ŘKF Toužim

Petr Henc
stavební technik
Biskupství plzeňské

===========================================================================

Vážení občané,
chtěla bych Vás upozornit na blížící se konečný termín 30.6.2013, kdy je
možno uhradit poplatek bez postihu za popelnici a psa, a to dle Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích.
Poplatky zůstaly ve stejné výši jako v roce 2012 a to následovně :
 za komunální odpad 500,-Kč/osoba/rok
 za komunální odpad 500,-Kč/nemovitost (byt, rodinný dům ve kterém není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba)

 za prvního psa 100,-Kč, důchodci 30,-Kč
 za druhého a každého dalšího psa 150,-Kč, důchodci 45,-Kč
Dále připomínám možnost ověřování pravosti podpisu a listin, které jsme
oprávněni na našem úřadě provádět.
Ing. Lucie Drbalová
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