Podklady k opravě Pomníku padlých mužů z Budňan v 1.světové válce
v Karlštejně, který byl odhalen v roce 1928

-stavební oprava pomníku, odstranění odpadlých částí základu, dobetonování ,
očištění celého skeletu pískováním, napuštění- penetrace hydrofobním
přípravkem, zatmelení prasklin a natažení celého pomníku včetně opravených
částí v základu tmelem marmolit jednozrnný v barvě a vzhledu teraco.

-výroba dvou kamenných desek se jmény, 1. Deska vpravo je na pomníku
uchycena, ale je na více kusů prasklá, 2. Deska vlevo chybí a je předpoklad, že
na ní byla rovněž jména padlých

-doplní se chybějící oválné fotografie (fotokeramika) padlých, doplněné foto o
dobovou podobiznu, (vzhledem k tomu, že není originál k dispozici, náhradní
foto bude lehce rozostřené)

-doplní se třetí původní lucernička (je na úřadě městyse)

-bílá malá deska „ Práce je naše modlitba“ se očistí a písmena obnoví
pozlacením

-plot a vrátka jsou prohnilá a korozí ve spodní části silně zeslabena. Z tohoto
důvodu se odstraní a nahradí novými materiály (sloupky a rámky polí pozink,
vrátka pozink, pletivo potažené pvc zelené, světle šedé, vše co nejvíce podobné
původnímu vzhledu)

-2 stožáry na vlajky se očistí a natřou zelenou barvou, lanka a kladky se
zprovozní.

II.
-římsa plotu nad kamennou zdí se zednicky opraví, ve schodové části a u hlavní
silnice, natře se nátěrem na ošetření betonů

-kamenná zeď u schodů, hlavní silnice a výklenek se očistí pískováním, aby bylo
dosaženo čistého vzhledu

-natřou se vrátka výklenku na černou matnou

-vyrobí se kamenná deska s textem č.3, která se umístí po ukončení všech výše
uvedených prací na kamennou zeď u hlavní silnice

Popis obsahu desek na pomník:
Deska č.1 vpravo na pomníku s 11 jmény prasklá na více kusů se vyrobí ze žuly
Impala, ve stejném vzhledu písmen se stejnými jmény bez okrasného květu
.
Deska č.2 vlevo dnes chybějící se vyrobí ze žuly Impala ve stejném vzhledu
písmen jako deska se jmény vpravo (bez okrasného květu) a to s těmito 8, níže
uvedenými jmény tak, aby se do spodní části desky dala doplnit případně další
3 jména.
Jména pro desku č.2:
Čánský Otakar

Housa Alois

Svoboda Václav

Zykán Antonín

Mestek Bohumil
Kotek Josef

Nový Jan
Šinágl František

III.

Text na desku č. 3 o rozměrech 80cm x 60cm x 3cm (podélně), která bude
vyrobena za žuly Impala, umístěna pod pomníkem na kamenné zdi u hlavní
silnice, vedle výklenku, aby kolemjdoucím bylo zřejmé, k jakým účelům byl
pomník nad silnicí postaven. Písmo na této desce bude doplněno stříbrnou
barvou.
Text zní:
Pomník padlých v 1.světové válce
Na památku mužů z Budňan padlých v 1.světové válce byl odhalen dne
26.srpna 1928 k 10.výročí samostatnosti Československa.
Také vzpomínáme na padlé muže z obcí Krupná a Poučník, které v době války
byly samostatné, ale dnes jsou součástí městyse Karlštejn.
VZPOMÍNÁME

(v angl.jazyce Pomník padlých místních mužů v 1.světové válce, který byl
odhalen 26.srpna 1928 k 10.výročí samostatnosti Československa)

Vypracoval dne 24.listopadu 2013

Kříž Karel místostarosta městyse Karlštejn

