
 

                      HURÁ, HURÁ – KAPLIČKA JE DOKONČENÁ!!! 

 

Vážení,           

s radostí Vám všem chci oznámit, že včerejšího dne 11. 5. 2017 byla dokončena rekonstrukce 

kapličky sv. Anny. 
Kapličku provedl Klub českých turistů Krásná Lípa a to zdarma díky mnoha sponzorům a 

dobrovolným brigádníkům. O rekonstrukci kapličky jsme soutěžili v Ústeckém kraji „ČSOB 

pomáhá regionům“ v roce 2016 od 13. 5. do 27. 6. 

V soutěži jsme zvítězili, finanční sbírkou jsme získali od veřejnosti 70 358 Kč a za první místo 

v soutěži jsme obdrželi od ČSOB 50 000 Kč. Po nutných administrativních záležitostech a 

vyřizováních jsme dostali souhlas v srpnu od ČSOB zahájit rekonstrukci kapličky. 

Kaplička je majetkem města a proto nebyl žádný problém se sejít již 24. 8. 2016 na radnici a celou 

rekonstrukci projednat. 

Začátkem září započaly přípravné práce a 10. 9. již první společná brigáda, aniž by jsme věděli, co 

nás bude čekat. Po tyčovém podepření a sundání celého dřevěného obložení kapličky jsme se 

rozhodli, že nebudeme dělat novou repliku, jak jsme původně zamýšleli, ale náročnou celou 

rekonstrukci tak, jak kaplička byla původně postavena a to hrázděným způsobem. 

V roce 2016 bylo zorganizováno, mimo jiné, celkem 10 společných brigád, podílelo se na ní 11 

brigádníků a bylo odpracováno celkem 356 brig. hodin. 

Z důvodů náročné rekonstrukce a brzkého zimního počasí jsme původní náš záměr dokončit 

kapličku do konce roku 2016 nestihli. Využili jsme ale příjemný pěkný březen a dokončili všechny 

zednické práce. Duben a počátek května nás zase pro počasí hodně zdržel. 

Pěkného prvního dne jsme využili včera, mohli jsme dát kapličce nové nátěry vnitřní i venkovní 

včetně nové lavičky a konečně kaplička dostala nový kabát, kterého si za dlouhá léta zasloužila. 

Na jaře 2017 jsme na kapličce zorganizovali 6 společných brigád a odpracovali 104 brig. hodin. 

Celkem bylo na rekonstrukci odpracováno 460 brig. hodin. 

Musím vyzdvihnout velmi vstřícný přístup všech pracovníků, kteří se na kapličce podíleli, 

ale hlavně vedoucího stavby p. P. Zámiše z Děčína a našich členů Igora Knapa a Lexy 

Mihálika, kteří byli „motorem“ celé rekonstrukce. 

 

 Odpracování brig. hodin dle jedn. pracovníků: 

  Peterka Mikuláš            -       118 h.                Sembdnerová M.          -    6 h. 

  Knapp Igor                     -       114 h.               Řechtáček Mir.             -    5 h.    

  Zámiš Petr                      -       83 h.                 Řechtáčková Ilona       -    5 h. 

  Mihálik Lexa                  -       78 h.                 Štraubová Jitka            -    4 h. 

  Podhorský Mir.               -       16 h.                 Zámiš st.                      -    4 h. 

  Hieke Václav                  -       12 h.                 Belis                            -     2 h. 

  Kolář Jan                        -        11 h.                Belisová Natálie           -     2 h. 

  ---------------------------------------------             ------------------------------------            

   Celkem:                                432 h.                 Celkem:                            28 h. 

 

Velké poděkování zaslouží také sponzor kapličky, umělecký kovář Míla Petrášek, který 

zhotovil na kapličku nádherný kříž. 

Přijměte ode mne i za výbor klubu všichni slova chvály a uznání jako velké poděkování za 

Vaší sponzorskou a brigádnickou činnost, kteří jste se na rekonstrukci kapličky podíleli. 

Děkuji také vedení města a Tech. službám města za nevšední vstřícnost a ochotu, jak po 

stránce organizační, tak dopravy všeho potřebného materiálu a nářadí. 

Jsem velmi rád, že KČT Krásná Lípa přispěla alespoň malým podílem do mozaiky stálého 

zvelebování Krásné Lípy a jeho okolí.   

                                                  

Mikuláš Peterka, 12. května 2017 


