
VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVB Ě KOSTELA SVATÉHO DUCHA – ROK 2010 
 

 V roce  2010 byly provedeny na stavb ě našeho kostela práce menšího 
rozsahu, než jsme byli zvyklí jiné roky.  

Byla dokončena zbývající část ocelového krovu kolem věží.  
Byla to opět složitá práce, protože jednotlivé díly krovu bylo nutno připevňovat 

přímo do stěn věží. Přitom bylo nutno pokračovat s velkou přesností, aby tyto část 
kolem věží přesně navazovala na hlavní krov přimontovaný na železobetonovém 
prstenci.  

Dokončení krovu kolem věží si vyžádalo také částečnou demontáž výtahu u věží. 
Výtah musel být snížen, protože na jeho místo zasahoval nový krov.   

Proto také naši chlapci ze Staroměstské kapely museli vyšlapat víc po schodech 
než jindy, aby na Štědrý večer mohli z věží zahrát Tichou noc a další písničky na 
oslavu Kristova narození. 

Hlavní naší činností v roce 2010 tedy bylo vyrovnání závazk ů s firmou pana 
Josefa Buda ře. Jeho firma provedla v roce 2009  víc prací, než jsme zaplatili. Měli 
jsme uzavřenou smlouvu, že zbytek prací zaplatíme v roce 2010.  

Toto jsme beze zbytku splnili a firma pana Budaře má od nás zaplaceny všechny 
práce, vyrovnány všechny dluhy. 

Dále probíhaly práce na up řesnění projektu kupole kostela a  celkového 
dokon čení st řechy, která na kupoli navazuje.  

Hledalo se optimální konstrukční řešení, které bude vyhovovat architektonickým a 
výtvarným požadavkům, ale které  bude pro naši farnost výhodné i z hledis ka 
ceny. Plánujeme, že tuto část stavby zahájíme letos zjara. 

Na průběh stavby dohlíží stálá komise ve složení Ing. Trňák, František Slavík, 
Antonín Vavruška, František Ingr, Ing.  Psotka, Ing. Křivák, dále pak Ing. Zajíček jako 
projektant a starosta Josef Bazala za staroměstskou radnici. Podle potřeby jsou 
přizváni další odborníci. 

Děkuji firmě PROMONT za dobře provedenou práci.  
Děkuji všem ostatním, kteří podpořili naše úsilí darem, modlitbou, postojem, nebo 

jiným způsobem a tak přispěli ke stavbě našeho nového kostela – místa duchovního 
života našeho společenství, Starého Města i okolí. 

Děkuji všem příznivcům stavby našeho kostela, že si stále udržují přesvědčení, 
že ke štěstí a spokojenosti nestačí jen pocit osobního materiálního blahobytu, pocit 
osobní materiální přemíry, ale život v srde čném Kristov ě spole čenství a ú čast na 
zcela historicky mimo řádné a významné duchovní a spole čenské aktivit ě jakou 
je stavba nového kostela. 

 
Ve Starém Městě, 1. 1. 2011        
         František Křivák,  

technický administrátor děkanství a člen ekonomické rady farnosti 
 


