Záchrana vzácných bozkovských varhan

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., pořádá ve spolupráci s Ministerstvem
kultury a Národním památkovým ústavem od roku 2012 projekt zaměřený na
financování památek s názvem MÁME VYBRÁNO. Jeho součástí je konference
a soutěž veřejných sbírek.
Osmý ročník se uskuteční 28. května 2019 v dominikánském klášteře v Praze.
Prvním deseti sbírkám s největším počtem hlasů budou díky soutěži
poskytnuty příspěvky v celkové výši 100 tisíc korun.
Drazí bozkováci a přátelé Bozkova,
v tomto roce se koná další ročník soutěže "Máme vybráno", v které jsou zapojené
vzácné bozkovské varhany. Prosím Vás o odevzdání hlasu a předání informace
dál. Už nyní Vám za Váš hlas děkuji.
P. Krzysztof Mikuszewski MS
Jak hlasovat:
1. otevřete webovou stránku www.mamevybrano.cz
2. zvolte záložku Hlasování
3. zvolte „tlačítko“ chci hlasovat
4. do hlasovacího formuláře napište číslo 110, pod kterým je sbírka na bozkovské
varhany vedena, vyplňte jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon
5. hlasujte
6. přijde Vám kontrolní e-mail na Vámi uvedenou adresu a ten potvrďte
On-line hlasování v soutěži trvá do 20. května 2019.
Také děkuji

Jiří Kurfiřt

Informace o rekonstrukci bozkovských varhan:
Na opravu bozkovských varhan je celkový rozpočet 5 milionů korun. V současné
době probíhá už sedmá etapa, ve které bude proinvestovaná částka 721.050,- Kč.
Od libereckého kraje a památkářů ze Semil máme přislíbeno 600.000,-Kč.
K tomu potřebujeme 121.000,-Kč z vlastních zdrojů a dárců. Náklady, které byly
doposud investovány činí i s letošní etapou 3 miliony Kč. Doufám, že se nám
podaří opravit varhany do třech let a cena celkové opravy možná bude o něco
nižší. Každým rokem získáváme na opravu část peněz z libereckého kraje a je
zřízený speciální účet jen na varhany /číslo účtu 3286101379/0800 /, který je
kontrolovaný libereckým krajem. Na tento účet mohou přispívat soukromí
podnikatelé a dárci. Většinou potřebujeme 40% vlastního podílu, abychom
získali dotaci. Tento rok je v tomto výjimečný.
Děkujeme Vám, a prosíme o další podporu a propagaci oprav vzácných
bozkovských varhan.
V Bozkově budete vždy vítáni!
P. Krzysztof Mikuszewski MS

