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2.

Základní údaje

Název
Občanské sdružení Sobíňov
IČ
22694251
Registrace
VS/1-1/69360/07-R, 13. 11. 2007
Adresa
582 62 Sobíňov 200 (sídlo Obecního úřadu Sobíňov)
Bankovní spojení
Česká spořitelna
č. ú. 1477764379/0800 (účet pro dotační programy)
č. ú. 1475876369/0800 (účet pro veřejnou sbírku)
Členové sdružení
Vladimír Janovský – místopředseda sdružení
Bohumila Krčová – zapisovatelka
Ladislav Málek
Blažena Petrlíková – předsedkyně
Elvia Žandová
Spolupracovníci
Silvie Dvořáková – účetní
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3.

Občanské sdružení Sobíňov

Občanské sdružení Sobíňov bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 13. 11. 2007
pod č.j. VS/1-1/69360/07-R po předložení stanov sdružení.

Občanské sdružení je dobrovolným a nepolitickým občanským sdružení občanů, kteří
mají zájem vykonávat činnost směřující k ochraně a obnově kulturních a přírodních památek.
Členskou základnu tvoří dobrovolní zájemci, kteří se podílejí na činnosti sdružení ve svém
volném čase. Členem Občanského sdružení Sobíňov (dále jen OSS) se může stát každý, kdo by se
jakýmkoli způsobem chtěl zapojit do činnosti směřující k ochraně a obnově památek v naší obci.
Jedná se např. o pořizování fotodokumentace, o organizační a propagační činnost OS při pořádání
různých akcí apod. Vítán je i každý, kdo přijde s nějakým nápadem, jak zpestřit společenský život
v obci.

4.

Varhany

Jak uvádí kniha Historické varhany v Čechách (Nakladatelství LIBRI, Praha 2000) varhany
v kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech postavil roku 1749 Vojtěch Schrayer, varhanář z Kuksu.
Nástroj opravoval roku 1853 Jan Viktor z Prahy.
Podle posudku zástupce Státního památkového úřadu v Praze jsou sopotské varhany jediným,
téměř kompletně dochovaným, nástrojem s největší pravděpodobností z dílny Vojtěcha Schrayera.
Postaveny byly kolem roku 1750.
Po zjištění kritického stavu tohoto vzácného nástroje bylo založeno Občanské sdružení
Sobíňov, jehož hlavní náplní v současné době je zajistit finanční krytí jeho opravy prostřednictvím
sbírek, projektů, grantů a žádostí. Cena zamýšlené opravy varhan se odhaduje až na 1,5 miliónu korun.

5.

Sbírka

Koncert dne 24. května 2008 se stal dnem vyhlášení sbírky na opravu historického
nástroje v sopotském kostele. Kostel Navštívení Panny Marie se nachází v katastrálním území
Sobíňov a je veden v Ústředním seznamu památek ČR. Sbírka se koná v době od 1. 5. 2008.
Příspěvky jsou shromažďovány jednak na bankovním účtu č. 1475876369/0800
zřízeném pro tento účel u České spořitelny, dále v pokladničkách v místech určených
k přijímání příspěvků (při různých akcí pořádaných OS) a na Obecním úřadě v Sobíňově.
Konečně posledním způsobem je sběrací listina umístěná na obecním úřadě, pokud dárce
požaduje potvrzení o předání finanční částky.
Při použití bankovního účtu je nejmenší možnou zaslanou částkou 200,- Kč, při
použití sběrné listiny je nejmenší částka 100,- Kč. Přispěvatelé, kteří zvolí některý z těchto
dvou neanonymních způsobů, budou zapsáni na seznam dárců, který bude umístěn do
opravených varhan.
Do pokladničky je možné vložit jakoukoli částku. Občanské sdružení Sobíňov
ujišťuje své spoluobčany, že je vděčné za i ten nejmenší příspěvek podle jejich možností.
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6.

Dosavadní činnost Občanského sdružení Sobíňov
6.1.

Varhany

Kulturní památka
Dne 10. 3. 2008 podalo Občanské sdružení Sobíňov návrh na Ministerstvo kultury ČR,
aby varhany ve farním kostele Navštívení Panny Marie v Sopotech byly zapsány na seznam
kulturních památek. Na základě tohoto podnětu a na základě dodaných dokladu zahájilo MK
řízení. Rozhodnutím MKČR ze dne 31. 10. 2008, č. j. 11701/2008 byly varhany prohlášeny za
kulturní památku.
Je to potěšující zpráva, která nás zároveň zavazuje k tomu, abychom udělali vše pro
zachování odkazu předků. Ne každá obec, zvláště malá jako je naše, se může pochlubit tak
významnou kulturní památkou.

Výběr firem
Dopisem ze dne 9. 4. 2008 byly osloveny tři varhanářské a restaurátorské firmy a
požádány o vypracování restaurátorského záměru na restaurování varhan. Tyto firmy, držitele
licence MK na restaurování historických varhan, doporučil profesor Václav Uhlíř, varhaník
Diecése Hradec Králové. Na základě jejich obchodní nabídky jsme vybrali:
Restaurování varhanního stroje a měchové soustavy:
MgA. Dalibor Michek, varhanář – restaurátor, Studénky u Jihlavy 25
Restaurování varhanní skříně:
Petr Bezchleba, restaurátor, Zbuzany 25

6.2.

Kulturní a společenské akce

24. 5. 2008 - Koncert k záchraně historických varhan
v sopotském kostele Navštívení Panny Marie konaný pod záštitou I. místopředsedy Senátu
Parlamentu ČR Petra Pitharta
Účinkující:

Justina Papp – příčná flétna
Ladislav Papp - harfa

O programu:
J. S. Bach:
Sonata g-moll: 1. Allegro, 2. Adagio, 3. Allegro
W. A. Mozart:
Konzert pro flétnu a harfu C-dur: 2. Andantino
F. Schubert:
Sonata in a „Arpeggione“: 1. Allegro, 2. Adagio, 3. Allegretto
F. Doppler/A. Zamara:
Fantasie „Casilda“ pro flétnu a harfu
O účinkujících:
Justina Papp (rozená Jiráková) - hlavní obor příčná flétna. Působí v různých orchestrech
ve Švýcarsku a v Rakousku, jako například v Zurichu, ve scénickém orchestru Vídeňské
opery a ve Wiener Mozart Orchester. Studovala na pražské konzervatoři, na vysoké škole
v Zurichu a v Hamburgu, absolovovala postgraduální studium na univerzitě ve Vídni.
Ladislav Papp - hlavní obor harfa. Působí na švýcarské a rakouské hudební scéně, například
v Zurichu, jako solo harfenista v orchestru divadla Darmstadt, ve scénickém orchestru
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Vídeňské státní opery a ve Vídeňské filharmonii. Studoval na bratislavské konzervatoři a na
vysokých školách v Zurichu a v Hamburgu. Stal se vítězem několika mezinárodních soutěží.
Manželé Pappovi bydlí ve Vídni a od roku 2001 spolu hrají v duu.

Červenec 2008 – Výstava růží
Ve dnech 5., 6., 12. a 13. června 2008 se konala výstava růží, které věnoval místní
podnikatel pan Petruželka

Srpen 2008 – Léto v Železných horách
Propagace činnosti OSS a prezentace projektu na záchranu sopotských varhan při
turistické akci pořádané Klubem českých turistů

26. 9. 2008 – Svatováclavský promenádní koncert
Promenádní koncert Dechového orchestru mladých při ZUŠ Chotěboř spojený
s přehlídkou domácích bábovek konaný před kostelem Navštívení Panny Marie v Sopotech.
Dechový orchestr mladých z Chotěboře tvoří více než 50 mladých hudebníků
dirigovaných Mgr. Milanem Mocem (ředitel ZUŠ) a Mgr. Aloisem Štěrbou (vedoucí
orchestru). Soubor je již dlouhodobě nedílnou součástí kulturního dění nejen ve svém regionu,
ale úspěšně reprezentuje i v cizině. Získal již několik festivalových ocenění a je úspěšný
i v celostátních kolech soutěží dechových orchestrů vyhlašovaných MKČR. Jeho repertoár je
složený nejen ze skladeb tradiční dechové hudby, ale zařazuje i filmovou hudbu, ragtimy,
swingové skladby a hudbu mnoho jiných populárních žánrů. Vrací se i k úpravám děl autorů
vážné hudby.

26. 10. 2008 – Koncert k 90. výročí vzniku Československa
v sopotském kostele Navštívení Panny Marie
Účinkující:
Pavla Fendrichová – zpěv
Jindřich Macek – loutna
Program:
Leoš Janáček – Moravská lidová poesie v písních (úprava pro loutnu – Jindřich Macek)
O účinkujících:
Pavla Fendrichová je absolventkou pražské Konzervatoře Jaroslava Ježka v oboru
zpěv a PedF UK v oboru sbormistrovství a hudební výchova. Pedagogicky působí na
pěveckém a muzikálovém oddělení Konzervatoře J.Ježka, Týnské škole a PedF UK. Je
lektorkou vokálních workshopů (Německo, Švédsko, Švýcarsko, ČR). Hlavním těžištěm její
pěvecké práce je již několikaletá spolupráce s loutnistou Jindřichem Mackem, s nímž
vytvořila vokálně-instrumentální duo zabývající se teoreticky i prakticky interpretací
renesančních a raně barokních písní s doprovodem loutny. Od roku 2003 je sopranistkou
legendárního souboru Linha Singers.
Jindřich Macek je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré
hudby při Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta
(2005). V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Koncertuje jako
sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení. V působivém spojení loutnové
hudby s mluveným slovem vystupuje mj. v projektu Alchymie lásky s panem Alfredem
Strejčkem. Jeho hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, slovenské, maďarské,
slovinské a americké publikum. Vystupuje sám i s Pavlou Fendrichovou na hudebních
festivalech v ČR i v zahraničí. Jmenujme např. Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004,
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Ars Antiqua Europae 2004, Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice 2005, Ars Antiqua
Europae 2005, Pražské brány 2007 a Haydnovy hudební slavnosti 2008.

Listopad 2008 – Neplatný padesátník
Zapojení dětí, především žáků Základní školy Sobíňov, do projektu na záchranu
historických varhan v sopotském kostele. Celkem bylo sesbíráno 1530 neplatných
padesátníků (1 265 Kč).

Prosinec 2008 – Jižní Korea a Japonsko
Promítání fotografií doprovázené zážitky a postřehy z cest p Jižní Korei a Japonsku
očima Petra Slámy a Michala Čapka ve spolupráci Městským muzeem Chotěboř.
Petr Sláma je rodák ze Sobíňova a jeho dědeček byl dlouhá léta varhaníkem
v sopotském kostele.

Prosinec 2008 – Vánoční koncert
Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Doubravan z Chotěboře pod vedením
sbormistryně Renaty Piklové

7.

Zhodnocení činnosti OSS v roce 2008
Co se podařilo

Z výčtu činnosti OSS vidíme, že je toho dost. Především jsme rádi, že se nám
podařilo rozšířit společensko – kulturní vyžití obyvatel obce a vzbudit zájem obyvatel (zatím
ne všech) podílet se na záchraně historické památky.

Z čeho máme radost
Z každého návštěvníka akcí, které OS pořádá. Také nás mile překvapilo, kolik lidí
přineslo doma upečenou bábovku a přispěli tak velkou měrou ke zpestření Svatováclavského
promenádního koncertu. Vzhledem k tomu, že nám přálo i počasí, podařilo se vytvořit
opravdu krásné společenské odpoledne.

8.

Plány OSS na rok 2009
8.1.

Varhany

− Příprava a podepsání smluv s varhanářskou a restaurátorskou firmou pro 1. etapu
restaurování varhan (březen – duben)
− Demontáž varhan a jejich odvoz do restaurátorských dílen (květen)
− Dokončení 1. etapy restaurování varhan (listopad)
− Oprava kůru v sopotském kostele. Tato záležitost původně v našem projektu nebyla.
Vzhledem k tomu, že se na kůru objevily trhliny, požádali jsme o statický posudek
(hrozí nebezpečí, že po opětném navrácení restaurovaných varhan dojde ke zřícení
kůru). Na základě tohoto posudku jsme se rozhodli pomoci farní radě a vypracujeme

Výroční zpráva za rok 2008

Strana 7/počet stran 8

Občanské sdružení Sobíňov
projekt na záchranu kůru v kostele (odhadovaná cena 200 000 Kč). Vše musí
proběhnout v roce 2009. V opačném případě by varhany nemohly být nainstalovány
zpět. Stavební práce bude zajišťovat již farní rada.

8.2.

Společenské a kulturní dění

− Pravidelné koncerty v kostele
o Květen (o účinkujících a programu zatím jednáme)
o Září – Svatováclavský promenádní koncert před sopotským kostelem
o Říjen – Koncert k výročí vzniku republiky
o Prosinec – Vánoční koncert (Vánoční mše Jana Jakuba Ryby)
− Výstavy
o Červen – Tradiční výstava růží spojená s výstavou obrazů místního rodáka
o Březen až duben – Prodejní výstava děl manželů Ludmily a Stanislava
Bartůškových (výtvarníci manželé Bartůškovi se rozhodli věnovat na záchranu
sopotských varhan 30 % z prodeje obrazů a dále věnují OSS pět pláten do
dražby, která se uskuteční na závěr výstavy)
− Velikonoce 2009
o Za účelem zviditelnění snahy OSS o záchranu historických varhan
připravujeme ve spolupráci se Svazkem obce Podoubraví akci „Podoubravské
kraslicové stromořadí aneb Velikonoční cesta k varhanám“.
− Přehlídka bábovek
o Na četná přání vydáme jako přílohu Sobíňovských novinek, které vydává
Obecní úřad Sobíňov, „Recepty z přehlídky domácích bábovek“.
− Překvapení
o Na červen připravujeme akci zatím s pracovním názvem Sobíňovský Hafuša, o
které budeme informovat v místním tisku.

9.

Poděkování

Poděkování patří všem, kterým není lhostejný vztah k odkazu našich předků.
Děkujeme všem, kteří jakoukoli, i sebemenší, částkou přispěli na veřejnou sbírku

10.

Přílohy

Informace o sbírce
Občanské sdružení Sobíňov pravidelně informuje na webových stránkách OÚ o stavu
na účtu sbírky

Kulturní památka
Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení varhan v kostele Navštívení Panny
Marie v Sopotech za kulturní památku

Propagační leták
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