Dobrý den,
Markvartice u Sobotky okres Jičín prosí všechny markvartičáky a naše přátele o podporu v
hlasování. Pokud nás podpoříte moc děkujeme. Pokud jsme obtěžovali moc se omlouváme,
ale i tak vám děkujeme za Váš čas a přejeme jen vše dobré. Za spolek Přátelé Markvarticka,
předseda spolku Petr Brabec.
Vážení přátelé obce Markvartické a především spolku Přátelé Markvarticka, vy všichni dobře
víte, že jsme v loňském roce 2017, a to především vaší zásluhou, obsadili třetí místo
v celorepublikovém hlasování se sbírkou na opravu věžních hodin kostela sv. Jiljí
v Markvarticích. Díky i vaší podpoře se podařilo, že se hodiny budou opravovat v roce 2019,
kdy opravu provede pan ak. soch. Petr Skála, který v současné době opravuje Staroměstský
orloj v Praze.
Dnes se na vás obracíme s prosbou o podporu v hlasování ke sbírce na opravu varhan kostela
sv. Jiljí v Markvarticích, které jsou kulturní památkou a usuzuje se, že současném provedení
jsou s dílny uznávaného mistra Predigera (1863) s dosazením zinkových píšťal v roce 1918.
(Původní nástroj z roku 1581) Náš spolek za účelem oprav těchto varhan založil i veřejnou
sbírku povolenou krajským úřadem a právě o hlasování k této sbírce se jedná. Skutečnou cenu
opravy varhan zatím neznáme, ale odhaduje se min. v řádech statisíců. Naše sbírka je
zařazena do ankety hlasování o nejúspěšnější sbírku v ČR v roce 2018 a hlasování na
WWW.propamatky.cz končí 20.5.2018. Každého z Vás, ale i vaše přátele a známé a jejich
známé, moc prosíme o přízeň, kterou můžete projevit hlasováním ve prospěch naší sbírky.
Níže si dovolujeme nabídnout jednoduchý postup k hlasování:
1) Zadejte do vyhledávače WWW. MÁMEVYBRANO.cz
2) Klikněte na políčko HLASOVÁNÍ tady se objeví celorepublikový seznam akcí
3) Klikněte na políčko CHCI HLASOVAT (číslo naší sbírky je 218) a vyplňte kolonky
!!nezapomeňte potvrdit výzvu v došlém emailu!!
Naší sbírce také můžete prospět i finanční podporou, a to na

účet č.282995850/0300.
Zpětné vystavení potvrzení o příjmu daru je samozřejmostí.
Také vás kdykoli rádi přivítáme u nás v Markvarticích. Nejbližší naše akce bude 25.5.2018
Noc kostelů, kde v hlavní části programu vystoupí operní pěvkyně Karolína Žmolíková,
Daniel Klánský – basbaryton, Ludmila Juránková – klavír a slovem provede Václav Žmolík.
Moc všem děkujeme za vaši přízeň – váš spolek Přátelé Markvarticka
email: markvarticko@seznam.cz , tl. 603891406
Za spolek Petr Brabec

