Vyhlášena sbírka na opravu varhan ve lhenickém
kostele sv.Jakuba.
Lhenická farnost se obrací na věřící i širokou
veřejnost.
Vážení občané Lhenic a okolních obcí, vážení lheničtí rodáci, turisté a
návštěvníci,
pokud přijíždíme do Lhenic z kterékoli strany, nelze přehlédnout dominantu
městečka – věž kostela svatého Jakuba. Návštěvníci Lhenic určitě nenechají
bez povšimnutí lhenický kostel. Nahlédnou dovnitř a ozve-li se zvuk varhan,
zpozorní a chvíli naslouchají. Aby poslech tohoto „královského nástroje“ nebyl
jen hořkou vzpomínkou na rozladěné, špatně slyšitelné a nyní již i chybějící
tóny, určitě nadešel čas tomuto hudebnímu nástroji věnovat důkladnější péči.
Lhenické varhany nepatří mezi historické nástroje - pochází z r. 1953. Ještě
mezi námi žijí lidé, kteří si pamatují nejenom jejich stavbu, ale i jejich
financování, a to převážně místními občany. Přesto již uběhlo přes 60 let
jejich provozu a nyní volají po opravě většího rozsahu. V srpnu roku 2013
praskl hlavní měch a varhany se na nějaký čas odmlčely. V současné době
se v čím dál větší míře objevují další závady. Nechat vše dojít do stádia, kdy
nástroj opět nevydá žádný tón, by určitě nebylo nejlepší vizitkou lhenických
občanů – a je již jedno, jestli do kostela vkročíme jednou za život, jednou za
rok, jednou za měsíc, či jednou za týden. Tento hudební nástroj by měl být
nadále funkční i pro další generace a svým krásným zvukem zůstat chloubou
lhenického kostela. Naše farnost shromažďuje na svém finančním účtu
prostředky na opravu varhan již delší dobu, ale protože je nyní nutné provést
generální opravu nástroje, a na to již nepostačují jenom naše síly, dovolujeme
si obrátit se na vás všechny a požádat Vás o nějaký finanční dar.
Na závěr uvádíme nějaké podrobnosti k opravě. Rozpočet na celou opravu je
498.000,- Kč, zprávu o stavu nástroje vypracoval organolog
českobudějovické diecéze dr. V. Honys (zpráva je vyvěšena v informační
skříňce u kostela a na webových stránkách městyse Lhenice), podle
finančních možností je oprava rozplánována na období 3 let, přičemž první
etapa začne již tento rok.
Pro tuto opravu, na doporučení starostky obce ing. M. Kabátové, jsme též
zřídili na Krajském úřadě v Českých Budějovicích podle zák.č.117/2001 Sb.
veřejnou sbírku, ke které byl zřízen speciální bankovní účet u České
spořitelny. Podle výše zmíněného zákona byly u veřejné sbírky zvoleny tyto
možnosti shromažďování finančních prostředků:
> převodem na bankovní účet
> vložením do zapečetěných pokladniček
> převzetí hotovosti a zápis do sběrací listiny, na které bude razítko farního
úřadu a obecního úřadu.
V případě potřeby je možné obdržet „Potvrzení o daru“ jako podklad pro

uplatnění odečtení hodnoty daru ze základu daně - na požádání Vám tento
doklad předá pan varhaník (kontaktní telefon: 605 129 674)
Celou akci bude kontrolovat organolog českobudějovické diecéze, památkový
úřad z Českých Budějovic, stavební technik prachatického vikariátu a na
financování opravy z veřejné sbírky bude dohlížet Krajský úřad v Českých
Budějovicích.

Číslo účtu veřejné sbírky je:
3857235339 / 0800
Na závěr nám dovolte pouze jediné: všem dárcům velmi děkujeme.
Mgr. J. Doubrava, Ing. J. Jelínek.
K historii varhan ve sv.Jakubovi a ke sbírce na nové na počátku
padesátých let XX.století.
Ve Lhenicích jsou zmiňovány varhany od neznámého mistra v roce 1763. A
dle pamětní knihy městyse Lhenice z roku 1781 byly do kostela nainstalovány
od měšťanského varhanáře ze Sedlce Fridricha Semráda. Ty zde vydržely
jedno století a podle farní pamětní knihy sem byly v roce 1877 umístěny
varhany od pražského varhanáře Karla Vocelky. Současny nastroj pochází od
kutnohorské firmy Organa z roku 1953. Ve Lhenicích se vypráví historka, že
při vyhlášení měny obešel farář farníky a vybral tolik peněz na varhany, že by
se daly pořídit dvoje.
/Podle Vikariátního měsíčníku regionu sv. Jana Neumana „Sv.Jan
Prachatický“ – roč.2012, duben – upraveno, kráceno./
Mezi pamětníky oné sbírky na nové varhany (ta prý již probíhala od konce
40.let minulého století) se dochovala písemná výzva k ní, dokonce
veršovaná, od autorky již zemřelé paní Růženy Pelikánové. Vzhledem
k tomu, že je velice rozsáhlá (obsahuje jmenovitě dárce, ale i spolky a
zařízení, co finančně přispěli), vybráno z ní jenom o těch, kteří darovali
nejvíce či se zdáli být něčím zajímavými.
„ Chvála sbírce na varhany věčná – sepsala pisatelka vděčná“ –
(vybráno – upraveno – kráceno)
My prosíme na varhany
už je máme obehrány.
Jen staré píšťaly zůstaly,
a ty chtějí, bychom k nim
nové přidali.
Aby se tak brzy stalo,
peněz na ně máme málo.

Na dobré lidi se obracíme
o peněžitou pomoc snažně
prosíme.
K úctě a slávě Boží
každý rád korunku složí.
My se o to postaráme

tři sta tisíc nastřádáme.
Vše, co je nám věnováno
dobrovolně je nám dáno.
Všichni dobří příklad dali
deset tisíc darovali.
Pořádali třetí ples
z toho těch deset tisíc Ká-čé-es.
Sem tam nějaké divadlo
jen aby se povedlo.
Zaměstnanci z konzervárny
též přispějí na varhany.
I ti rodáci vzdálení
Přispějí nám na střádání..
Věřme, že si na nás vzpomenou
a i z té dálky nám něco věnujou.
Z celé sbírky peněz nejvíce
dal učitel Bumba – a to tři tisíce.
Jak se z toho radoval,

že by na nové varhany hrál.
Jedna paní stařičká
chvěla se již celičká.
Těžko bych já umírala,
kdybych něco peněz nepřidala.
Zvědav každý, zda-li něco dá
náš pan doktor Jandera.
Toho se nikdo nenadál,
když nám pět set korun dal.
Jenom předem žádné hoře
lepších varhan bude snad
jen na Svaté Hoře!
Každá dobrá duše něco dává
Matička Boží je tomu ráda.
Věřte mi to na mou čest,
že to všechno pravda jest.
Jestli se nám korunky nedostanou
v příští sbírce NASHLEDANOU!

Tak ke sbírce na varhany přistupovali lidé z našeho Lhenicka, jeho přátelé i
rodáci v polovině minulého století. Jak vyzní sbírka o pětašedesát let později?
Lhenické zastupitelstvo již na 1.etapu opravy varhan odsouhlasilo finanční
částku ve výši 50.000 Kč a je zařazena v rozpočtu obce na rok 2015.

Foto – varhany na kúru lhenického sv.Jakuba (foto z r.2012)

