POMOZTE ZACHRÁNIT
Původně románský kostel sv. Víta připomíná 800letou historii
městečka Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Městečko Zahrádka
muselo v roce 1976 ustoupit napouštění přehradní nádrže Švihov na
řece Želivce. Kostel nebyl zbořen díky nálezu nástěnných maleb ze
14. století. Objekt skrývá také základy starší sakrální stavby z doby
před rokem 1200, kdy toto území patřilo knížecímu rodu Přemyslovců.
V letech 1940 - 1948 zde působil P. Josef Toufar.
Rekonstrukce objektu zahájená
v 80. letech nebyla dokončena.
Stěny kostela provlhaly, omítky
s malbami byly zasaženy plísněmi a postupně se vydrolovaly.
Kostel je registrovanou kulturní památkou ve vlastnictví státu. V posledních letech se díky
úsilí členů Spolku Přátelé Zahrádky podařilo ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem
realizovat stavební úpravy umožňující odvlhčení
zdiva, vyčistit a restaurátorsky zajistit nástěnné
malby v presbytáři a části kostelní lodi a obnovit
omítky v celém presbytáři a zákristii. Finanční
prostředky byly poskytnuty Ministerstvem
kultury a získány ve veřejné sbírce, ve které již
bylo shromážděno přes 1,5 mil. Kč.
Na opravy a restaurování čekají další části objektu a je také potřeba pořídit
vnitřní vybavení.

STŘEDOVĚKOU PAMÁTKU!

Ve snaze napomoci pokračování oprav kostela a jeho postupné přeměně na
památník zátopové oblasti s expozicí připomínající působení P. Josefa Toufara
v Zahrádce a rovněž na místo setkávání, pořádání koncertů, výstav a bohoslužeb
vyhlásil Spolek Přátelé Zahrádky veřejnou sbírku.
Tuto sbírku osvědčil a kontroluje Krajský úřad Kraje Vysočina.

Děkujeme za jakýkoli příspěvek k obnově této kulturní památky! Můžete nás
podpořit také návštěvou některé z akcí pořádaných v Zahrádce.
Termíny akcí a prohlídek v roce 2018:
neděle: 25.2. (14h), 5.8. (12-14h);
soboty: 21.4.(11 a 14h); 16.6.(14-17h); 1.9.(18-22h); 15.9.(11 a 14h); 27.10.(14-16h)

Číslo transparentního účtu
pro Vaše příspěvky:

5399739001/5500
Aktuální stav účtu viz www.rb.cz
Sbírka se koná v souladu se zákonem
č. 117/2001 Sb.
Další informace na
www.zahradka.euweb.cz
pratele.zahradky@seznam.cz
Spolek Přátelé Zahrádky
IČO: 26537508

