Spolek Přátelé Zahrádky
Spolek pro oživení paměti městečka Zahrádka
K Lipnici 18, 394 52 Kejžlice
IČO: 265 37 508
telefon: 725720461
Pratele.Zahradky@seznam.cz
www.zahradka.euweb.cz

Vážení rodáci a přátelé Zahrádky!
V loňském roce se nám podařilo dokončit úpravu presbytáře kostela sv. Víta v Zahrádce, kde
se dochovaly vzácné nástěnné malby ze 14. století. Tím byly vyčerpány všechny finanční
prostředky, které se podařilo nashromáždit ve veřejné sbírce konané v letech 2010 až 2013.
Další část maleb se dochovala na stěnách kostelní lodi. Tyto malby a drolící se omítky, na
kterých byly provedeny, dosud na opravu čekají.
Rádi bychom přispěli k tomu, aby byly opraveny a zrestaurovány i další části kostela a aby
v něm byl vybudován památník zátopové oblasti přehradní nádrže na Želivce, expozice
připomínající působení P. Josefa Toufara v Zahrádce a aby se kostel stal důstojným
prostorem pro setkávání rodáků, pořádání kulturních a společenských akcí, koncertů,
výstav, bohoslužeb apod.
Proto Spolek Přátelé Zahrádky vyhlásil od 1.1.2015 novou veřejnou sbírku. Sbírka se koná
v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb. a její vyhlášení bylo osvědčeno Krajským úřadem
Kraje Vysočina, který také ověřuje správnost průběhu sbírky a způsob využití prostředků
v ní shromážděných. Sbírka se koná na dobu neurčitou.
Příspěvky na opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce je možno poukázat
na účet veřejné sbírky č. 5399739001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. nebo do zapečetěných
sběracích pokladniček při akcích Spolku Přátelé Zahrádky.
Případný příspěvek na tuto sbírku je daňově odečitatelnou položkou, převýší-li součet darů
poskytnutých jednou osobou neziskovým organizacím v kalendářním roce částku 1000,-Kč.
Potvrzení o výši daru za celý kalendářní rok vystavíme na vyžádání. Toto potvrzení však lze
vystavit jen na příspěvky poskytnuté na účet veřejné sbírky, u kterých bude možné
identifikovat dárce. Příspěvky do sběracích pokladniček jsou anonymní, a proto o jejich
poskytnutí a výši není možno potvrzení vystavit.
Děkujeme za jakýkoli příspěvek na opravy kostela v Zahrádce. O průběhu sbírky a využití
finančních prostředků budeme průběžně informovat na internetových stránkách Spolku
www.zahradka.euweb.cz.

V Kejžlici dne 7.1.2015

