Spolek za záchranu kostela ve Starkoči, Starkoč 26, PSČ 28601, IČO: 05121116

Zpráva o činnosti
V roce 2017 se podařilo zahájit obnovu oken kostela. Vzhledem k tomu, že bylo nutné
dodržet podmínky závazného stanoviska památkářů tj. výroba oken z dubu, zasklení
plaveným sklem, materiál na nátěry byla výsledná cena celkové akce 518 071 Kč.
V r. 2017 spolek získal dotaci na obnovu oken z nadace OF ve výši 20 000 Kč, 30 000 Kč
z rozpočtu obce a 150 000 Kč poskytovanou MK prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností Počátkem letošního roku jsme obdrželi dotaci ve výši 30 000 Kč z nadace OF,
která byla také použita na opravu oken tj. tedy 230 000 Kč.
V loňském roce jsme uhradili částku 242 474 Kč za 6 oken a zbývá doplatit 65 352 Kč v roce
letošním. Spolek uhradí z vlastních prostředků a z dotace celkem 307 826 Kč.
Zbývající část nákladů bude uhrazena z dotace MZ, o kterou požádala a obdržela obec.
Okna jsou obnovená a je nutno pokračovat v dalších pracích.
V r. 2018 požádal spolek o dotaci na opravu dveří kostela – na vstupní dveře, dveře do věže
a sakristie. Celkový rozpočet akce je 143 361 Kč. Dotace je přislíbená ve výši 114 000 Kč.
Podáme ještě žádost o poskytnutí dotace na nadaci OF – termín 30.6.2018.
Již v loňském roce požádala obec diecézi v Hradci Králové o převedení kostela do majetku
obce, v současné je převod církví schválený a připravuje se smlouvu o převodu majetku.
Zatím nevíme jaký mobiliář bude součástí kostela.
Když se vrátíme do minulého roku, připomenu, že se podařilo uspořádat následující akce:
9.6. - noc kostelů – pěvecký soubor Freetet
18.8. - Starkočská pouť – mše a výstava obrazů Petry Freitagové a fotografií Petra Tomeše
22.6. - Soubor lesního roku Hradec králové – barokní koncert
14.10. Slivenecký akordeonový soubor
28.10. – Jaroslav Wykrent
Adventní koncerty:
3.12. – Cantica
9.12 –ZUŠ Band Little Čáslav pod vedením Vladimíra Jelínka
16.12. – Gabriela Urbánková, Jarmila Chroníková
24.12. Půlnoční mše – Petr Minář
Účastníci koncertů darovali celkem 35 867 Kč.
Další dary od jednotlivců na opravu kostela byly ve výši 14 350 Kč. Nejvyšší od p. Pavla
Libora ve výši 10 000 Kč.
Akce v r 2018
1.4. - velikonoce – pašijová zastavení v podání pěveckého sboru Cantica
Začátkem června proběhne noc kostelů
21.6. – v rámci žehušických slavností hornu se uskuteční koncert Souboru lesního roku
Hradec králové
Srpen - pouť – mše
Podzim koncert
Advent – 4 koncerty a půlnoční mše.

