Nové varhany a etapizace jejich výstavby
Výše získaných prostředků, stále rostoucí ceny materiálů spolu s inflací přivedly MOOS
Proboštství Mělník k rozhodnutí vypsat na začátku roku 2012 výběrové řízení na dodavatele
varhan (nový nástroj s využitím zrestaurovaného prospektu).
Výběrová komise se sešla 7. března 2012 ve složení Mgr. Renata Špačková (předsedkyně).
Mgr. František Šťastný (místopředseda, zástupce spolku a farnosti v odborných záležitostech,
varhaník), P. Jacek Zyzak MS (administrátor mělnické farnosti), organologové Mgr. Radek
Rejšek, Štěpán Svoboda a ing. Marek Čihař, MgA. Pavel Černý (varhaník). Ze dvou zájemců,
kteří se do soutěže přihlásili a splnili všechny požadované předpoklady, byla vybrána
„Varhanářská dílna Kánský – Brachtl, sdružení“ z Krásných Louček u Krnova.
18. července 2013 byla uzavřena smlouva s Peterem Stirberem, akademickým malířem
a restaurátorem, na rekonstrukci barevnosti varhanní skříně a řezeb, 3. února 2014 pak
dodatek k této smlouvě především na restaurátorské práce na barokních plastikách sv.
Vojtěcha, Václava a Ludmily, které se opět stanou součástí varhanního prospektu. Náklady
představují 762.335 Kč (včetně DPH).
Etapizace výstavby nového nástroje a finanční náročnost
Nové varhany budou mít 2 manuály, pedál; 24 registry; 1377 píšťal. Jejich výstavba byla
rozložena s ohledem na finanční možnosti investora, resp. MOOS, do 4 etap:
Náklady na nový nástroj

5,974.170 Kč bez DPH

1. etapa
2,644.000 Kč bez DPH
rekonstrukce varhanní skříně, hrací stůl, vzdušnice manuálu, traktura manuálu
2. etapa
1,219.400 Kč bez DPH
zhotovení píšťal manuálu, usazení píšťal manuálu, zhotovení vzduchotechniky manuálu,
instalace v dílně zhotovitele, intonace a ladění manuálu
3. etapa
1, 246.530 Kč bez DPH
zhotovení píšťal pedálu, zhotovení vzdušnic pedálu, usazení píšťal pedálu, zhotovení traktury
a zapojení vzduchu pedálu, instalace v kostele, intonace a ladění pedálu
4. etapa
864.240 Kč bez DPH
zhotovení píšťal pozitivu, zhotovení vzdušnice pozitivu, usazení píšťal pozitivu, zhotovení a
zapojení traktury a vzduchu pozitivu, intonace a ladění celého nástroje
Závěrečná polychromie (mramorování / leštěná běl, pozlacovačské práce – dosud není
rozhodnuto)
od 344.500 do 866.605 bez DPH
Smluvně byla v roce 2012 potvrzena realizace prvních dvou etap výstavby nových
varhan. Konstrukci zrestaurovaného barokního prospektu, který pro ně bude využit, odvezli
varhanáři spolu s původními píšťalami 28. listopadu 2012.
27. dubna 2013 byl uzavřen čtvrtý dodatek ke smlouvě, a to na realizaci upravené třetí
etapy ve výši 997. 681 Kč včetně DPH, jejíž realizace by umožnila postavení funkčního
nástroje (bez pozitivu) na kůr.

27. ledna 2014 byl uzavřen pátý dodatek ke smlouvě na realizaci závěrečné etapy
výstavby varhan, které budou celé instalovány v roce 2014 v kostele sv. Petra a Pavla.
Slavnostní posvěcení varhan Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým, proběhne
23. listopadu 2014. Následovat bude koncert Aleše Bárty, uměleckého patrona projektu.
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