8. ЦРКВА СВ. Ап. АНДРЕЈА, Подујево
Референтни бр.: RIC 11
Извођач: П.А.Б. (Ђаковица)
Период извођења: aвгуст 2007 - март 2008
Буџет: 209,454 евра
Црква Св. Апостола Андреја је тешко оштећена у пожару док је апсида срушена
експлозијом у марту 2004. Звоник и оградни зид су тада комплетно срушени. Због
изоловане локације цркве уследили су нови акти вандализма, тако да је објекат у више
наврата био предмет бројних крађа материјала и провала. У току 2005., оградни зид и
апсида су обновљени а црква заштићена и консолидована.
Детаљна обнова цркве је почела у лето 2007. и састојала се од унутрашњих и
спољашњих поправки. До краја године већи део радова у цркви је завршен. Друга
интервенција обухвата обнову звоника и она је започета у касну јесен 2007. год. Радови
на звонику је предвиђено да буду завршени у току 2008. када ће бити комплетирани и
унутрашњи радови у цркви.

Изглед цркве Св. Апостола Андреја након друге фазе обнове крајем 2007. год.

Изглед цркве у лето 2004. год. пре почетка

Прва фаза радова на консолидацији и поправци апсиде 2005-2006. год.

Изглед цркве након друге фазе обнове, децембар 2007. год.

Унутрашњост цркве је најпре потпуно очишћена. Оштећени малтер је комплетно
одстрањен укључујући и један преостали део са фрескама, које су неповратно уништене.
Након тога, сви унутрашњи зидови и сводови су поново омалтерисани. Зидови апсиде,
поново изграђени 2006. године су омалтерисани, споља и изнутра. Електрична инсталација
је комплетно обновљена. Нови прикључак до градске мреже је обезбеђен постављањем
бандера и ваздушних каблова. Постављена је и нова часна трпеза урађена од мермера.
Пројекат за под је урађен као комбинација мермерних плоча у две различите боје. Споља
су зидови консолидовани и окречени, кров је на местима где је покривач био оштећен или
је недостајао комплетно поправљен оловним таблама. Гвоздени крст је направљен и
постављен на куполу цркве.

Поређење: црква након уништења 2004. и крајем 2007. године

Радови у унутрашњости храма од 2004 до 2007. Крајем 2007. зидови су омалтерисани и
предстоје
финији и детаљнији радови у унутрашњости храма у току 2008. године.

Реконструкција новог
звоника се ради на
локацији на којој се
налазио претходни
објекат. Стари темељи
су замењени новим
бетонским темељима.
Обнова конструкције се
ради бетоном и циглом.
Кровна конструкција ће
бити дрвена, подашчана
и покривена оловним
покривачем. Зидови ће
бити омалтерисани и
окречени. Подови ће
бити поплочани
мермером а столарија је
предвиђено да буде од
храстовог дрвета.
Израда и инсталација
звона и гвозденог крста
ће закључити ову
интервенцију.

Почетак радова на звонику
пресека звоника

Детаљи

