Spolek pro záchranu budovy kostela v Klení
(obec Benešov nad Černou)

Vážení sponzoři a přátelé, kteří nám v našem úsilí pomáháte a fandíte nám.
Rádi bychom Vás v krátké rekapitulaci seznámili s tím, co se nám k dnešnímu dni díky I Vašim
finančním darům podařilo vykonat a zajistit.
V roce 2011 – 2012
 vyčištění hřbitova od náletových dřevin, úprava hrobových míst , terénní úpravy osázení travní
směsí, údržba
2013
 Vlastními silami jsme provedli opravu portálů hřbitovní zdi, kdy byly znovu vyzděny
zborcené klenebné cihelné pásy
 V kostele byla položena kamenná dlažba v ploše cca 42 m2, která zde byla před 30 lety
rozebrána a zcizena. Příspěvek na ni - 40 tisíc Kč jsme získali z Grantového programu
Jihočeského kraje“nemovité kulturní památky“
 V objektu jsme umístili staveništní rozvaděč, ke kterému jsme provedli kabelovou přípojku
z elektropilíře.
 Byl proveden nátěr šindelové střešní krytiny lodi kostela a doplněny okapní žlaby a dešťové
svody. Od nich jme vybudovali vsakovací drenážní rýhy. Finanční spoluúčast k dotačnímu
programu zajištěného vlastníkem objektu byla 16 tisíc Kč
2014
 Zajistili a uhradili jsme projekt pro stavební úpravy v interiéru kostela, vypracovaný firmou
HERITAS s.r.o. Č.B.
 Na základě několika jednání s odborem památkové péče a se stavebním úřadem v Kaplici jsme
obdrželi ohlášení stavby
 Vlivem dlouholetého zatékání střechou došlo k degradaci cihel v klenbách, klenebních
pásech, lunetách apod., tyto je nutno nahradit. V roce 2014 bylo vyspraveno 1. a 2. pole lodi
kostela firmou Haniš s.r.o. z Č.K. Financování bylo z Havarijního fondu pro kulturní
památky, které zajistil vlastník objektu. Naše OS mělo na této akci finanční spoluúčast
80 800,00 Kč
2015
 V letošním roce proběhla oprava zbývající části kostela, tedy přezdění poškozených výše
uvedených konstrukcí. Spolu s tím byly provedeny i některé omítky v horních částech
kleneb. Prováděla f. FESTON Jurčík s.r.o. Financování bylo z dotačního programu pro
památky v Kaplickém kraji a zajistil jej vlastník objektu. Naše spoluúčast činila 51 967,00 Kč
 Zajistili jsme projekt elektroinstalace objektu, který byl úřadem památkové péče a stavebním
úřadem kladně přijat.
 Objednali jsme firmu pro provádění elektroinstalace, která její realizaci dokončí ještě v tomto
roce.
 V interiéru kostela byl proveden restaurátorský průzkum omítkových a nátěrových vrstev.
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Spolek pro záchranu budovy kostela v Klení
(obec Benešov nad Černou)
Vše, co je výše uvedeno se nám podařilo uskutečnit i díky Vašim finančním
příspěvkům , za které Vám mnohokráte děkujeme.
Do dalšího období zbývá doplnění vnitřních i venkovních omítek, osazení nových výplní otvorů
(okna,dveře), pořízení svitidel a mobiliáře. V plánu máme i opravu jižní přilehlé předsíně kostelíka,
která je nyní bez zastřešení a tvořena jen dvěma rozpadajícími se kamennými zdmi.
Chceme uvést budovu kostela do stavu, aby se dal použít jako společenský prostor pro pořádání
přednášek, koncertů, malých výstav a společenských akcí, příkladně svatebních obřadů.
Na našich webových stránkách (www.kleni.cz) se můžete přesvědčit, že kostel je velmi krásnou
dominantou kraje, je starobylý (loď pochází z 2. poloviny 13 stol., kdy vládli v Čechách Přemyslovci).
Poslední přestavba do tvaru, jaký kostel nyní má, se udála za vlády Marie Terezie.
Mgr. Miroslava Sommerová,
RNDr J. Komárková, CSc.

Příloha:
Aktuální fotografie
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