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Kaple ve Lhoticích se zbaví vlhkosti 
 
Tisková zpráva č. 8/2009 
 
Nejvyšší čas na rekonstrukci měla kaple Anděla Strážce ve Lhoticích, jedné z místních částí 
města Lišov. Několikaleté pronikání zemní vlhkosti totiž postupně způsobovalo nenávratné 
škody jak na vnitřním, tak vnějším technickém stavu kaple.  
 
„Neměli jsme na opravu dost vlastních financí, proto jsme žádali o dotace v rámci grantových 
schémat Jihočeského kraje. Bohužel kaple není zapsanou kulturní památkou a ani drobnou 
sakrální stavbou v krajině, a proto se nám na její opravu nedařilo získat dotaci z programů 
vyhlašovaných Jihočeským krajem,“ uvedl starosta města Lišov Václav Chmel.  
 
Nakonec se městu podařilo získat dotaci na kapli odjinud. Místní akční skupina Hlubocko – 
Lišovsko poskytla na rekonstrukci 178 tisíc korun v rámci Strategického plánu LEADER.  
 
Přípravné práce pro rekonstrukce již byly zahájeny během jarních měsíců, samotná 
rekonstrukce začne v květnu a bude dokončena do 10. července. V rámci rekonstrukce bude 
opravena střecha včetně římsy a věžičky a fasáda. Také budou vytvořena opatření proti 
vlhkosti, která pro kapli dosud představovala největší problém.  
 
Obec je situována na jedné z páteřních tras směrem na Hlubokou nad Vltavou a ročně touto 
trasou projíždí stovky turistů na kolech či v autech. Mnohé z nich se tak budou moci už brzy 
kochat nově zrekonstruovanou kaplí.  
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
 


