Horní Paseka (Zahrádka u Ledče nad Sázavou) / Postupná oprava a oživení
kostela sv. Víta ve zrušeném městečku
Spolek Přátelé Zahrádky
Kostel sv. Víta stojící dnes osaměle na břehu přehradní nádrže Švihov na řece Želivce je
připomínkou, že se v těchto místech nacházel městys Zahrádka s téměř 800 letou historií.
Existence osady ve vlastnictví Přemyslovců je doložena již k roku 1219. Městys s 200 čísly
popisnými a více než 1000 obyvatel byl vysídlen v souvislosti s napouštěním nádrže
na pitnou vodu pro Prahu a část Středočeského kraje mezi lety 1969 - 1977.
Protože nebyl dokončen záměr vybudovat v kostele památník zátopové oblasti, místo na
dlouhá léta osiřelo. Až v roce 2001 se místní rodáci spojili a obnovili tradici Zahrádecké pouti,
kterou doplnili o pravidelná Dušičková setkání. Postupně začali organizovat i další kulturní
akce. Zároveň se zasadili o zahájení oprav kostela a restaurátorské zajišťování a čištění
nástěnných maleb, které v průběhu staletí zdobily jeho stěny. K získání financí na opravy
kostela organizuje spolek rodáků již podruhé veřejnou sbírku.
V roce 2015 zajistil Spolek Přátelé Zahrádky z veřejné sbírky opravu trojích dveří kostela.
V interiéru po dokončení opravy presbytáře v roce 2014 pokračovalo v roce 2015 čištění
a zajišťování další části nástěnných maleb (na vítězném oblouku a na přilehlé části severní
stěny kostelní lodi). Restaurátorské práce na těchto malbách budou pokračovat i v roce
2016. I tyto práce jsou hrazeny z výtěžku veřejné sbírky.
Členové Spolku spolupracují s Národním památkovým ústavem, který má kostel
ve správě a který v roce 2015 zajistil obnovení a opravu části vnějších omítek a osazení
nových kamenných stříšek na pilíře věže.
V průběhu roku uspořádal Spolek Přátelé Zahrádky v kostele pět hojně navštívených
kulturních akcí - 20. 6. Zahrádeckou pouť, 1. 8. koncert z cyklu Jitky Baštové a Jindřicha
Macka „Kostely naplněné hudbou II“, 29. 8. Hradozámeckou noc s barokním ohňostrojem,
31. 10. Dušičkové setkání a 12. 12. Předvánoční koncert skupiny Diogenes.
Další informace a fotografie z akcí jsou k dispozici na www.zahradka.euweb.cz

