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Vážení a milí přátelé Zahrádky,

pomalu končí velmi zvláštní rok 2020. V důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru jsme neměli
moc příležitostí se setkávat. I v Zahrádce jsme tak měli možnost uspořádat pouze pouť 20. června,
Hradozámeckou noc 29. srpna a zpřístupnit kostel po pouti u Křižné studánky 2. srpna. Dušičkové
setkání se již uskutečnit nemohlo a i oba plánované předvánoční koncerty jsme byli nuceni zrušit.
Loňské 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce jsme si ještě připomněli výstavou v Domě přírody
Blaníku, která tam byla přesunuta z Vodního domu v Hulicích. V prostorách výstavy se uskutečnila
v sobotu 1. srpna i beseda o osudech Zahrádky a jejích obyvatel.
Na členské schůzi spolku 2. srpna odpoledne bylo rozhodnuto, že zahájíme novou veřejnou sbírku,
abychom získali finanční prostředky na restaurování sochy Bolestné Panny Marie a opravu kašny na
bývalém zahrádeckém náměstí i obnovu kříže před kostelem. Sbírka byla zahájena 24. října, z výše
uvedených důvodů, bohužel, pouze internetovou výzvou. Přispívat je možno na nový transparentní účet
550567028/5500 vedený u Raiffeisenbank. Na sbírkovém účtu je zatím 6 tis. Kč. Jen oprava sochy Panny
Marie však bude stát několik set tisíc Kč. Všem dárcům velmi děkujeme!
I naše dlouhodobá sbírka na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce pokračuje.
V letošním roce jsme nezadávali žádné opravy, protože čekáme na výsledek žádosti Národního
památkového ústavu o získání finančních prostředků na komplexní opravu kostela z tzv. Norských fondů.
Zásluhou paní Libuše Hejretové jsme pouze zadali průzkum vyčištěných a zajištěných nástěnných maleb,
které však stále blednou. Průzkum by měl ukázat, zda lze malbám znovu pomoci. Jeho výsledky bychom
měli obdržet začátkem nadcházejícího roku.
Na jaře 2020 byly spuštěny nové webové stránky našeho spolku, které vytvořil a spravuje student
Rostislav Berka z Ledče nad Sázavou. Stránky, mimo jiné, obohatil o interaktivní mapu Zahrádky, která je
digitální verzí jím vytvořené podrobné mapy ukazující podobu městečka před jeho bouráním. V interaktivní
mapě lze zobrazovat fotografie a informace o jednotlivých místech v Zahrádce a můžeme si prohlédnout
i 3D modely několik zahrádeckých objektů. Tyto modely vytvořil také Rostislav Berka. Za tuto svou
záslužnou činnost byl členskou schůzí zvolen čestným členem spolku.
V roce 2021 jsou plánovány tyto akce našeho spolku:
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota

19.06.2021
01.08.2021
28.08.2021
30.10.2021
11.12.2021
18.12.2021

14,00 - 17,00 hodin
12,00 – 14,00 hodin
18,00 - 22,00 hodin
14,00 - 17,00 hodin
od 17 hodin (předběžně)
od 17 hodin (předběžně)

Zahrádecká pouť - setkání rodáků
Prohlídka kostela při pouti U Studánky
Hradozámecká noc
Dušičkové setkání
Předvánoční koncert skupiny Diogenes
Český mše vánoční, Podblanický sbor a orchestr

Věříme, že nadcházející rok bude kultuře a setkávání více nakloněn! Aktuální informace a pozvánky na
jednotlivé akce naleznete na našich webových stránkách, facebooku a vývěskách.
Děkujeme za spolupráci při pořádání akcí, náměty, poskytnutí materiálů o Zahrádce a podporu při
získávání finančních prostředků na opravy, restaurování a oživení památek na Zahrádku!
Hodně zdraví, pokud možno klidné Vánoce, hodně štěstí a spokojenosti v roce 2021
za Spolek Přátelé Zahrádky přeje

