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Změny
předplatné
Velehrad /FOTOGALERIE/ - Z historické klášterní konírny a sýpky bude Dům Cyrila a Metoděje. Také prostory kolem
baziliky se dočkají změn.

Autor:
Zdeněk Skalička

Přesně před rokem uvedl na Velehradě ministr kultury někdejší Fišerovy vlády Václav Riedlbauch do života projekt nesoucí název V
centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy.

„Program Integrovaného operačního programu (IOP) Ministerstva kultury ČR, jehož mottem je ,Vracíme památky do života´, je zam
tříletou regeneraci a následné využití prvořadých památkových objektů v centru Velehradu,“ uvedla koordinátorka obnovy poutní o
Homoláčová.

Projekt, jehož nositelem je velehradská farnost, je zaměřen na obnovu baziliky Nanebevzetí Panny Marie, opravu fary, kostela Zjev
Cyrilky, ale kromě jiného také na rekonstrukci bývalých hospodářských stavení kláštera, sýpky a konírny.

Rok od ministrem odstartovaného programu uplynul jako voda a stavbaři a řemeslníci z jedné brněnské stavební firmy, přeměňují hi
konírnu a sýpku z 16. a 18. století na multifunkční Dům Cyrila a Metoděje.

„Objekt sýpky, který byl značně podmáčený vysokou hladinou spodní vody, je kompletně odizolován. Nyní se v něm stavějí příčky
vnitřní omítky,“ uvedl Robert Lhotský, vykonávající technický dozor investora.

Zajištění stavby proti spodní vodě ve zmíněném objektu, v jehož podzemním podlaží budou veřejné záchodky, bylo podle něj nejdůl
nejnáročnějším úkolem, bez jehož splnění by nebylo možné v rekonstrukci dále pokračovat.

„V bývalé konírně, z níž zůstaly jen obvodové zdi, jsou hotové hrubé podlahy, dokončeny jsou tu i finální omítky a na budově je ko
přeložena střešní krytina.

Do Vánoc by měla být přeložena krytina i na střeše sýpky, kde se upravuje nosná konstrukce, protože v podkroví budovy bude stroj
vysvětlil Lhotský.
Jedním dechem poznamenal, že budovy statku budou do konce roku osazeny okny a dveřmi, aby v jejich interiérech mohly být po
prováděny montáže vnitřních instalací.
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„Těší mě, že objekt bývalého statku, kterému jsme před deseti lety dali novou střechu i fasádu, se dočká smysluplného využití,“ poz
Stanislav Gregůrek, první muž Velehradu.

Podle Lhotského nebude potřeba fasádu na omlazovaných budovách obnovovat. Stavebními pracemi poškozená fasáda bude oprav
budovy dostanou nový nátěr..

Čilý pracovní ruch vládne i v klášterní zahradě mezi kaplí Cyrilkou a bazilikou, kde vyrůstá nová budova, v níž už na jaře bude zpro
třiadvacet záchodků, které v poutním místě chyběly.
„Firma, která provádí obnovu bývalého statku, poslala na Velehrad přičinlivé stavbaře a řemeslníky. Ti tu šest dnů v týdnu poctivě
rána do večera,“ nechal se slyšet Velehraďan Jiří Hanáček, bydlící v těsném sousedství bývalého statku.

„Objekty sýpky a konírny mají samy o sobě význam z hlediska architektonického i urbanistického, i když nejsou prohlášeny za kult
památky. Přesto je důležité, že jsou součástí plošně chráněného území a podléhají dohledu památkové péče,“ zdůraznila Jana Spatho
vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje.

Neskrývala radost nad tím, že v bazilice pokračují restaurátorské práce, a to v části od Vítězného oblouku po konec chórových lavic

„V současné době probíhají výběrová řízení na zhotovitele obnovy architektonického řešení ploch kolem baziliky, kaple Cyrilky, vý
ambitu, nástupu do lapidária a na dokončení opravy fary,“ informovala Věra Homoláčová.

Celkové výdaje na komplexní projekt obnovy historických objektů a nové architektonické zpracování prostoru kolem baziliky včetn
jednotného informačního systému přijdou na 346 milionů korun, přičemž z Evropského fondu pro regionální rozvoj to bude 294 mili
ze strukturálních fondů dvaapadesát milionů korun.

Diskuse k článku neobsahuje žádné příspěvky
+ vložte první příspěvek

reklama

Doporučujeme

Obec - zastupitelstvo

2z4

18.2.2011 8:57

Změny u bazilky: multifunkční dům a 23 záchodků - Slovácký deník

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/zmeny-u-bazilky-multifunkc...

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

Práce

Volná místa v EU
Burza práce
Konto bariéry

3z4

18.2.2011 8:57

Změny u bazilky: multifunkční dům a 23 záchodků - Slovácký deník

http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/zmeny-u-bazilky-multifunkc...

Veřejné zakázky

Kultura

Francouzský institut
Goethe institut
British Council

4z4

18.2.2011 8:57

