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Oprava kaple Stětí Sv. Jana Křtitele
Kaple Stětí sv. Jana Křtitele je významným
prvkem kulturního dědictví obce Lazníčky –
památkou místního významu, kterých malá
obec nemá mnoho. Kaple nahradila dřívější
dřevěnou zvonici. Je umístěna v centru obce
na hlavní komunikaci a je její nejvýraznější
dominantou. Stavba byla viditelně napadena vzlínající vlhkostí a částečně i plísní.
V roce 2014 zastupitelstvo obce rozhodlo
o odvlhčení kaple tzv. podřezáním a mikrovlnném vysušení podmáčeného oltáře
z vlastních prostředků obce. Vzhledem
k malému rozpočtu obce s 208 obyvateli starostka několikrát žádala o finanční podporu
z různých dotačních titulů, ale úspěšní jsme
byli až v roce 2015, kdy jsme obdrželi dotaci
z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje ve výši 300 000 Kč. Kaple byla odvlhčena, byly provedeny nové vnitřní i vnější
omítky, vyměněna krytina střechy, opraveno poškozené bednění. Celková částka
vydaná na opravu kaple byla 941 419,51 Kč.

Oprava kaple byla dokončena den před
velkou kulturní událostí v obci – oslavami
650 let trvání obce, sjezdem rodáků a žehnáním nové vlajce a znaku obce. Oslavy byly
zahájeny slavnostní mší a po celý den byla
kaple přístupna návštěvníkům i občanům.
Kaple je tradičně otevřena první adventní
týden při rozsvěcení vánočního stromu, kdy
se zde koná koncert. Věřící navštěvují kapli
při konání Mše svaté. Při opravě a odkrytí
věže kaple se našel zaletovaný tubus
s písemnými materiály, které zde uložili
stavitelé kaple a ze kterých je zřejmý letopočet dostavby kaple 1885, přitom doposud
historické prameny uváděly 1887. Současné
zastupitelstvo zde také zanechalo svůj vzkaz
pro budoucí generace. Opravená kaple
nyní vítá svou svěžestí všechny příchozí
do obce a stala se stavbou, na kterou jsou
hrdi všichni obyvatelé obce. Nově dodaný
lineární pohon zvonu zase přesně odměřuje
čas – tak jako kdysi...
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The chapel of Beheading of St. John the
Baptist is an important element of the cultural heritage of the Lazníčky municipality.
It is a monument of great local value, which
are quite scarce in the village. The chapel
replaced a wooden bell tower, which used
to be there. It is located in the municipality
centre, at the junction of the roads leading
to and out of the village, and it is its most
prominent landmark. The structure was
visibly infested with rising damp and, to
some extent, even with mould. In 2014, the
local government of the village, which has
around 200 residents, decided to restore the
chapel at the expense of the municipality

budget. In the end, they managed to get
a subsidy in the amount of CZK 300 thousand from the Olomouc region; the total
restoration costs equalled CZK 941,419.51.
The restoration of the chapel was completed
one day before an important cultural event
was to be held in the village – the celebration
of 650 years of its existence accompanied
by a meeting of the natives and a blessing
ceremony of a new flag and coat of arms
of the village. The chapel hosts concerts
and services. A new linear drive of the bell
precisely measures time again – just like it
used to do in the past...
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