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

Zpráva o činnosti
V roce 2018 byla dokončena obnova oken kostela doplněním kování, bez nároku na odměnu
opracoval p.Váša a rovněž bez nároku na honorář natřel p.Král za což jím tímto velmi děkuji.
Podařilo se provést obnovu dveří kostela, dveře do sakristie a do věže byly nově vyrobené a
hlavní dveře opraveny za celkovou cenu 143 361Kč.
V rámci podpory obnovy památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností získal.
spolek dotaci MK na obnovu dveří ve výši 110 000 Kč. Dotaci jsme řádně vyúčtovali.
V r. 2018 provedl p. Matyáš Dvořák rekonstrukci elektrických rozvodů v kostele bez nároku
na honorář, rovněž byla provedena oprava sakristie, byla nově omítnuta a byl vybudován
strop s osvětlením.
Dále byla provedena oprava svodů kostela za částku 10 965 Kč.

V letošním roce:
- Kostel byl převedený do majetku obce.
-

-

Mezi nejdůležitější akce řadíme provedení opravy střešní krytiny a oplechování římsy
nad hlavními dveřmi kostela.
Obec požádala o poskytnutí dotace na opravu omítek kostela celkový rozpočet byl
618 000Kč. Žádost byla podaná jednak na Středočeský kraj o dotaci ve výši 515 000
Kč. - tato dotace nebyla poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků –
(kraj rozděloval 40 mil.Kč)
Na zbytek ceny jsme požádali o dotaci z MK v rámci podpory akcí prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností – máme schválenou výši 90 tis. Kč. Abychom tuto
dotaci vyčerpali, měli bychom provést opravu omítek v celkové ceně 112 500Kč. Je
nutné dohodnout s dodavatelem rozsah prací.
Pro další postup prací při opravě kostela bychom chtěli, aby byl kostel zařazený do
programu MK obnovy památek – jedná se o program za záchranu architektonického
dědictví. Zařazení do tohoto programu je podmiňováno provedením stavebně
historického průzkumu cca 70 tis. Kč a zaměření kostela 85 tis. Kč celkem přibližně
155 000Kč.

Když se vrátíme do minulého roku, připomenu, že se podařilo uspořádat následující akce:
1. 4. - pašijová zastavení – Cantica
18. 8. - Starkočská pouť – mše spojená s vysvěcením starkočského praporu, setkání
starkočských rodáků, výstava dobových fotografií ze života obce
Adventní koncerty:
9. 12. - ZUŠ Band Little Čáslav
16.12. - Pěvecký soubor Čáslav – vánoční zastavení
24.12. - Půlnoční mše – Petr Minář
Účastníci koncertů darovali celkem 18 098 Kč.
Další dary od jednotlivců na opravu kostela byly ve výši 2 200 Kč.

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

Akce v r 2019
24.5. - noc kostelů
20.6. čtvrtek – v rámci žehušických slavností hornu se uskuteční koncert Souboru lesního
roku
17.8. - pouť – mše
Podzim koncert ?
7.12. a 14.12. - adventní koncerty
24.12. - půlnoční mše.

