Oprava ZBROJNICE - I. část,
Semínova Lhota, rekapitulace pro OÚ.

■ náklady OÚ na materiál této I. části opravy byly 7 646,- Kč včetně DPH
■ zdarma bylo pro Obec odpracováno 13 občany celkem 199,5 hodin
■ práce víkendy a svátky, po práci… od 23. 9. 2016 do 28. 6. 2017
ODPRACOVÁNO (řazeno dle odpracovaných hodin):
■ Václav Lhoták ml.
77 hod.
■ Jiří Hájek
57 hod.
■ Luboš Polák
33 hod.
■ Vráťa Brunclík st.
16,5 hod.
■ Anna Pokorná
6 hod.
■ Jana Pokorná
2 hod.
■ Václav Gestřánek
2 hod.
■ Václav Eršil
1 hod.
■ Michal Hradec
1 hod.
■ Kolářovi st. + ml.
1+1 hod.
■ Milan + Vojta Lhotákovi 1+1 hod.
DAROVÁNO NEBO ZAJIŠTĚNO PRO OÚ / OBEC ZDARMA
■ Jiří Hájek
nové bílé lišty na vrata, truhlář profi vyfrézování lišt
■ Václav Lhoták ml.
lešení, dopravy materiálu, drobný spotřební materiál atd.
■ Kolářovi st. + ml.
modrá skalice na vyčištění střechy od mechu
PROVEDENÉ PRÁCE
■ obroušení sloupu a „klobouku“ požární
sirény, natření sloupu 3 vrstvy kvalitní hnědou
barvou, nastříkání „klobouku“ šedými spreji atd.
■ opálení a zbroušení nepůvodního hnědého
nátěru vrat, přebroušení bočních podhledů
střechy, podhledů předního štítu, 2x impregnace
všeho dřevěného proti dřevokaznému hmyzu
a houbám, 2x finální nátěr zelenou barvou atd.
■ montáž nových bílých lišt vrata, přišroubování
kování kliky vrat a jejich nátěr, ořezání větví
zasahujících do střechy, nátěr trubky přístřešku
čarodějnice, vyčištění okapů zbrojnice atd.

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM,
KDO POMOHLI S OPRAVOU ZBROJNICE!
Včetně cateringu od Aničky Pokorné a Alenky Hájkové.
Budova zbrojnice s pomníčkem naproti, jejich okolí…,
je jakýsi „středobod naší obce“ a zaslouží si řádné
dokončení oprav, včetně urbanisticky kvalitního dořešení
okolí zbrojnice (bez staronové oplůtky na odpad zezadu,
bez zvažovaného přístřešku z boku zbrojnice, bez panelů…).

Fotografie léto 2008,
původní zeleno bílá vrata.

Zpracoval a OÚ předal dne 16. 10. 2017
Ing. Václav Lhoták, Semínova Lhota 10.

Stožár požární sirény nebyl nikdy natřený… a tak bylo potřeba jej celý obrousit od rzi… a 3x natřít kvalitní hnědou barvou,
„klobouk“ sirény byl obrostlý mechem…, ten jsme odstranili a klobouk nastříkali šedou barvou… a mnohokráte stavěli lešení…

Podhledy z boku nebyly nikdy natřeny… a tak byly i s podhledy zepředu kompletně přebroušeny, vše jsme 2x naimpregnovali proti
dřevokazným houbám…, vrata jsme opálili a obrousili od nepůvodní hnědé barvy (aby jim šlo vrátit původní zeleno - bílý nátěr…),
nápis „HASIČSKÁ ZBROJNICE“ byl od LP kompletně renovován…, mnohokráte jsme stavěli lešení… - po práci, víkendy, svátky…
SAVO, kartáč, šikovné ručičky…
a je vydrhnuto dočista, dočista.

Že by taky manuální
práce, páni inženýři?

Pořádně!

Větve již
neničí
střechu.

Podhledy a vrata jsme kompletně 2x natřeli kvalitní zelenou barvou…., dali jsme nové bílé lišty na vrata a vrátili jim původní vzhled…

Lešení,
Práce
dopravy,
Analogicky třeba
ještě opravit zadní stranu zbrojnice, její omítku, pískovce základů…, odstranit nálety ničící
základy, drenáž…
poctivá!
nářadí
zdarma.

