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Katalog firem
inzerce Velehrad se dočkal veřejných toalet
Poutní
předplatné
Velehrad – Do předčasného užívání byl uveden v těchto dnech na Velehradě objekt nového hygienického zařízení. Umístěn
je do bývalé klášterní zahrady mezi kaplí Cyrilka a zadními vstupy do baziliky Nanebevzetí Panny Marie.
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Do předčasného užívání byl uveden v těchto dnech na Velehradě objekt nového hygienického zařízení.
Autor: DENÍK/Zdeněk Skalička
Nedostatek veřejných toalet v centru poutního Velehradu, byl několik let diskutovaným tématem.
„Veřejné záchodky s dostatečným počtem kabinek pro muže, ženy i pro handicapované občany byly v naší obci velice potřebné. V době
cyrilometodějských oslav a jiných kulturně-společenských akcích bylo v centru Velehradu potřeba nainstalovat mobilní WC,“ nechal se slyšet
Jaroslav Kapitán.
Zapravdu mu dal starosta Velehradu Stanislav Gregůrek. „Ačkoliv v centru obce jsou veřejné toalety ve správě radnice celoročně v provozu a
pro potřeby návštěvníků jsou dostačující, při národní pouti a dalších větších akcích se nebylo možné bez mobilních WC obejít. Nové toalety v
centru obce přispějí k její kulturní úrovni,“ řekl Gregůrek. Ledy se v tomto směru hnuly po dlouhých diskuzích teprve loni v březnu, kdy se
začalo s rozsáhlou přestavbou bývalé velehradské konírny a sýpky z 16. až 18. století na Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje. V něm najdou
návštěvníci Velehradu další nové hygienické zařízení s toaletami. „To bude sloužit pro celý obnovovaný areál. Veřejné toalety budou skryty v
podzemí rekonstruovaného objektu. První zatěžkávací zkouškou nových hygienických zařízení budou letošní cyrilometodějské oslavy,“
naznačil Robert Lhotský, vykonávající technický dozor investora.
Veřejné záchodky v někdejší klášterní zahradě se prezentují jako prostor s vysokou architektonickou hodnotou.„Dvorní fasáda je z latí exotické
dřeviny meranti. Na střeše objektu byly vysazeny suchomilné rostliny, a to 2200 sazenic rozchodníků a tři stovky kostřav,“ informovala
koordinátorka obnovy poutního Velehradu Věra Homoláčová. V atriu naleznou poutníci stín, pítko pro osvěžení a lavičky. Prostor působí až
meditačně a zve k setrvání, nikoliv k rychlému opuštění. Novostavba hygienických zařízení severovýchodně od baziliky by měla být kompletně
dokončena 31. května a v červnu by měla být zkolaudována.
Výstavbu tolik potřebných veřejných toalet za deset a půl milionu korun včetně daně z přidané hodnoty odstartoval projekt nesoucí název
Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy. „Celkové výdaje na komplexní projekt obnovy historických objektů a nové
architektonické zpracování prostoru kolem baziliky včetně jednotného informačního systému budou činit 346 milionů korun, přičemž z
Evropského fondu pro regionální rozvoj to bude 294 milionů korun a ze strukturálních fondů dvaapadesát milionů korun,“ dodala Homoláčová.
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Katastrofický horoskop
Co tě nemine tento týden. Nebereme si servítky!
www.cilichili.cz

Noční brigáda Praha
Inventury prováděné v noci, 90 Kč za hodinu, možnost postupu.
www.dantem.cz/volna-mista/

Mercedes Benz Třídy M
Třída M nové generace. Z každodenní rutiny do dobrodružství.
www.mercedes-benz.cz

Aukce - LCD televize
Pořiďte si vysněnou LCD televizi za zlomek ceny. Nakupujte kouzelně.
www.kouzelnynakup.cz

Doporučujeme

Obec - zastupitelstvo

VOLBY 2010
Deník politika
Datové schránky
Adresy v ČR

Svaz měst a obcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Spolek pro obnovu venkova

Zdravotnictví

Naše porodnice
Léky - info o úhradách
Nebezpečné výrobky
Kvalita vody ke koupání

Spojení

Hluková mapa
Vlaková spojení
Dopravní kamery
metro čidla
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Volná místa v EU
Burza práce
Konto bariéry
Veřejné zakázky

Kultura

Francouzský institut
Goethe institut
British Council

14.6.2011 14:51

