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Přátelé Zahrádky 
Občanské sdružení pro oživení paměti městečka Zahrádka 

kontaktní adresa: Jana Kašparová, K Lipnici 18394 52 Kejžlice, tel.: 777 061 259 

číslo účtu: 550567001/5500 

Pratele.Zahradky@seznam.cz                         www.zahradka.euweb.cz 

      V Kejžlici dne 23. prosince 2013 
Vážení a milí přátelé Zahrádky, 

dovolte, abychom na přelomu roku zhodnotili, co se v uplynulém období odehrálo v Zahrádce a co 
nás čeká v roce příštím. 

Podle podmínek zákona č. 117/2001 Sb. musela být po třech letech k 30.4.2013 ukončena veřejná 
sbírka na opravy a restaurování kostela sv. Víta. Na účtu sbírky se nashromáždilo více než 
750.000,- Kč, za což všem dárcům děkujeme. 

Z prostředků veřejné sbírky se v letošním roce podařilo dokončit zajišťování a čištění nástěnných 
maleb v presbytáři a provést doplňkový restaurátorský průzkum v zákristii Tyto práce provedla opět 
fakulta restaurování Univerzity Pardubice. 

Ze sbírky byla hrazena také oprava propadlého stropu v severovýchodním rohu kostelní lodi 
(realizoval Luděk Brýdl z Ledče) a oprava dveří do zákristie (umělecký truhlář Karel z Kožlí). 

Pro použití v následujícím roce zbývá ještě cca 219.000,- Kč. Předpokládáme, že za tuto částku bude 
možno zajistit a očistit nástěnné malby na vítězném oblouku a obnovit omítky kolem maleb alespoň 
v části presbytáře. 

Záchrana nástěnných maleb a celková oprava kostela budou ještě mnohem nákladnější, a proto 
předpokládáme, že po vyčerpání dosud nashromážděných prostředků vyhlásíme novou veřejnou 
sbírku. Budeme rovněž usilovat o získání dalších dotací či grantů tak, aby mohly práce na záchraně 
maleb pokračovat i v kostelní lodi. O termínu vyhlášení nové sbírky vás budeme informovat. 

V květnu byly obnoveny stavební práce na odvlhčení kostela hrazené z dotace Ministerstva kultury 
České republiky. Novým zhotovitelem těchto prací je firma Wandel CZECH, s.r.o. z Ledče nad 
Sázavou. K dnešnímu dni je již dokončen drenážní systém kolem základového zdiva, odvod dešťové 
vody od okapových svodů, byl obnoven samostatný vchod do zákristie, schody k západnímu vchodu 
a ke vstupu na kruchtu a zřízena dlažba chodníků kolem kostela. 

Po celém obvodu vnějšího pláště kostela byla odstraněna omítka do výše cca 2 m a nahrazena 
speciální jílovou omítkou, která má přispět k odsolení zdiva. Proces odsolování zdiva bude 
pravděpodobně ještě 2x opakován. Až po té budou zřízeny definitivní vápenné omítky. 

Došlo rovněž k přeložení části dlažby v interiéru tak, aby bylo umožněno dýchání podkladních vrstev 
a základového zdiva. 

Součástí stavby je také položení chrániček pro budoucí rozvod elektrické energie. 

Do začátku zimního období se však nepodařilo všechny práce dokončit. Národní památkový ústav 
nyní tedy připravuje prodloužení smlouvy se zhotovitelem do května 2014. 

V prosinci navíc došlo ke vloupání do kostela a zhotoviteli bylo odcizeno nářadí a nástroje za více než 
80 tis. Kč. Při tom byly poškozeny dveře a mříž v jižním portálu.  

Větší rozsah stavebních prací se v letošním roce podepsal na atmosféře našich pravidelných akcí, 
které byly realizovány v prostředí dotčeném stavbou. Vzhledem k překládání dlažby v interiéru jsme 
při Dušičkovém setkání měli k dispozici pouze zákristii a presbytář. I tak jsme však mohli za účasti 
restaurátorů představit nově vyčištěnou nejstarší část nástěnných maleb. Vánoční koncert jsme 
z důvodu prací na dlažbě v interiéru tentokrát odřekli. 

Sledujeme rovněž přípravu nových zásad hygienické ochrany vodárenské nádrže a jednáme 
s příslušnými úřady o tom, aby byla zachována možnost přístupu ke kostelu a na hřbitov. 

Od 1.1.2014 bude účinný nový Občanský zákoník. Změny v něm zakotvené se dotýkají i občanských 
sdružení. Nově se pro ně zavádí název "spolek". Z tohoto důvodu budeme muset na členské schůzi 
rozhodnout o úpravě stanov. 

Děkujeme vám za dosavadní přízeň a zájem o osud kostela sv. Víta v Zahrádce a rádi se s vámi opět 
setkáme při plánovaných akcích v Zahrádce, kterými by měly být: 

v sobotu 14.06.2014 14,00 - 17,00 hodin ZAHRÁDECKÁ POUŤ 
v sobotu 30.08.2014 18,00 - 22,00 hodin HRADOZÁMECKÁ NOC 
v sobotu 25.10.2014 14,00 - 16,00 hodin DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ 

Uvítáme všechny příspěvky, náměty, materiály a spolupráci při hledání a uchování památek 
a vzpomínek na Zahrádku a pomoc při získávání finančních prostředků na opravu, restaurování 
a oživení kostela sv. Víta! 

S přáním krásných Vánoc, zdraví, štěstí a pohody v roce 2014 

za občanské sdružení "Přátelé Zahrádky" 

 

mailto:Pratele-Zahradky@seznam.cz
http://www.zahradka.euweb.cz/


2 

 

Hospodaření sdružení za rok 2013 
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