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

Zpráva o činnosti
V roce 2019 se podařilo opravit strop a omítky presbytáře. Spolek uhradil stropní trámy a
práce s jejich zapravením ve výši 43 112 Kč, opravu říms a klenutí nad okny, opravu dřevěné
konstrukce a natření zlatěnkou ve výši 54 523 Kč. Ostatní náklady ve výši 140 859 Kč
související s opravou uhradila o obec. Na akci byla obci poskytnuta dotace z prostředků MK
v rámci programu podpory oprav kulturních památek poskytovaných prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností ve výši 93 000Kč
Provedena byla oprava krytiny kostela- nástřešních dílů, které odpadávaly, spolek zakoupil
krytinu za 11 667 Kč. Práce hradila obec.
Plechovou římsu nad vchodem kostela opravil Matyáš Dvořák.
Pro provádění dalších oprav kostela s možností využití dotačních programů bylo nutné
zpracování průzkumů – stavebně historického, stavebně technického a zaměření kostela.
V r. 2019 byl zpracovaný ateliérem A.D.O. Praha arch. Milošem Parmou stavebně historický
průzkum, stavebně technický průzkum a zaměření kostela za 132 500 Kč. Na úhradu byla
využita dotace Středočeského kraje z programu obnovy venkova (1000Kč na obyvatele).
Dále byl provedený mykologický průzkum kostela, který zpracovala ing.Ivana Horová a
uhradil spolek ve výši 7 500Kč.
Na základě zpracovaných průzkumů obec zadala zpracování projektu záchrany kulturní
památky kostela ve Starkoči p. Davidem Hlavinkou.
V letošním roce:
- Obec pokračuje se na pracích potřebných pro podání žádosti o zařazení kostela do
programu MK obnovy památek – jedná se o program za záchranu architektonického
dědictví. Je vypracovaný stavební projekt a probíhá projednávání s úřady.
Když se vrátíme do minulého roku, připomenu, že se podařilo uspořádat následující akce:
V roce 2019 byly uspořádané akce:
20.6. – koncert hornistů v rámci Žehušických slavností
16.8. – bohoslužba u příležitosti Starkočské poutě
16.9. – 5.10. – výstava „Voňavé tajemství almar našich prababiček“
7.12. – adventní koncert ZUŠ Band Little Čáslav
14.12. – adventní koncert – Double Guitar Band
21.12. – adventní pořad -Veselý lidový rok – pásmo písniček a vánočních zvyků
24.12. – 22,00 hod vánoční bohoslužba se zpíváním – Petr Minář
Akce v r 2020
12.6.. - noc kostelů
4.7. – 30.8. – výstava „Křížové cesty v krajině
14.8. - v 18,00 hod – pouťní mše
5.12. – adventní představení p.Hobl
12.12.. - adventní koncert ZuŠ Band Čáslav
24.12. - půlnoční mše – p. Minář

