
ÚSTECKÝ KRAJ 

 

Zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 

Datum ukončení: 31. 12. 2018 

Vyhlašovatel: Ústecká komunitní nadace 

Účel sbírky: opětovné zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem,  

a to od fáze přípravné, přes investiční až po fázi provozní, jakož i případné návazné či související  
obecně prospěšné projekty. 
 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 1359967028/5500  

2) pokladničky  

3) dárcovské DMS  

www.komunitninadace.cz 

 

 

Zvon do kostela sv. Petra a Pavla v Úštěku 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Město Úštěk 

Účel sbírky: pořízení zvonu do kostela. 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 3287195389/0800  

2) pokladničky 

www.mesto-ustek.cz 

 

 

 

Oprava historických varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Doubici 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Obec Doubice 

Účel sbírky: oprava varhan. 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 2100998989/2010  

2) prodej vstupenek  

3) pokladna právnické osoby  

www.oudoubice.cz 

 

http://www.komunitninadace.cz/
http://www.mesto-ustek.cz/
http://www.oudoubice.cz/


 

 

Zahořanský kohout – obnova kostela Nejsvětější Trojice 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Pro Zahořany 

Účel sbírky: zajištění obnovy kulturní památky kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Litoměřic. 
Kostel Nejsvětější Trojice stojí na návrší nad obcí Zahořany, 6 km východně od Litoměřic. Je to jeden  
z prvních barokních kostelů v severních Čechách, z poloviny 17. století. Vnitřek je bohatě zdoben 

freskami a štukovými ornamenty, na zdech i klenbě jsou však rozsáhlé pukliny a kostel je uzavřen 
kvůli havarijnímu stavu. Z dálky kostel upoutává svou malebností, avšak zblízka je vidět jeho žalostný 

stav. Omítka z větší části opadaná, rozšiřující se praskliny a deštěm smývané reliéfy průčelí. 
 
Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 2400494651/2010  
2) pokladničky 

www.prozahorany.cz 

 

 

 

 

Obnova kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku a hřbitova 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Budíček, o. s. 

Účel sbírky: obnova kostela a hřbitova. 

Pomocí veřejné sbírky chce sdružení získat prostředky na rekonstrukci střechy kostela sv. Jana Křtitele. 

Eternitová střecha je po své životnosti a do kostela zatéká. Peníze budou také použity k obnově 

zničených náhrobků původních německých obyvatel města Vroutek na přilehlém hřbitově. Členové 

sdružení by chtěli dětem, které chodí okolo každý den do školy, ukázat, že zvandalizovaný hřbitov a 

kostel na spadnutí není normální stav v naší společnosti. 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 2000463004/2010  

2) pokladničky 

www.budicek.eu 

 

  

http://www.prozahorany.cz/
http://www.budicek.eu/


 

Oprava varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Porta Apostolorum, z. s. 

Účel sbírky: oprava, rekonstrukce a údržba varhan a varhanní skříně v kostele Nanebevzetí Panny  
Marie v Postoloprtech. 

 
Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 2000973346/2010  

2) prodej vstupenek  

www.porta-apostolorum-z-s3.webnode.cz 

 

 

 

 

Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Lenešický okrašlovací spolek, o.s. 

Účel sbírky: rekonstrukce věže kostela a restaurování mobiliáře  

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 2900039719/2010  

2) dárcovské textové zprávy 

www.lenos.cz 

 

 

 

 

Oprava varhan v kostele sv. Otmara v Hoštce 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Římskokatolická farnost Hoštka 

Účel sbírky: oprava varhan v kostele sv. Otmara v Hoštce. Zhotovení nutných instalací, pořízení 

zařízení k produkci varhanní hudby (podium pro sbor, jiná pomocná zařízení). 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 2101342316/2010  

2) pokladničky  

3) prodej předmětů  

4) složení hotovosti do pokladny  

www.rkc-stetsko.tode.cz 

http://www.porta-apostolorum-z-s3.webnode.cz/
http://www.lenos.cz/
http://www.rkc-stetsko.tode.cz/


 

Restaurování malířské a sochařské výzdoby kostela Nanebevzetí Panny Marie  

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Římskokatolická farnost Konojedy 

Účel sbírky: restaurování malířské a sochařské výzdoby  
v kostele v Konojedech 
 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 5072127329/0800  

2) pokladničky 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce kaple sv. Jáchyma v Lobendavě 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Následovníci Ignaze Röslera, z. ú. 

Účel sbírky: rekonstrukce kaple v Lobendavě 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 277585064/0300  

2) pokladničky 

www.jachym.estranky.cz 

 

 

 

Oprava zvonu ve farním kostele sv. Havla 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Římskokatolická farnost Liběchov 

Účel sbírky: oprava zvonu ve farním kostele sv. Havla, pořízení a instalace automatického pohonu 
zvonění a zhotovení souvisejících konstrukcí 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 2101271896/2010  

2) pokladničky  

3) prodej předmětů  

4) složení hotovosti do pokladny  

www.rkc-stetsko.tode.cz 

 

  

http://www.jachym.estranky.cz/
http://www.rkc-stetsko.tode.cz/


LIBERECKÝ KRAJ 

 

Rekonstrukce kostela sv. Archanděla Michaela na Smržovce  

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Spolek Michael 

Účel sbírky: rekonstrukce kostela 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 268250895/0300  

2) pokladničky 

www.kostel-smrzovka.webnode.cz 

 

 

 

Záchrana vzácných bozkovských varhan 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Římskokatolická farnost Bozkov 

Účel sbírky: záchrana historických varhan. 

Památkově chráněné dvoumanuálové mechanické zásuvkové varhany s pedálem a 24 znějícími 

rejstříky. Roku 1852 je postavil významný albrechtický varhanář J. Prediger. Varhany jsou silně 

napadeny aktivním červotočem a jednotlivé části jsou značně poškozeny. Celkové náklady na 

restaurování činí více než 6 milionů Kč. 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 3286101379/0800  

2) pokladničky  

3) prodej předmětů  

4) prodej vstupenek  

www.varhany-bozkov.eu 

 

 

  

http://www.kostel-smrzovka.webnode.cz/
http://www.varhany-bozkov.eu/


 

Záchrana varhan v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova  

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Nadační fond Jablonecké varhany 

Účel sbírky: restaurování historických varhan v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Jablonci nad 
Nisou 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 321717010/5500  

2) pokladničky 

www.jabloneckevarhany.cz 

 

 

 

Ludvíkovský kostelíček 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Spolek na záchranu kostela sv. Petra a Pavla v Ludvíkově pod Smrkem, z. s. 

Účel sbírky: rekonstrukce kostela sv. Petera a Pavla v Ludvíkově pod Smrkem. 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 2300782277/2010  

2) pokladničky 

 

 

 

Financování výroby zvonu do kostela sv. Václava 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Účel sbírky: shromáždění finančních prostředků na financování výroby zvonu do kostela sv. Václava v 
Rychnově u Jablonce nad Nisou a na financování oprav a rekonstrukci objektu kostela a jeho případné 
vybavení v rámci akce Rychnov pomáhá – kostelní zvon.  

 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 60038-963232349/0800  

2) pokladničky  

www.rychnovjbc.cz 

 

  

http://www.jabloneckevarhany.cz/
http://www.rychnovjbc.cz/


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 

 

Záchrana kostela sv. Kateřiny v obci Zlatá Olešnice  

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Obec Zlatá Olešnice 

Účel sbírky: záchrana kulturní památky, kostela sv. Kateřiny v obci Zlatá Olešnice, zejména její opravy 

a udržování 

Způsob provádění sbírky 

1) bankovní účet 2400315465/2010  

2) pokladničky 

www.obec-zlataolesnice.cz 

 

 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 

 

Stavba kostelních varhan 

Datum ukončení: doba neurčitá 

Vyhlašovatel: Spolek pro záchranu kostela sv. Františka serafínského Kněžmost 

Účel sbírky: stavba varhan. 

Způsob provádění sbírky 

bankovní účet: 2600939109/2010 

www.kostel-sv-fr-serafinskeho.webnode.cz 

 

 

 

http://www.obec-zlataolesnice.cz/
http://www.kostel-sv-fr-serafinskeho.webnode.cz/

