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Vzkaz pro budoucí nálezce 
 
 
V Kostelíku od roku 2008 pracuje Občanské sdružení Kostelík, které má v roce 2012 celkem 46 
aktivních členů z řad chatařů a chalupářů v Kostelíku a také z řady místních obyvatel. Občanské 
sdružení si jako jeden ze svých dlouhodobých cílů vytklo i péči o kapli sv. Máří Magdaleny 
v Kostelíku a snaží se získávat prostředky na opravu a údržbu kaple. Kaple je v majetku 
Římskokatolické církve, fara Petrovice, ale svému původnímu účelu již od 80. let 20. století neslouží.  
 
Občanské sdružení Kostelík umístilo do niky ve štítě kaple sochu sv. Máří Magdaleny autorky Zuzany 
Hutňanové z Dobříše, v kapli pravidelně koná Vánoční koncerty, výstavy, přednášky a v létě v kapli 
funguje provizorní knihovna pro místní obyvatele.  
 
Občanské sdružení také v roce 2009 okolo kaple vysadilo dva stromy a před hlavní štít umístilo dva 
ozdobné kultivary hlohů.  
 
Informce o činnosti OS Kostelík jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce 
http://www.kostelik.cz.  
 
V roce 2012 se Občanskému sdružení Kostelík podařilo zajistit finanční prostředky na úplnou 
rekonstrukci dřevěné konstrukce věžičky a na další práce na střeše kaple v celkové výši opravy 195 000 
Kč.  Od Ministerstva kultury České republiky jsme dostali dotaci na opravu kaple ve výši 100 000 Kč, 
od Purkyňovy nadace jsme získali podporu ve výši 50 000 Kč a Nadace Občanského fóra podpořila 
naše aktivity v Kostelíku částkou 70 000 Kč. Tuto finanční pomoc jsme s radostí převzali v Praze 
v rezidenci velvyslance Spojených států amerických.  
 
V rámci této rekonstrukce a pro připomenutí budoucím generacím jsme do cibule kaple umístnili tuto 
zprávou s nadějí, že budoucí správci kaple budou mít stejně jako my radost z krásného a zachovalého 
Kostelíka a z kaple sv. Máří Magdaleny. Přejeme všem budoucím generacím mnoho radosti a štěstí 
nejen zde v Kostelíku, ale na celém světě.  
 
 
Milan Let     Radim Perlín     Petr Klaub 
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