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V Kejžlici dne 17. prosince 2017
Vážení a milí přátelé Zahrádky!
Stalo se již snad dobrou tradicí, že Vám v závěru roku posíláme stručnou informaci o tom, co se
podařilo uskutečnit při oživování paměti městečka Zahrádka a při opravách tamního kostela. Spolu
se "Zahrádeckým PF" připojujeme i nástin plánů na rok následující.
Na účtu veřejné sbírky na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce
v letošním roce přibylo téměř 95 tis. Kč, z toho cca 19 tis. Kč do pokladniček na akcích
Spolku. Od začátku roku 2015 se podařilo získat celkem 750 tis. Kč. Všem dárcům velmi
děkujeme!
Z těchto prostředků byla dokončena kompletní obnova elektroinstalace, kterou provedla firma
pana Karla Říhy z Blažejovic. Za obnovu elektroinstalace včetně nákupu materiálu u doplňkových
prací jsme uhradili téměř 160 tis. Kč. Dvě třetiny z této částky pokryl dar získaný v akci ERA pomáhá
regionům.
Po dohodě s kastelánem panem Hanzlíkem jsme se nyní zaměřili na opravu vitrážových oken, která
pro kostel pořídil z darů zahrádeckých farníků P. Josef Toufar v roce 1944. Opravu zajišťuje
umělecká huť sklenářská Jiřička - Coufal, stejná firma, která okna před více než 70 lety vyrobila.
Jako první byla opravena vitráž z presbytáře s vyobrazením Božského srdce Panny Marie. Za první
část opravy jsme zatím uhradili 82 tis. Kč. Oprava všech 6 vitrážových oken by měla stát celkem
670 tis. Kč. Poděkování patří firmě UNIMONT J.C.K. s.r.o. z Hradce u Ledče nad Sázavou, která
zdarma zapůjčila a instalovala lešení pro demontáž a montáž oken.
S projektem na opravu vitrážových oken jsme uspěli v podzimní výzvě programu ČSOB pomáhá
regionům. Nyní soutěžíme s dalšími třemi neziskovými organizacemi z Vysočiny o výši daru od ČSOB.
Rozhoduje výše příspěvků veřejnosti na účet 101 7777 101/0300, variabilní symbol 20176005.
Příspěvky na opravu vitrážových oken je možno na tento účet posílat do 6.1.2018. Po tomto datu je
pro příspěvky na opravy, restaurování a vybavení kostela možno využít účet naší dlouhodobé veřejné
sbírky č. 5399739001/5500.
Spolek nechal ze svých prostředků opravit původní kříž z kostelní věže, který spolu s kovaným
rámem na obraz Zahrádky na švédské žule (před časem darovaný letos zesnulým panem Stanislavem
Málkem) provedl umělecký kovář Josef Jelínek ze Želiva za 17 tis. Kč. Kříž je vystaven v kostelní lodi.
25. února 2017 byla v zákristii slavnostně odhalena plastika Olbrama Zoubka "Socha pro Josefa
Toufara". Darování sochy do kostela v Zahrádce zprostředkoval Nezávislý podmelechovský spolek.
Odhalení byl přítomen autor i vedení Národního památkového ústavu. Před odhalením plastiky
nechal Národní památkový ústav prostor zákristie zrestaurovat.
Národní památkový ústav nechal také zpracovat projekt opravy vnějších omítek kostela a zadal již
loni avizovanou studii úpravy stěn a stropu kostelní lodi.
Vzhledem k trvalému zájmu o knihu „Zahrádka na pohlednicích“ nechal Spolek vytisknout druhé
opravené vydání v nákladu 200 ks. Kniha je tedy opět k dispozici na našich akcích, a v infocentrech
v Humpolci a v Ledči na Sázavou. Mezi suvenýry, které nabízíme na akcích Spolku, přibyla žádaná
turistická vizitka.
V kostele se v průběhu roku uskutečnily všechny tradiční akce - Zahrádecká pouť, Hradozámecká
noc, Dušičkové setkání a Předvánoční koncert. Při Předvánočním koncertu skupiny Diogenes
z Čechtic byl kostel zcela zaplněn. Skupina však ohlásila, že v dosavadním složení vystupuje
v prosinci 2017 naposledy. Nevíme tedy, zda se tento nevšední zážitek podaří zopakovat i v příštím
roce.
V roce 2018 jsou plánovány tyto akce:
neděle
25.02.2018
14,00 MŠE - připomínka 70. výročí únorových událostí
a vyhnání P. Toufara ze Zahrádky (slouží Prof. Tomáš Halík a P. Tomáš Petráček) připravuje Nezávislý podmelechovský spolek
sobota
16.06.2018
14,00 - 17,00 hodin
ZAHRÁDECKÁ POUŤ
sobota
1.09.2018
18,00 - 22,00 hodin
HRADOZÁMECKÁ NOC
sobota
27.10.2018
14,00 - 16,00 hodin
DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ
Aktuální informace a pozvánky na jednotlivé akce naleznete na našich webových stránkách
a vývěskách.
Děkujeme za spolupráci při pořádání akcí, náměty, poskytnutí materiálů o Zahrádce a podporu
při získávání finančních prostředků na opravy, restaurování a oživení kostela sv. Víta!
Krásné Vánoce, hodně zdraví, pohody, štěstí a spokojenosti v nadcházejícím roce 2018
za Spolek Přátelé Zahrádky přeje

