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V Kejžlici dne 3. února 2019

Vážení a milí přátelé Zahrádky!
Z iniciativy paní Lenky Lhotkové bychom rádi realizovali projekt zakoupení zvonu do kostela
v Zahrádce.
Zahrádka přišla o zvony již nejméně 4x. Při požárech v letech 1783 a 1850 a za obou
světových válek (1915 a 1942). Po druhé světové válce byl na věži zřejmě jen zapůjčený zvon
z ježovské zvonice, který se někdy kolem roku 1975 vrátil na své původní místo. V současné
době při akcích pouštíme pouze jeho nahrávku z reproduktoru. Bylo by symbolické, pokud by
se v roce 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce podařilo získat zvon nový.
Restaurování vitrážových oken kostela, které nyní z veřejné sbírky hradíme, bude sice ještě
nějakou dobu trvat, ale na účtu veřejné sbírky již máme dostatek finančních prostředků na
úhradu za všechna okna i s finanční rezervou. Aktuálně je na účtu o cca 70.000 Kč víc, než je
nasmlouvaná cena za opravu oken. Nyní bychom tedy, budete-li souhlasit, zkusili získat
potřebné finanční prostředky na výrobu zvonu.
Přesnou cenu zvonu zatím neznáme. Připravujeme podklady pro poptávku u výrobců. Malý
zvon by mohl stát přibližně kolem 100.000 Kč, větší pak cca 350.000 Kč. Pokud bychom
získali dostatečné množství finančních prostředků, bylo by pěkné instalovat i elektrické
ovládání zvonů. Hlas zvonu by pak mohl oznamovat poledne a klekání v údolí Želivky každý
den.
Finanční prostředky na pořízení zvonu budeme shromažďovat na účtu naší veřejné sbírky na
opravy, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce č. 5399739001/5500. Pokud
bude dárce chtít vázat využití svého příspěvku na nákup zvonu, může do zprávy pro příjemce
uvést heslo "ZVON".
Dárcům můžeme vystavit potvrzení o daru, které lze použít jako doklad na slevu z daně
z příjmu, nebo v případě darování větší částky můžeme uzavřít darovací smlouvu. Pokud by
dárce chtěl, abychom jeho jméno zveřejnili (na webu, facebooku nebo i jen na nástěnce
v kostele), musí k tomu dát písemný souhlas (postačí na e-mail pratele.zahradky@seznam.cz).
Zveřejňování údajů o dárcích bez jejich souhlasu výslovně zakazuje zákon o veřejných
sbírkách.
Uvítáme váš názor na projekt pořízení nového zvonu pro Zahrádku, jakékoli náměty
a vzpomínky související se zahrádeckými zvony a zejména pomoc při sbírání finančních
prostředků!
Za výbor Spolku Přátelé Zahrádky

