Restaurování soch
Díky projektu Místní akční skupiny NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek
Restaurování soch byly v roce 2014 opraveny ve Lhotách dvě sochy. Celkové náklady
na opravu soch činily Kč 268 350,-- (dotace z Programu rozvoje venkova České republiky
Kč 241 515,-- a příspěvek obce Kč 26 835,--). Práce na restaurování obou soch provedli
restaurátor Pavel Kytka a akademický sochař Jiří Kaifosz, oba z Prahy. Práce probíhaly
pod dohledem pracovníků Národního památkového ústavu v Josefově.
Oprava pomníku sv. Jana Nepomuckého s přístupovým schodištěm
Pomník se nachází za hasičárnou napravo od silnice
na Velkou Lhotu. Socha sv. Jana Nepomuckého s přístupovým schodištěm je zapsána ve státním seznamu
kulturních nemovitých památek (číslo rejstříku ÚSKP:
41607/6-2325), památkovu je od 3. května 1958.
Pomník je z jemnozrnného pískovce zámělského typu
šedookrové barvy a je složen ze dvou stupňů schodnic
osazených kolem základního soklu, bohatě zdobeného
dříku - z čelní strany je zdoben mělkým reliéfem s výjevem svržení sv. Jana do Vltavy a nápisem „HONOR
IPERENNI - PONIT CLIENS - DIVO IOANNI NEPOMBCENO“, profilované desky s kartuší, zdobeného soklíku pod sochou a vrcholovou sochou stojícího Jana Nepomuckého. Světec je v mírném kontrapostu s těžištěm
na pravé noze, hlavu má mírně natočenou doprava a hledí na obraz v oválném rámu,
který drží ve zdvižené pravé ruce, v levé ruce přidržuje biret a palmovou ratolest. Přístupové schodiště k pomníku je složeno ze čtyř stupňů, jež jsou složeny ze tří až čtyř pískovcových kvádrů. Po obou stranách jsou stupně ohraničeny pískovcovými bloky. Schodiště
na vrchní hraně pokračuje dlažbou vyskládanou z nepravidelného lomového kamene.
Opravy pomníku proběhly v létě 2014 a stály Kč 193 620,--.
Kamenný povrch pomníku byl lokálně zasažen porostem mikrobioorganismů a krustami
spadových nečistot. Palmová ratolest v levé ruce světce byla značně zkorodovaná, světci
chyběla svatozář s pěti hvězdami a kamenná dlažba a přístupové schodiště bylo zarostlé
vegetací. Restaurátorský zásah bylo nutné zaměřit především na zajištění stability pomníku
a schodiště a zabránit tak dalšímu poškození památky. Bylo nutné zhotovit nový pevný
základ pod pomníkem, a proto musela být provedena celková demontáž pomníku.
Nejdříve byly uvolněny a vyjmuty kamenné kvádry dlažby i bloky přístupového schodiště,
které byly dočasně uloženy na dřevěné palety na dvoře hasičárny. Bloky přístupového
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schodiště byly poté znovu osazeny do zhutněného podloží, fixovány cementovým zásypem
a spáry vyplněny vápenocementovou maltou.
Poté byla zahájena celková demontáž pomníku. Při demontáží sochy bylo zjištěno,
že původní centrální spojovací čep procházející sochou, zdobeným soklíkem a profilovanou záklopovou deskou až do dříku soklu je funkční a není třeba ho vyjímat. Proto byla
demontáž sochy a dalších jmenovaných částí provedena vcelku. Pomocí autojeřábu a bezpečného vyvázání měkkými úvazky byla socha, zdobený soklík, profilovaná záklopová
deska a dřík soklu přeneseny na asfaltovou plochu na dvoře hasičárny. Následně byly
demontovány dva kvádry tvořící základnu soklu a dva stupně schodnic pod nimi. Z těchto
schodnic byl odstraněn původní zcela zkorodovaný spojovací materiál. Po odstranění
nestabilního sypkého podloží pod pomníkem a zhotovení nové armované betonové
základové desky byly znovu osazeny oba stupně schodnic pod základním soklem, byly
správně vyspádovány a fixovány novým nerezovým spojovacím materiálem.
Následovalo čištění kamenného povrchu sochy a soklové části pomníku od spadových
nečistot, mechů a lišejníků. Nejdříve byly na sochu i soklovou část aplikovány buničinové
bandáže destilované vody pro změkčení krust povrchových nečistot a porostů mikrobiovegetace. Po sejmutí bandáží bylo čištění prováděno chemicky, následně pomocí čističe
kamene byly ztenčovány lokální zčernalé krusty. Mechanické čištění bylo prováděno kartáčováním měkkými kartáči a oplachováním. Na závěr čištění byl celý povrch opláchnut
čistou vodou. Po proschnutí byl podle potřeby lokálně aplikován zpevňovač kamene.
Před znovu osazením soklové části se sochou byly v obou blocích základny nahrazeny
původní zkorodované železné čepy, které fixovaly boční části dříku s volutami, za nové
nerezové čepy. Poté byla pomocí autojeřábu osazena soklová část se sochou zpět
na původní místo na nový základ do vápenocementového lože.
Poté byla provedena revize dřívějších doplňků poškození modelace. Doplňky, které byly
pevně soudržné s kamenným originálem, ale nevhodné barevnosti, byly barevně retušovány tak, aby odpovídaly barvě kamene. Nesoudržné a popraskané dřívější doplňky byly odstraněny a nahrazeny novými ve struktuře a barvě odpovídající originálu. Také byla doplněna chybějící hmota dvou stupňů schodnic pod soklem. Uvolněné či popraskané spáry
soklové části byly odstraněny a nově vyplněny přibarvenou vápenocementovou maltou.
Na závěr byl povrch pomníku ošetřen hydrofobním konzervačním přípravkem. Byla
zhotovena chybějící gloriola s pěti hvězdami z nerezové kulatiny a měděného plechu.
Hvězdy byly pozlaceny plátkovým zlatem. Poté byla gloriola osazena do původních otvorů
a fixována olovem. Palmová ratolest, silně zkorodovaná, ale kompletní byla na místě
mechanicky očištěna a odrezena a také pozlacena plátkovým zlatem.
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Oprava poškozené sochy Svatého Leonarda na balustrádě homolského schodiště
V září 2011 srazili nějací vandalové
hlavu sochy Svatého Leonarda nacházející se na pravé straně na pilíři balustrády schodiště ke kostelu na Homoli,
hlava sochy se pádem na zem roztříštila.
Socha je spolu se schodištěm a další
sohařskou výzdobou, s kostelem, kaplemi, kostnicí a ohradní zdí se vstupními branami a sochařskou výzdobou
zapsána ve státním seznamu kulturních

nemovitých

památek

(číslo

rejstříku ÚSKP: 14236/6-2229). Památkovu je od 3. května 1958.
Socha je ze střednězrnného pískovce
božanovského typu šedookrové barvy. Socha světce má těžiště na levé
noze, pravou ruku má otočenou dlaní
vzhůru, levou ruku má složenou
na hrudi a jejím předloktím přidržuje
pastýřskou hůl. U pravé, mírně pokrčené nohy je umístěna volská hlava.
Ke konci roku 2013 byla socha
z pilíře balustrády sejmuta. Vzhledem ke stavu okolního terénu nebylo
možné k demontáži sochy použít autojeřábu. Socha byla tedy demontována pomocí konstrukce zhotovené
z lešeňových trubek, železného I překladu a mechanického pojezdového
řetězového zdvihače. Socha byla
uvázána do měkkých úvazků a postupně

vyzdvižena

z nerezového

čepu. Poté byla pomocí traverzy
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a pojezdu přesunuta nad podestu schodiště
a spuštěna. Následně byla pomocí ručního
vozíku a fošen svezena pod schodiště, kde byla uložena na dřevěnou paletu a měkké
proklady. Poté byla převezena do dílny restaurátora. Převezena byla i odlomená hlava
světce a všechny dochované fragmenty.
V zimě 2014 byla socha konečně opravena. Tyto práce stály Kč 74 730,--.
V dílně restaurátora byla nejdříve
nejvíce zkorodovaná místa ošetřena,
aby při čištění nedošlo k další degradaci
povrchu. Rovněž dochované fragmenty
hlavy byly předzpevněny. Odlomená
hlava byla fixována zpět na původní
místo pomocí nerezového čepu a speciálního lepidla na kámen. Rozsáhlá prasklina levé paže a ruky světce byla vyplněna
epoxydovou pryskyřicí pomocí injektáží. Následovalo čištění povrchu sochy. Nejdříve
byly na celou plochu povrchu aplikovány bandáže destilované vody pro změkčení krust
spadových nečistot a mikrobiovegetace. Po technologické pauze byly bandáže sejmuty
a na povrch kamene byl nanesen roztok, který usnadnil odstranění mechů a mikrobiovegetace. Poté byl povrch sochy čištěn od zčernalých krust spadových nečistot. Po očištění byl
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povrch kamene důkladně opláchnut čistou vodou. Po proschnutí povrchu byl celoplošně aplikován zpevňovač kamene.
Po technologické pauze byla započata rekonstrukce chybějících částí hlavy (část tváře a pokrývka hlavy - mitra).
Chybějící části byly nejdříve domodelovány v sochařské dílně
podle fotodokumentace stavu sochy před poškozením. Poté
byly doplňky zaformovány a do forem zhotoveny sádrové
odlitky doplňků. Podle těchto sádrových odlitků byla poté
chybějící hmota doplněna směsí umělého kamene ve struktuře
a barvě odpovídající originálu. V případě pokrývky hlavy,
kde byl doplňován značný objem hmoty, byla k lepší fixaci
doplněné hmoty použita nerezová pomocná armatura. Po částečném proschnutí byla doplněná hmota plasticky retušována do požadovaného tvaru.
Po úplném proschnutí byla provedena lokální barevná retuš doplňků. Další drobná
poškození modelace sochy byla doplněna stejným způsobem jako chybějící části hlavy.
Prasklina levé paže a ruky, byla následně retušována směsí písku vhodné frakce, přírodních
pigmentů a Paraloidu. Železná pastýřská hůl byla chemicky a mechanicky očištěna a poté
nakonzervována grafitovým nátěrem. Po technologické pauze byl celý povrch sochy
ošetřen konzervačním přípravkem. Zrestaurovaná socha byla poté převezena a osazena
zpět na pilíř schodiště. K osazení byl použit původní
(zcela vyhovující) nerezový čep. Socha byla na jaře
2014 osazena na původní místo stejným způsobem,
jako byla demontována - pomocí konstrukce z lešeňových trubek, železného I překladu a mechanického
pojezdového řetězového zdvihače.
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Nádrž na návsi - vyčištění a vodotrysk
V červenci 2014 vyčistila mládež pod vedením Libora Hájka, Jana Havla a Lukáše
Horského požární nádrž na návsi od nečistot a žabinců.
Na konci července Lukáš Horský a Tomáš
Starý udělali odbočku od přívodu vody
do nádrže. Odbočku vyvedli nad zábradlí,
ke kterému jí připevnili, a našroubovali na
ní „vodotrysk“ směřující do středu nádrže.
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