Dary pro kostel
Současná výše finančních DARŮ je necelých 83 tis. Kč
Finanční částka je vedena na vkladovém účtu obce, odděleně od ostatního majetku, slouží a
používá se výhradně pro účely obnovy kulturní památky včetně jejich částí

V kostele sv. Jiljí v Markvarticích se stále něco děje
Areál kostela sv. Jiljí, Markvartice a rok 2014
Únor – podání dvou žádostí o poskytnutí příspěvků na obnovu památky z MK ČR a
Královéhradeckého kraje podle projektu
Duben a květen – konečná úprava kostnice v areálu kostela sv. Jiljí
Srpen – 30. srpna – požehnání kostnice P. A. števicou, přednáška antropoložky Mgr.
Horákové v kostele

Areál kostela sv. Jiljí, Markvartice a rok 2013
Leden – zpracování restaurátorského průzkumu v interiéru kostela sv. Jiljí, práce objednány
u restaurátorky Hany Bělinové
Únor – podání dvou žádostí o poskytnutí příspěvků na obnovu památky z MK ČR a
Královéhradeckého kraje podle projektu
Ateliér Soukup – smlouva o dílo – zaměření stávajícího stavu kostela sv. Jiljí a zpracování
studie obnovy
Červen – smlouva s KH krajem na obnovu kulturní památky – příspěvek 130 tis. Kč
Červenec- listopad – realizace projektu Zabezpečení havarijního stavu márnice a přilehlé
části opěrné zdi, navazující etapa roku 2013, dodav. firma Durango s.r.o.
Proběhly kontrolní dny na místě, z toho poslední dne 10.12.2013
Srpen – žádost o navýšení finančního příspěvku z KH kraje o 157 tis. Kč
Listopad – schválení navýšení příspěvku z KH kraje o požadovanou výši
v 2013 uhrazeno 726 tis.Kč:
Ministerstvo kultury ČR 300 tis. Kč
Královéhradecký kraj
Obec Markvartice

287 tis. Kč
119 tis. Kč

Dary

20 tis. Kč

Prosinec – uložení velkého množství lidských ostatků z márnice do společného hrobu na
současném markvartickém hřbitově

Zachraňujeme kostel 2012
Areál kostela sv. Jiljí, Markvartice a rok 2012
Leden – vydání ZS MěÚ J ičín, oddělení SSP k obnově márnice a přilehlé části opěrné zdi,
organizace poptávkového řízení, za dodavatele prací vybrána firma Durango s.r.o.
Únor – podání dvou žádostí o poskytnutí příspěvků na obnovu památky z MK ČR a
královéhradeckého kraje
Duben – zakoupení velkoobjemového kontejneru – k deponování lidských ostatků z márnicekostnice
Duben – srpen – vyklízení márnice-kostnice – odpracováno celkem 150 hodin dobrovolné
práce – odměna za tyto práce převedena na podporu činnosti SDH
Srpen- listopad – realizace projektu Zabezpečení havarijního stavu márnice a přilehlé části
opěrné zdi, dodavatelská firma Durango s.r.o.
Proběhly tři kontrolní dny na místě akce, z toho poslední dne 4.12.2012,
Uhrazeno 739 tis.Kč:
Ministerstvo kultury ČR

450 tis. Kč

Královéhradecký kraj

200 tis. Kč

Obec Markvartice, včetně darů 89 tis. Kč
Listopad – oprava klempířských prvků na budově kostela sv. Jiljí

