Horní Paseka (Zahrádka u Ledče nad Sázavou) /
Postupná oprava a oživení kostela sv. Víta
Spolek Přátelé Zahrádky
Kostel sv. Víta připomíná 800letou historii městečka Zahrádka u Ledče nad Sázavou,
které bylo vysídleno a zbořeno při napouštění přehradní nádrže Švihov na řece Želivce.
Kostel, který nebyl zbořen díky nálezu figurálních nástěnných maleb ze 14. století v interiéru,
začal znovu ožívat v roce 2001, kdy místní rodáci založili Spolek Přátelé Zahrádky a začali
spolupracovat s Národním památkovým ústavem na jeho záchraně a zpřístupnění.
Původní elektroinstalace v kostele byla zničena při průzkumech v 80. letech minulého
století. Jediným zdrojem proudu byl plechový stavební rozvaděč stojící od té doby v gotické
zákristii v prostoru, kde se v letech 1940 - 1948 na svá kázání připravoval také P. Josef
Toufar. Aby bylo možno zákristii restaurovat a aby nebylo nutno při akcích v kostele vždy
znovu natahovat prodlužovací kabely a rozmisťovat přenosná osvětlovací tělesa uvnitř i vně
kostela, zajistil Spolek Přátelé Zahrádky kompletní obnovu elektroinstalace.
Vzhledem k tomu, že kostel je kulturní památkou, bylo nezbytné, aby při realizaci nové
elektroinstalace nedošlo k poškození historicky cenných částí objektu a aby její provedení
nenarušovalo vzhled interiéru kostela. Nový elektrický rozvaděč, ze kterého se veškerá
elektroinstalace ovládá, byl umístěn v prostoru pod schody na kruchtu. Kabely a zásuvky
v kostelní lodi, presbytáři, zákristii i na kruchtě jsou skryty v podlaze. Nově byla
elektroinstalace včetně osvětlení zřízena i ve věži a v podkroví kostela, aby i tyto prostory
mohly být v budoucnu zpřístupněny veřejnosti.
Národní památkový ústav, který je správcem objektu, zajistil restaurování interiéru
zákristie, kam byla umístěna "Socha pro Josefa Toufara". Tuto plastiku vytvořil a pro kostel
v Zahrádce věnoval významný český sochař Olbram Zoubek. Veškeré náklady na návrh
a realizaci obnovy elektroinstalace, které činily více než 160 tis. Kč, byly hrazeny z výtěžku
veřejné sbírky pořádané Spolkem Přátelé Zahrádky.

