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Milí přátelé, 
jak jste si možná všimli, letos jsme (konečně!) začali opravu střechy nad presby-

tářem hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starých Benátkách. 

Oprava střechy nad presbytářem 
Rozpočet na celkovou opravu je 1,2 mil. Kč (před letošním zvýšením cen). 

V letošní etapě byla odstraněna padající krytina, vyčištěna půda od holubů a holu-
binců, opraveny krovy nad presbytářem a na sanktusové věžičce, a střecha na zimu 
provizorně zaplachtována. Za tuto práci jsme zaplatili firmě Komorous ze Staré Bo-
leslavi 427.931,- Kč.  

Financování 
Podařilo se nám čerpat 300 tis. z Havarijního programu Ministerstva kultury (dále 

MK) a 70 tis. z Podpůrného a transformačního fondu Arcibiskupství pražského (dále 
AP). Farnost tak za letošní etapu zaplatila na 58 tis. Kč. 

Další etapa? 
Příští rok budeme opět žádat o podporu MK. Jeho příspěvek není nárokovatelný, 

ani jistý... O podporu na starobenáteckou střechu žádáme od roku 2017 a uspěli 
jsme teprve letos. Z AP bylo avizováno, že příští rok příspěvek už nebude. 

ČSOB pomáhá regionům 
Proto jsme se zkusili přihlásit do grantové výzvy "ČSOB pomáhá regionům". 

A náš projekt "Dokončení opravy střechy hřbitovního kostela" byl vybrán mezi čtyři 
nejlepší ve Středočeském kraji! 

Od 7.12.2021 do 6.1.2022 tak probíhá (ČSOB pro nás pořádá) veřejná sbírka na 
dokončení oprav střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starých Benátkách.  

Viz: https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/1859-dokonceni-opravy
-strechy-hrbitovniho-kostela 

Pravidla 
Podle výše vybrané částky na daný projekt, po skončení sbírky (6.1.2022), přispě-

je ČSOB projektu, na který se v regionu vybere nejvíce peněz, částkou 50 tis. Kč, 
dalším pak 40 tis., 35 tis. a 25 tis. Kč. 

Záleží tedy, abychom získali do Tří králů nejvíce darů, protože potom získáme 
největší příspěvek od banky. Rozhodující může být třeba váš dar, díky kterému pak 
získáme 10 tis. navrch! 

Proto se na Vás obracím s prosbou: můžete-li, přispějte, přepošlete a dejte vědět 
svým přátelům a známým na blízku i do dáli, příznivcům i rodákům starobenátec-
kým. (Potvrzení o daru je možné uplatnit ke snížení daňového základu). 

Děkuji Vám, a věřím, že se Benátky a benátečtí nenechají zahanbit a příští rok 
budeme moci opravu dokončit, nebo alespoň v ní zásadně pokročit. 

                 P. Marek Miškovský 
               administrátor farnosti benátecké 

List nejen farníkům Starobenáteckým 

Kostel je vizitkou obce. Starost o kostel je naší společnou věcí.  
Na každém z Vás záleží. 
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