
V Ústí nad Labem, 30. 4. 2017 

 

Otevřený dopis otci arciděkanovi Miroslavu Šimáčkovi 

Vážený pane arciděkane, otče Miroslave, 

obracíme se na Vás v záležitosti týkající se varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 

nad Labem. Máme pro to zejména 3 důvody: 

1. Vnímáme, že se jedná o velmi zásadní věc, která se přímo dotýká celé komunity věřících 

bratří a sester a nepřímo se dotýká rovněž široké veřejnosti, neboť se jedná o umělecky 

hodnotný hudební nástroj, který je součástí vnitřního mobiliáře historicky významné, 

jedinečné a státem chráněné gotické památky. 

 

2. Odešel člověk, který se v této věci velmi intenzivně angažoval, věnoval jí mnoho svých 

sil, energie a času a jakožto hudební znalec, varhanní mistr a ředitel kůru s Vámi v této 

věci mnohokrát jednal a sám svojí aktivitou konstruktivně přispíval k řešení této 

záležitosti tím, že nechal vypracovat projekt generální opravy ústeckých varhan  

a sháněl a sehnal nemalé množství finančních prostředků za účelem jejich opravy.  

Jako lidé, kteří s panem Václavem Urbanem sdíleli tuto jeho starost a kteří ho v jeho 

úsilí podporovali, vnímáme jako důležité pokračovat v jeho snahách a nenechat vše 

z pohodlnosti, nezájmu či nedostatku úcty k jeho dílu spolu s ním zemřít.   

 

3. I přes různá prohlášení vztahující se k této věci a stanoviska odborníků nemáme 

ucelený přehled informací potřebných k tomu, abychom věděli, jaké jsou konkrétní 

záměry s ústeckými varhanami a v jakém stádiu se projednávání a případná realizace 

těchto záměrů nachází. 

Vážený otče arciděkane, osud stávajících píšťalových varhan v chrámu Nanebevzetí Panny 

Marie nám není lhostejný a vnímáme jako nezbytně nutné a korektní obrátit se hned  

na počátku naší iniciativy za jejich záchranu s prosbou o informace na Vás. Na Vás,  

jako na člověka, o kterém věříme, že v souladu se svým svědomím hledá vždy čestné řešení 

jakýchkoli záležitostí, že mu není lhostejný hlas jeho farníků, bratří a sester v Kristu,  

a že veškeré dění ve farnosti (a tedy i problémy s varhanami) vnímá jako společnou věc,  

na jejímž řešení je třeba spoluúčasti všech. 



Ze všech výše uvedených důvodů Vás, otče arciděkane, žádáme o zodpovězení následujících 

otázek: 

1. Jaké jsou záměry s varhanami v kostele Nanebevzetí Panny Marie? Co znamená věta 

ve Vašem prohlášení: „Ten (současný nástroj) zůstane zachován na svém místě,  

než bude možno rozhodnout o jeho budoucnosti.“? 

2. V jaké cenové hladině bude pořizován elektronický nástroj? 

3. Z jakých zdrojů bude koupě elektronického nástroje hrazena? Počítá se pro tento účel 

s využitím fondu na opravu stávajících píšťalových varhan? 

4. Je elektronický nástroj v souladu se stanoviskem diecézního organologa chápán jako 

provizorní řešení? 

5. Jaká suma finančních prostředků byla díky nezměrnému úsilí pana Václava Urbana 

shromážděna za účelem opravy ústeckých varhan a kdo má právo disponovat těmito 

penězi? 

6. Disponuje Arciděkanství Ústí nad Labem písemnými posudky odborníků (organologů), 

hodnotícími současný stav ústeckých píšťalových varhan a možnosti jejich opravy?  

7. Jakým způsobem byla záležitost týkající se varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

projednávána v ekonomické radě a v pastorační radě farnosti? Jaké konkrétní výstupy 

z těchto jednání vzešly (např. zápis, výsledky hlasování atd.)? 

8. Jakým způsobem byla komunita věřících informována o závěrech těchto projednávání? 

Protože se jedná o záležitost velmi aktuální, prosíme o Vaše odpovědi do 10. 5. 2017. 

Otče arciděkane, prosíme, abyste tento dopis vnímal jako projev našeho zájmu, upřímné snahy 

přiložit ruku k dílu a společně najít co nejlepší řešení pro naše varhany a také toho, že chceme 

být lidmi, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje a kteří v duchu Ježíšova učení usilují 

být těmi, kdo tvoří skutečně živé Tělo Kristovy církve. 

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi, modlíme se za Vás a vyprošujeme Vám hodně síly, zdraví  

a vedení Ducha Svatého ve všech nelehkých záležitostech, které leží na Vašich bedrech.  

Za všechny, kterým osud ústeckých varhan leží na srdci: 

PhDr. Zdeňka Švejdová 

Jana Švajglová 

Bc. Tomáš Vancl 

Mgr. Jindřiška Waňková 

Ing. Tomáš Waněk 



Bc. Magdalena Chvapilová 

Jan Chvapil 

Mgr. Iveta Cendrová 

Mgr. Marie Gottfriedová 

 

Vaše písemné odpovědi na naše otázky prosím předejte nebo zašlete na adresu: 

PhDr. Zdeňka Švejdová 
SNP 18, 400 11 Ústí nad Labem 
 

 

 

Další lidé, kteří otevřený dopis podepsali po 30. 4.: 

 

RNDr. Jaroslava Waňková 

Václav Ron 

Manželé Knobovi 

MUDr. Jitka Hudáčová 

Mgr. Barbora Řeřichová 

Mgr. Petr Hauf 

Markéta Puchýřová 

Martin Vodňanský 

Bc. Lenka Klímová 

Kristýna Hotová 

Mgr. Lea Trávníčková 

Simona Fronc 

Bc. Marcela Vosáhlová 

Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. 

PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. 

Vladimíra Ondřichová 

Monika Jonášová 

Mgr. Ludmila Dandová 

 


