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Vážení a milí přátelé Zahrádky,

V Kejžlici dne 18. prosince 2019

s nadcházejícím koncem roku bychom vás rádi opět informovali o tom, co je nového v Zahrádce u Ledče
nad Sázavou a našem Spolku.
V roce 2019 jsme si připomněli 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce. Slavnostní mši k této
příležitosti sloužil při Zahrádecké pouti 15. června biskup Mons. Václav Malý. Toto výročí jsme oslavili
pořízením nového zvonu. Finanční prostředky na zvon a související úpravy věže ve výši téměř 480 tis. Kč
se podařilo získat ve veřejné sbírce díky darům jednotlivců, měst, obcí i firem a také díky projektu ČSOB
pomáhá regionům.
Zahrádecký kostel neměl žádný zvon od roku 1975 a i předtím, od 40. let 20. století, na věži visel jen zvon
zapůjčený z Ježova. A tak, když byl do Zahrádky 26. října 2019 slavnostně přivezen, posvěcen a zavěšen
nový zvon Josef, vrátili jsme kostelu vlastní hlas po více než 75 letech. Svěcení zvonu, který připomíná
nejen 800 let Zahrádky, ale také osobnost Patera Josefa Toufara, se laskavě ujal královéhradecký biskup
Mons. Jan Vokál.
Zvon odlil zvonař Petr Rudolf Manoušek ve zvonárně v holandském Astenu. Potřebné související úpravy
věže realizoval truhlář Zdeněk Zahálka ze Senožat, elektroinstalaci doplnila firma pana Karla Říhy
z Blažejovic.
V průběhu roku bylo také dokončeno restaurování vitrážových oken kostela. Zakázku celkem za 700 tis.
Kč realizoval restaurátor pan Petr Coufal, který v současné době vede pražskou uměleckou sklenářskou
huť Jiřička - Coufal, tedy stejnou firmu, která okna v roce 1944 na zakázku Patera Toufara vyrobila.
Zednické začištění oken provedl pan Václav Váňa z Ledče. Lešení zdarma zapůjčila a k jednotlivým
opravovaným oknům bezúplatně instalovala firma Unimont J.C.K. z Hradce u Ledče nad Sázavou
zásluhou jejího jednatele pana Jiřího Cihláře z Horní Paseky.
Na zakázku Národního památkového ústavu byla panem architektem Miloslavem Hanzlem zpracována
pěkná studie úpravy interiéru kostela a nyní by měl být dokončován projekt na její realizaci. Národní
památkový ústav uvažuje, že se peníze na obnovu interiéru pokusí zajistit s podporou tzv. Norských fondů.
Doplacením zvonu a oprav vitrážových oken byly v listopadu vyčerpány prakticky veškeré finanční
prostředky z účtu veřejné sbírky. Díky nový darům je na sbírkovém účtu nyní již opět něco přes 16 tis. Kč.
Jak jsme uvedli výše, opravu potřebuje interiér kostela, potřebují ji také vnější omítky a kostel nemá
prakticky žádné vnitřní vybavení. Příspěvky na další opravy, restaurování a vybavení kostela je proto
možno i nadále zasílat na účet dlouhodobé veřejné sbírky pořádané Spolkem č. 5399739001/5500.
Všem dosavadním i budoucím dárcům velmi děkujeme!
Kromě oprav kostela bychom v budoucnu rádi nechali zrestaurovat sochu Bolestné Panny Marie a kašnu
na bývalém zahrádeckém náměstí. Tyto práce však není možno hradit z dosavadní veřejné sbírky.
Prostředky získané na sbírkový účet lze použít výhradně na práce a nákupy spojené s vlastním objektem
kostela.
V roce 2019 také skončilo pětileté funkční období členů orgánů Spolku. Na členské schůzi 4. srpna již
znovu nekandidoval Ondřej Velek a Libuše Hejretová, kteří však zůstávají členy spolku. Patří jim velký dík
za vykonanou práci! Výbor spolku nyní působí ve složení Jana Kašparová (Pátá) - předsedkyně, Marcela
Kubíčková (Rojková) a Jan Čihák. Nové složení kontrolní komise je Marcela Nováková (Váňová) –
předsedkyně, Lenka Lhotková a Věra Čiháková (Pašková).
V roce 2019 se podařilo realizovat všechny plánované akce v Zahrádce a i účast na nich byla poměrně
hojná. K zakoupení nově nabízíme i výtisk podrobné mapy Zahrádky, kterou ve spolupráci s naším
Spolkem v roce 2018 vytvořil a v roce 2019 ještě upřesnil studen Univerzity Karlovy Rostislav Berka
z Ledče nad Sázavou.
V roce 2020 jsou plánovány tyto akce:
sobota
18.04.2020
11 a 14 hodin
prohlídky kostela zajišťované NPU
sobota
20.06.2020
14,00 - 17,00 hodin
Zahrádecká pouť - setkání rodáků
neděle
02.08.2020
12,00 – 14,00 hodin
prohlídka kostela při pouti U Studánky
sobota
29.08.2020
18,00 - 22,00 hodin
HRADOZÁMECKÁ NOC
sobota
19.09.2020
11 a 14 hodin
prohlídky kostela zajišťované NPU
sobota
24.10.2020
14,00 - 17,00 hodin
DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ
sobota
12.12.2020
od 17 h
Předvánoční koncert (předběžný termín)
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 roce 2020
za Spolek Přátelé Zahrádky přeje

