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Vážení a milí přátelé Zahrádky!
Opět nastává závěr roku a tedy čas bilancování a přání. I letos Vám v tomto čase rádi posíláme
"Zahrádecké PF" a stručnou informaci o tom, co se i díky Vaší podpoře v právě končícím roce
v Zahrádce podařilo a co bychom rádi, aby se uskutečnilo v dalším období.
Na účtu veřejné sbírky na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce
v letošním roce přibylo téměř 350 tis. Kč. Po dobu trvání nové sbírky, tedy od začátku roku 2015
se podařilo získat celkem 625 tis. Kč. Všem dárcům velmi děkujeme!
Z těchto prostředků bylo uhrazeno v letošním roce dokončené zajišťování a čištění nástěnných
maleb na vítězném oblouku a na části severní stěny kostela mezi vítězným obloukem a prvním
oknem, které prováděly studentky fakulty restaurování Univerzity Pardubice za 117 tis. Kč. Provedly
také drobné úpravy na již dříve ošetřených stěnách v presbytáři, kde je nyní vyznačen průběh
původní románské klenby. Na restaurátorské práce byla využita část loňského příspěvku od obce
Horní Paseka.
V listopadu se podařilo zahájit práce na obnově elektroinstalace v kostele, kterou realizuje pan
Karel Říha z Blažejovic se svými spolupracovníky. Hlavní část obnovy elektroinstalace bude hrazena
z daru získaného v akci ERA pomáhá regionům, který činil 106 tis. Kč.
Sochař Olbram Zoubek dokončuje sochu P. Josefa Toufara, kterou má po domluvě s redaktorem
Milošem Doležalem a kastelánem Markem Hanzlíkem v úmyslu věnovat do kostela v Zahrádce. Socha
by měla být instalována v zákristii v průběhu roku 2017. Proto Národní památkový ústav zajistil
restaurování omítek, žeber klenby a ostatních kamenných prvků v zákristii. Práce v zákristii provádí
restaurátor MgA. Daniel Hvězda. Tyto práce budou pokračovat ještě i v příštím roce.
Národní památkový ústav v roce 2016 hradil také dílčí opravy vnějších omítek na severní stěně
kostela a zadal zpracování studie úpravy stěn a stropu kostelní lodi. Tuto studii připravuje
Doc., akademický malíř Jaroslav Alt, který vedl první část restaurátorských prací na nástěnných
malbách v presbytáři.
Spolek uhradil ze svých provozních prostředků opravu původního hodinového stroje z kostelní
věže, kterou provedl hodinář Petr Duba z Humpolce.
Kniha „Zahrádka na pohlednicích“, která byla vydána v loňském roce v nákladu 400 výtisků, je již
téměř vyprodána. Mezi suvenýry, které nabízíme na akcích spolku, naopak přibyla plastická papírová
vystřihovánka - model kostela v měřítku 1:150.
V kostele se v průběhu roku uskutečnily všechny tradiční akce - Zahrádecká pouť, Hradozámecká
noc, Dušičkové setkání i hojně navštívený předvánoční koncert skupiny Diogenes z Čechtic. Naproti
tomu Hradozámecké noci se letos zúčastnilo velmi málo návštěvníků, snad proto, že jsme před akcí
neměli možnost vyvěsit v okolí plakáty.
V nadcházejícím roce budeme v úzké součinnosti s Národním památkovým ústavem vybírat vhodné
využití dalších finančních prostředků z veřejné sbírky. V úvahu připadá například oprava barevných
vitráží oken.
Spolek Přátelé Zahrádky chce i nadále zachovat stávající počet akcí, které připomínají osudy
zrušeného městečka Zahrádka a oživují zdejší kostel sv. Víta. V roce 2017 vycházejí termíny akcí
takto:
sobota
17.06.2017
14,00 - 17,00 hodin
ZAHRÁDECKÁ POUŤ
sobota
26.08.2017
18,00 - 22,00 hodin
HRADOZÁMECKÁ NOC
sobota
28.10.2017
14,00 - 16,00 hodin
DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ
sobota
9.12.2017
od 17 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY DIOGENES
Národní památkový ústav uvažuje o tom, že v budoucnu zavede pravidelné prohlídky kostela
s průvodcem konané několikrát ročně.
Aktuální informace a pozvánky na jednotlivé akce naleznete na našich webových stránkách
a vývěskách.
Uvítáme všechny příspěvky, náměty, materiály a spolupráci při hledání a uchování památek
a vzpomínek na Zahrádku, kontakty na další rodáky a pomoc při propagaci a organizaci akcí
a získávání finančních prostředků na opravu, restaurování a oživení kostela sv. Víta!
S přáním krásných Vánoc, zdraví, štěstí a pohody v roce 2017
za Spolek Přátelé Zahrádky

