Vážení přátelé varhanní hudby,
ve spolupráci s Římskokatolickou farností - arciděkanství Jičín se snažíme získávat finanční prostředky na restaurování varhan v kostele sv. Jakuba Většího v Jičíně.
Varhany vystavěla firma Emana Š. Petra jako svůj opus 155 a v roce 1903 byly předány farnosti do užívání.
Po sto letech jejich provozu bylo v roce 2004 přikročeno k jejich restaurování. V první fázi to byla vzduchotechnika, tedy nový měch a elektromotor. Poté bylo postupně přistoupeno k renovaci píšťal, mechaniky a hracího
stolu. V současné době je třeba ještě provést zrestaurování hrací skříně a poté montáž a ladění vlastních varhan.
Tyto práce ještě budou stát 1 milion korun. Naší snahou je pomoci se sháněním těchto finančních prostředků
jako podílu k dotacím, které jsou poskytovány např. od města Jičína nebo Královehradeckého kraje.
Obracíme se proto na Vás, kteří máte rádi varhanní hudbu a jste ochotni přispět na tuto záchranu kulturního
dědictví a jedinečného nástroje, jakým varhany jsou.
Rozhodli jsme se proto k ojedinělé akci, a to s nabídkou veřejné sbírky s názvem: „Adopce píšťal“
Je vytvořen seznam jednotlivých píštal s hodnotou, za jakou je možná jejich adopce.
Na důkaz Vaší štědrosti Vám vydáme ozdobný certifikát s označením píštaly a výší Vašeho příspěvku. Na nástěnce umístěné v chrámu sv. Jakuba a na webových stránkách farnosti je umístěn seznam, ze kterého si vyberete název píšťaly s její hodnotou, vyplníte spodní část tohoto dopisu, který předáte zástupcům ORGANUM
CANTATE, z. s. a s příslušným variabilním symbolem zašlete peníze na účet č.ú. 244033415/0300.
Možno je i předat peníze osobně oproti potvrzení do pokladny spolku.
Zástupci ORGANUM CANTATE, z. s. jsou p. J. Drška nebo pí. Ing. Mária Hníková.
Můžeme vydat i potvrzení pro daňové odpisy.
Děkujeme Vám předem za Váš přístup k této akci a přejme si, aby již příští rok zazněly zrestaurované varhany
v plné kráse svých tónů.
Za ORGANUM CANTATE, z. s.
IČO 26657449

Jiří Drška v. r.
předseda spolku

Bližší informace na webu: www. jicin.farnost.cz, e-mail: organumcantate@seznam.cz
zde odstřihněte a odevzdejte organizátorům sbírky

Mám zájem adoptovat píšťalu z varhan kostela sv. Jakuba Většího
v ceně
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