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ÚVOD 

Historie našeho národá a státu přinesla mnoho přev.ratných 
změn. Každá pozitivní doba vývoje nese nové hodnoty a zlepšuje postavení 
dělníka ve společnosti. jediné však socialistická revoluce dává dělnické třídě 
do rukou veškeré bohatství národa, ale také odpovědnost za jeho využití ve 
prospěch pracujících. Proto se tak rychle změnil život v celé naší společnosti. 
Dělnická třída pod vedením Komunistické strany Ceskoslovenska nastolila 
nový spravedlivý společenský řád, který umožnil vybudovat velké hodnoty, 
rozvinout tvůrčí činnost, vzdělanost a posílil sociální jistoty. 

I v Sobíňově se mění jak život, tak vzhled. Z chudé, převážné tkalcovské 
vesnice se stala obec, kde zakotvil textilní průmysl, socialistické zemédélstpí, 
zlepšily se bytové podmínky· a byly postaveny nové rodinné domky našich 
občanů. Je postaráno i o naše nejmladší občánky v nové mateřské školce. 

Mnoho našich občanů se však této doby nedožilo. Cást z nich zaplatila 
smrtí, či podlomeným zdravím v době okupace za idee dělnické třídy 
a zejména doba osvobození se zapsala do novodobých dějin naší obce. 

Při hodnocení vývoje 600 let Sobíňova, hledíme zpět do minulosti, kterou 
srovnáváme se současností a zároveň posuzujeme její rozkvět. Bohatá 
historie naší obce nás zavazuje, abychom svojí činorodou prací dosáhli cílů, 
které si klademe pro naši budoucí generaci. 

Tato publikace je určena všem našim občanům i těm, kteří nyní žijí 
a pracují v různých místech naší vlasti, ale v naší obci se narodili. Připomíná 
historický vývoj naší obce, seznamuje Vás se současným děním a cíli, kterých 
chceme ve svých volebních programech Národní fronty dosáhnout v bu
doucnosti. 

JIŘÍ KAFKA 
předseda MNV 
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POHLED NA SOBIŇOV 

Obec Sobiňov leží v náhorní rovině nad řekou Doubravou 
v nadmořské výši 550 m, v okolí jsou kopce Březinka a Homole. Severní 
horizont tvoří hřeben :Železných hor, východní část celek :Žďárských lesů, 
kde dominují :Žďárské vrchy s výškovými body Děvět skal a :Žákova hc;>ra. 
Jižní část je uzavřena souvislým pásem Sopotských lesů, nad nimiž se 
vypíná panorama HavlíčkoYJ: Borové a západní stranu zavírá kruh lesů 
za Bílkem. Z těchto kopců je krásný pohled do dalekého okolí. Ve směru 
západním vidíme převážnou část města Chotěboře, odkud na nás hledí 

. mohu�ná výšková budova obilního siia. Dále vidíme zemědělské objekty 
státního. statku na Příjemkách, JZD :Ždírec - Křížová, riové objekty 
te�tilního závodu Bytex ve :Ždírci, slévárny v Novém Ransku a rekon
str':uované budovy výrobního družstva Vzor v Sobiňově. Při· pohledu 
jižním směrem spatříme obnovený rybník Zahájský v pásmu zelených luk. 

Z lesních masivů vystupují strážci kraje - vrchy Babylon, Borovský 
kopec, Homole, na severu Spálava a Vestecký kopec. Při jasném počasí 
lze spatřit věže města Čáslavi. Pro milovníky přírody je to čarovné 
podívání. 

:Životní standard našich obyvatel dokazují nové a přestavěné domky 
uprostřed rostoucí zeleně, v nichž žijí lidé spokojeně zejména v posledním 
období. Růst průmyslových závodů v blízkém okolí dávají jistou práci 
a dobrý výdělek zdejším lidem. Vesnice roste a vzkvétá, což v minulosti 
vždy tak nebylo. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ 

Osidlování území naší obce je posuzováno podle nálezů, 
které se v okolí podařilo během staletí objevit. Jde převážně o vykopavky 
kmenů stromů a z toho usuzujeme, že naše území bylo většinou porostlé 
lesy, které patřily k souvislému pohraničnímu hvozdu pomezí Čech 
a Moravy. Nálezy částí kamenných zbraní svědčí o tom, že zde byla 
lovena zvěř a dodnes jsou zachovány některé názvy (Na pasekách, 
Kančí studeň apod.). Doklady o osídlení naší obce se objevují mnohem 
později . 

Nástupem feudalismu a zejména jeho upevňování v 11. až 12. století 
se začínají objevovat i první zprávy o částech naší obce. Nejstarší písemný 
doklad je o stezce pod :Železnými horami, která vedla naší obcí z roku 
1144 v latinské listině Regista diplomatica pod názvem "Stezka via 
Lubenita". Stezka se v naší obci dělila na soumarskou a pěší, z toho 
důvodu byla zřízena tvrz ke střežení rozcest( a bezpečnosti cestujících, 
od jména tvrze pochází i název naší obce. Tvrz, nebo také Soví hrádek 
Soběnov se poprvé uvádí v roce 1358, jehož majitel byl patronem kostela 
v Sopotech. 
O Markvarticích a Sopotech jsou zprávy z roku 1242 v Soupisu historic
kých památek Zd. Virta, podle něho je sopotský kostel připomínán 
ve 12. století v děkanátu Německobrodském. I když zprávy jsou o Sobi
ňově; Sopotech a Markvarticích již před rokem 1384, jednalo se pravdě
podobně o ojedinělé stavby, tvrz v Sobiňově, kaple v Sopotech a zemanský 
statek na Markvarticích, nikoliv o ucelenou vesnici. Z období upevnění 
feudalismu nacházíme zápis: "Rok 1384 po zemřelém Janu ze Soběnova 
a Běstviny, hájili na soudě dvorském Stašek, Vít a Machna sirotci z Dolan, 
zboží po onom Janovi pozůstalé. V Sobiňově ves a dvůr, v Příchodě dvůr 
s řekou, v Sopotech podací, v Strhově 2 lány dědiny, ve Studenci jeden 
dvorec kmecí". V tomto zápise je Sobiňov poprvé uváděn jako ves, proto 
tomuto datu přisuzujeme vznik naší .obce. 

O vzniku jména obce koluje několik pověstí, správný název je pravdě
podobně od osobního jména Soběn. Názvy ostatních osad Sopoty a Nová 
Ves (také Huť) vznikly v souvislosti s těžením rud v této krajině. Sopoty, 
s pravděpodobným jménem Soboty (J. G. Sommer 1843), vznikají posta
vením kaple havíři o sobotách, v Nové Vsi byla huť na zpracování rud 
a výrobna kovových nástrojů v době feudální monarchie. Osada Hlína 
dostala své jméno podle cihelny, která tam kdysi byla. Jména Markvartice 
a Zvolanov lze usuzovat, že pochází odvozením jmen svých zakladatelů, 
o nicnž nelze v historii riic zjistit. 
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Upevňování feudalismu v 11. a 12. století začalo měnit i ráz nas1 
krajiny. Z původních strážců hranic, kteří se živili jenom lovem, dochází 
k rozvoji zemědělství hladem po majetku a půdě, což nezbytně vede ke 
kácení a vypalování lesních porostů a osidlování krajiny. Společnost se 
dělí na šlechtu a poddané, rytíře a nevolníky, kteří pracují jen za bídnou 
stravu. Rozvoj feudalismu seboú nese i rozvoj řemeslné výroby. Hlad 
feudálního panstva po půdě, jako základního majetku sebou nese i potřebu 
pracovní síly, která je získávána tak zvanou kolonizací, nejen vnitřní, 
ale i zahraniční, do Čech jsou povoláváni němečtí kolonisté, aby pracovali 
na půdě šlechty. Koncem 12., a zejména ve 13. století dochází k rozvoji 
hornického povolání, jehož pozůstatky byly objeveny i v naší obci, 
zejména ve svazích v Dolečku a severně•od železniční tratě. 

Rozmach feudalismu nutně vede k sociálnímu útisku poddaných a ne
volníků, proto ve 14. století propuká sociální krize, zprvu jako odpor 
kacířských sekt proti církvi. Tento boj propuká v plné síle ve formě 
husitství, kde poprvé v dějinách vystoupily nejširší lidové masy měst 
i venkova jako bojovníci proti vykořisťování a na čas jako páni země. 
Husitství mělo národní i přímo lidový charakter patrný v kultuře. Je 
omezována latina a nahrazena češtinou, jazykem Šrozumitelným nej
širším vrstvám lidu. O naší obci není z této doby záznam, přesto víme, že 
všude kolem husitská vojska bojovala. Jejich činnost je známa v Chotěboři, 
Ronově, v Přibyslavi, kde 11. října 1424 zemřel husitský vojevůdce 
Jan Zižka. Nasvědčuje tomu i pozdější vývoj náboženského zaměření naší 
obce. 

V 15. s,toletí dochází k pronikavým hospodářským změnám v naší zemi. 
Nejvýznamnější je rozvoj velkostatkářského podnikání šlechty, dochází 
ke stmelování rozdělené půdy do velkých celků, tím také ztrácí Sobíňov 
svoji samostatnost jako šlechtický statek a stává se součástí rozsáhlého 
panství Kunštátu, kam patřil Sobíňov i se všemi osadami plných 235 let. 
Slechta však zaměřuje pozornost i k dalším zdrojům, zavádí pastvinářství, 
zřizuje rybníky k chovu ryb. V této době dochází k založení soustavy 
rybníků na řece Doubravce. Jsou to rybníky: Sobíňovský (později Huťský), 
v Ježku, Kupka, Špetlovský, Hamerský, Bílecký a Ostrolovský u osady 
Pravnov (dnes Nové Ransko)·. Povinnost svážeti ryby z těchto rybníků do 
haltýřů sobíňovských mělo 8 hospodářů, každý 4 fůry, od jedné fůry 
dostávali 2 groše. V tomto období dochází rovněž k novému rozyoji 
hornictví a jsou zřizovány menší průmyslové podniky, zejména doly, hutě, 
hamry apod. Tak vzniká i provozovna v Huti (Nové Vsi), kde se 
vyrábělo' železo a železné výrobky. Ruda se dobývala v blízkosti (hlavně 
hnědel, krevel a ocelek), pracovaly zde tzv. dvě dýmačky, v kterých se 
ruda tavila. Tavení prováděli 4 perkmani, kteří měli denní plat dva české 
groše. Tavené železo se dále zpracovávalo v kovárně na nástroje. Vyráběly 
se zde zejména hřídele, čepy, obruče, vřetena, radlice, lopaty, motyky apod. 
Provozovna v Huti se udržela 152 let, potom byl železářský provoz zrušen. 
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Dodnes však je celé okolí prosyceno struskou a černým slévárenským 
pískem. 

V roce 1526 přechází české země pod Habsburskou dynastii, dochází 
ke spojení českých., rakouských a uherských zemí, které jsou ovládány až 
do konce první světové války. Pod vlivem cizáků dochází opět k upevňo
vání panovnické moci a podlomení opozičních proudů. Nastává rozmach 
moci nejbohatších feudálů a stále k horší situaci drobné šlechty, chudiny 
ve městech a poddaného lidu na venkově. Tato situace vede k odporu 
proti nejmocnějším feudálům a církvi, vrací se. doba husitství, která však 
končí zradou buržoazie 8. listopadu 1620 bitvou na Bílé hoře. Sobíňov, 
Malochýn, Křivý, Markvartice, Nová Ves pod Sobíňovským rybníkem je 
mezi zkonfiskovanými vesni<:;emi královskou korunou v roce 1623. . 

České povstání bylo začátkem velkého evropského konfliktu, které 
vyústilo ve 30letou válku, která zasáhla několikrát naše území. Nálezy 
z okolí obce tomu nasvědčují. Válečné období přineslo venkovskému lidu 
velké utrpení. Vojska sháněla potravu, dělala rekvizice a brala vše, na co· 
přišla. Všude nastává bída a nouze o potravu. Z hladu vznikaly různé 
nemoce, nejen mezi vojáky, ale i mezi obyvatelstvem. Tehdy z nemocí 
a hladu vzniká mor, který zhoubně řádil� V Sobíňově a Nové Vsi podle 
urbáře panství polenského v roce 1646 bylo 5 pustých gruntů a 2 chalup
nické živn()$ti. Mimo to zde bylo 10 podruhů, kteří měli pronajatá pole 
k osetí. Bylo sklizeno 49 mandelů pšenice, 3 kopy a 43 mandelů žita, 
59 mandelů ječmene, 1 kopa a 45 mandelů ovsa. 

Podle berní rule kraje Čáslavského z roku 1653 se zdá, že se situace 
sobíňovských sedláků zlepšila, neboť se v ní praví: "Hrubě dobře sedí 
a pěkné dvory mají, půda je dobrá, žitná". Všichni sedláci chovali 
2 až 4 koně, 12 až 21 kusů hovězího dobytka, 16 a více ovcí a 2 až 7 vepřů. 
Další rule z roku 1675, tedy za 22 roků uvádí zhoršený stav. Na 3 zpustlých 
gruntech hospodáři chovají 1 až 2 koně, ovce mizejí na Markvarticích je 
jich jen 5, začínají se chovat kozy a hospodáři mají po 1 vepři. Takto 
zubožené hospodářství nalézáme za vlády Habsburské dynastie a ani 
v dalších rulích v roce 1713 a 1788 nedosahuje počet chovného zvířectva té 
výše, která byla v roce 1653. V roce 1771 při prvém sčítání lidí žilo v obci 
420 obyvatel. z toho 109 žen, 131 mužů včetně dětí ve 34 domcích. 

Celé toto období v důsledku vítězství reakce na Bílé hoře a třicetileté 
války uvedlo český národ na staletí do situace poraženého národa, což 
mělo dalekosáhlé následky na jeho vývoj. Dochází k utužení nevolnictví, 
trvalému zvyšování robot, stupňování peněžních i naturálních dávek, 
osobní nesvobodě a tělesným trestům nevolníků. Je zaváděno násilné 
pokatoličťování a kulturní útisk. Náboženská persekuce nabyla nejbru
tálnějších forem, avšak ani největší útisk a jezuitské inkvizice nedokázaly 
potlačit v českém lidu slavné husitské tradice a ducha. odporu proti 
sociálním vykořisťovatelům a klerikální reakci. 

Ani obyvatelé Sobíňova nebyli jiní. V letech 1767 až 1771 se konal před 
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krajským soudem v Kutné Hoře proces, jehož akta jsou·v archivu zacho-. 
vána a nadepsána "Proces proti velké bandě kacířské ze Sobiňova". 
Tento proces byl veden za tajné spolčování a šíření zakázaných pro
testantských knih. V tomto procesu byli odsouzeni Jan Janáček, Jan a Jana 
Beránkovi k trestu smrti. Cestou milosti jim byl trest snížen na nucené 
práce a vězení. 

V tomto období roste odpor nevolnických mas, propukají povstání 
a selské bouře. Nejblíže byla v roce 1776 ve Studenci, která je známá jako 
vzpoura robotníků, které se zúčastnili i Sobiňovští, neboť mezi obcemi, 
které zachovaly věrnost panstvu Sobiňov nebyL V době, kdy se náš lid 
bránil v tvrdých třídních bojích proti nejhorším způsobům vysávání, 
počínají se ve výrobních vztazích· rýsovat významné změny, které později 
přivodily dalekosáhlé důsledky ve změně společenského řádu. 
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ROZVOJ KAPITALISMU 
A DĚLNICKÉ HNUTÍ 

Rozpad feudalismu a nástup kapitalistických vztahů se plně 
odrážel ve změnách na složení obyvatelstva naší obce. Postavení dosa
vadních robotníků a podruhů se měnilo. Do typicky zemědělské vesnice 
začaly pronikat prvky plátenického a textilního průmyslu. Základem 
rozvoje se stalo pěstování li1U, zejména v 18. století, včetně jeho zpracování 
na hrubá plátna. Tkalcoyské řemeslo se provádělo doma a sám tkadlec 
si musel postavit vlastní stav, vystrojit jej a zpracovával zapůjčený mate
riál. Hotové dílo odváděl majiteli suroviny za velmi nízké mzdy. 

Rozvoj kapitalismu zaznamenal i rozvoj tkalcovského řemesla, zejména 
na výrobu jemného plátna, zvaného batist a v 19. století již to byla díla 
v různých barvách na několika osnovách, jako gobelíny a podobne. Kon
cem 19. století se rozsah výroby již zvýšil, dochá-zí ke zpracovávání těžkých 
tkanin na pokrývky, přehozy a nábytkové látky. Tkalcovství již používalo 
nejenom len, ale i bavlnu a vlnu. Používání dalších materiálů pro tkalcov
ské výrobky a zejména rozšíření sortimentu umožňovalo i rozmach kapi
talistického podnikání, zejména tak zvaných faktorství, ke byl vydáván 
materiál a přijímány zpět hotové výrobky. Rozmach zaznamenává ze
jména rok 1871, po zřízení železniční tratě a zastávky v Sobiňově (v So
potech), kdy se značně zvyšuje počet samostatných podnikatelů v textil
ním odvětví, dochází ke zřizování nových provozoven v Sopotech, na 
Hlíně a v sousedním :Ždírci. V první polovině 20. století. se rozmach 
textilního průmyslu přenáší do Chotěboře a Hlinska, kam již většina: 
tkalců, i žen dojíždí do práce. 

:Životní úroveň a sociální poměry domácích tkalců byly velmi nízké, 
výdělek celých rodin s mnoha dětmi, z nichž se většina aktivně podílela 
na práci domácího tkalce, představoval 2 až S Kčs denně. Hlavním 
jídlem byla zelná či česneková polévka a brambory. Svátečním jídlem 
byla hovězí polévka a buchty. O něco lépe na tom byli majitelé kousku 
pole, kteří přece jen měli část vlastní obživy. 

Počátek 20. století je obdobím nástupu imperialismu a zaznamenává 
v Sobiňově charakteristické jevy, zejména v oblasti hospodářské a v druž
stevnictví. Počátky těchto pokusů byly neúspěšné a vždy ztroskotaly. Šlo 
zejména o družstvo "Svorné bratrstvo", které neuspělo, Dr4žstevní lihovar 
v Křížové- po roce udělal úpadek, teprve spolek "Volné sdružení 
chovatelů dobytka" existoval do zřízení České spořitelny. V roce 1906 byla 
založena místní Kampelička, spořitelní a záložní spolek pro Sobiňov 
a okolí. Činnost Kampeličky podnítila zejména stavební ruch v obci, 
s její pomocí započala výstavba domků nad silnicí, později nová čtvrť 

9 



"na Cikánce" a domky v Nové Vsi. V pozdějších letech bylo znzeno 
v Křížové a Zdírci konzumní družstvo Pokrok, jehož členy se stali 
i sobíňovští občané. 

Rozvoj průmyslu v tomto období nutně znamená odbytové neshody 
mezi imperialistickými mocnostmi, které vedou k válce o nové rozdělení 
světa. První světová válka začala 26. července 1914. Do zbraně byly 
povolávány stále starší ročníky mužů, nakoriec i 18ti letí chlapci. Většina 
mužů byla na frontách a celá výživa národa ležela na bedrech žen a dětí. 
Prudce klesala životní úroveň a nastává nedostatek potravin a hlad. 
Za 4 roky trvání války zahynulo 40 mužů naší obce pro zájmy imperia
listického Rakousko-Uherska. 

25. října 1917 vypukla v Rusku Velká říjnová socialistická revoluce, 
která měla nesmírný význam na další vývoj událostí v naší zemi. Pod vli
vem velkého Října a vydání dekretu o míru již nepomohl rakouské vládě 
žádný teror. Bojové odhodlání dělnictva rostlo formou generálních stávek, 
táborů lidu, přerůstaly hospodářské požadavky v politické. 
Přesto se československé buržoazii podařilo vytvořit samostatný Česko
slovenský stát, v jehož čele zůstala. Tato skutečnost nezměnila nic na 
postavení dělnictva a domácích tkalců, naopak dochází v naší vesnici 
k velké nezaměstnanosti. Práée se shání jenom příležitostně, ·například 
na stavbě silnice do Sokolovců a podobně. Dochází k hladovým bouřím 
a v obecním rozpočtu se objevuje položka "chudinství", které již v roce 
1918 činí 975 Kč. V tomto období se rozšiřuje ve vesnici hlavně u žen 
a u dětí síťování, jak z textilních vláken, tak i z vlasů, které dávalo jenom 
hladový výáělek. Zlepšení poměrů nastává ustavením "Místní komité" -
spolek pro péči o dítě, mládež a matku. Byla zřízena dočasná kuchyň 
v hospodě v Sopotech, kde 66 dětí dostávalo polévku a 25 těhotných 
a kojících matek kakao. Chudinské výdaje obecního rozpočtu předsta
vovaly 30 % z celkové částky .. Rok 1921 byl ve znamení první etapy 
prováděné pozemkové reformy, která však nesplnila očekávání a přinesla 
jenom hospodářské a politické posílení kapitalismu v našem zemědělství. 

. Část pozemků byla prodána a jenom část předána obci k pronájmu pro 
potřebné malé hospodáře a vlastní obživu dělníků. V tomto roce bylo 
také rozhodnuto o stavbě pomníku padlým v první světové válce, zřízena 
obecní knihovna a filiální prodejna konsumního družstva Pokrok. 

Koncem roku 1924, kdy dochází k dalšímu omezování práce v textil
ním průmyslu, se skupina tkalců v Nové Vsi rozhodla založit vlastní 
textilní družstvo k zajištění zaměstnanosti a tím čelit stálému snižování 
mezd v textilním průmyslu. 25. února 1925 v hostinci v Sopotech došlo 
k ustavující valné hromadě. Stanovy tohoto družstva byly schváleny 
Krajským obchodním soudem v Kutné Hoře 12. 12. 1'925 pod názvem 
"Svépomoc". V družstvu pracovalo 18 domácích tkalců, později se počet 
rozšířil na 24 dělníků a existuje v nové podobě dodnes. 

Rok 1927 přináší v obecním zastupitelstvu dvě významná rozhodnutí. 
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Je to výstavba železobetonového mostu přes Doubravku v Huti nákladem 

45 000 Kč, která byla v tomto roce dokončena. Dále rozhodnutí o stavbě 

nové školy, které však bylo zamítnuto pro nedostatek vhodného stavebního 

místa pro školu. V této době bylo ve škole vyučováno 158 žáků ve třech 

třídách, a ani ohled na zdraví dětí neovlivnil osudové rozhodnutí 

představitelů obce. Pro oslavy 10. výročí samostatného Československa 

byl upraven park a oplocení kolem pomníku padlých a zřízeno zábradlí 

s kopce k zastávce. Toto období je dále významné utvořením elektrá

renského družstva 11. 3. 1928 a již 25. 4. 1929 se rozsvítila elektrická 

světla v naší obci. 
Období hospodářské krize 1929 až 1933 se plně odráží na pmhlubování 

nezaměstnanosti zejména textilních dělníků. V této době byla v obci 

zhruba polovina tkalců bez práce. Obecní pokladna byla nucena věnovat 

6991 Kč na chudinství, od Okresního úřadu\obec dostávala 50 žebračenek 

v hodnotě 10 a 20 Kč. I přes trvání hospbdářské krize byla možnost 

zaměstnanosti, zejména na odstraňování následků lesní kalamity z roku 

1929. Lesní správa však našla levnější pracovní síly v Zakarpatské Rusi. 

S pracovní silou se korupčilo a výdělky se snižovaly na 1,60 až 1,80 Kč 

na hodinu. K zlepšení zaměstnanosti dochází pod vlivem dění v sousedním 

Německu, kde nastupuje do čela státu fašismus, který se nezakrytě 

připravuje k druhé světové válce. Mnoho občanů nachází práci u Vojenské 

správy v Bílku, rozvoj vojenské výroby zaznamenává i firma Ekhart 

v Chotěboři, která má zásluhu na úplné likvidaci nezaměstnanosti v naší 

obci. Nachází zde zaměstnání mnoho žen a dívek, což je prvým krokem 

k omezení domácí tkalcoviny. 
Počátkem roku 1937 byla vybudována v Sopotech na poštovním úřadě 

první telefonní stanice, na jejíž zřízení přispěla obec 1000 Kč. 

V tomto roce dochází rovněž k ustavení jednotné tělovýchovné organizace 

Sokol a je vybudováno fotbalové hřiště sloužící dodnes. Roky 1938 a 1939 

jsou odrazem výsledků buržoasně agrární politiky, mezinárodních intrik, 

až dochází k okleštění naší republiky a posléze 15. 3. 1939 k obsazení 

německou okupační armádou. 

Politické poměry a vznik KSČ 

Rušná léta politických i státoprávních zápasů v období poloviny 
20. století zanechala i v naší obCi odezvu. Do obce se dostávají zprávy 
o rozvoji dělnického hnutí, konají se různé tábory a schůzky vlastenců 
obrozeného hnutí. V období 60. let minulého století vzniká v naší obci 
čtenářský a vzdělávací spolek "Osvěta" se sídlem v Nové Vsi. Spolek byl 
dotován z příspěvků a darů členů od textilních dělníků, místních ře
meslníků a drobných zemědělců. Na pravidelných schůzkách byly pro
váděny přednášky, rozšiřování literatury a tisku k posílení uvědomění 
pokrokových dělníků. Hlavní činnost byla zaměřena na hraní divadel. 
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Byla sehrána 3 až 4 představení za sezónu. Z vycházejících časoptsu 
Červánky a Rašple bylo v té době kolportováno 90 výtisků v Sobíňově 
a přilehlých osadách. Pokrokové smýšlení, zejména některých členů, 
umožňovalo veřejnou činnost, která byla v pozdějších letech zákiadem. 
vzniku sociálně demokratické strany, nejenom v Sobíňově, ale na celém 
Chotěbořsku. 

I přes odpor tehdejších úřadů dochází v roce 1900 k ustavení sociálně 
demokratické strany v Sobíňově .. Jádrem této strany jsou domácí tkalci 
a důvěrně se schází na různých místech v obci. Mimo obec jsou pořádány 
společné výlety po okolí, kterých se ztsčastňovali i členové z ostatních 
vesnic. Činnost strany se zaměřovala na boj za všeobecné hlasovací právo, 
na tábory" lidu na 1. máje, a organizóval:a rozbíjení volebních schůzí 
v širokém okolí. Činnost sociálně demQk.ratické strany měla vliv i na 
založení odborové organizace, pod náz�emť "Skupina textilních dělníků 
v Sobíňově" v roce 190S, Jejím posláním byl boj proti národnostnímu 
a sociálnímu útisku a přináší své ovoce. hned v roce 1906 vítězstvím ve 
stávce domáckých tkalců prosazením přh:lavku 20 krejcarů. Další velká 
stávka organizovaná v roce 1910 skončila nezdarem pro pokles poptávky 
textilních výrobků. 

První světová válka 1914 přerušila politický život v naší obci, zanikla 
činnost osvětově vzdělávacího spolku i činnost sociálně demokratické 
strany. _ _ _ _ _ _ 

Pod vlivem VŘSR a událostí v Rusku dochází hned po ukončení války 
v říjnu 1918 k opětnému ustavení sociálně demokratické strany, která 
čítá v únoru 1919 1SO členů. Dochází rovněž k ustavení Dělnické 
tělovýchovné jednoty. Názorový boj o politiku v ústředních orgánech 
sociální demokracie a vývoj událostí v nové republice vede k óchabnutí 
činnosti některých členů sociálně demokratické strany v naší obci. Práce 
v dělnické straně začíná stagnovat především zradou pravicových funkcio
nářů a nastává boj za vytvoření nové dělnické strany. 

V neděli 2. května 1921 byla svolána schůzka levého křídla sociální 
demokracie a na základě výsledků jednání této schůzky se 21. S. 1921 na 
veřejné schůzi ustavuje organizace Komunistické strany Československa, 
k níž se přihlásilo 17 členů. Již ve volbách 1923 získává komunistická 
strana S míst v obecním zastupitelstvu z celkového počtu 18. Činnost 
nové strany se zaměřuje- na získání nových členů a boj proti vzrůstající 
drahotě a nezaměstnanosti, především na politické uvědomování dělníků 
a jejich třídní charakter. Z těchto důvodů dochází opět k ustavení �kupiny 
textilního dělnictva, jako odborové organizace, jejíž schůze b�la pro 
neshody s vedením odboru jménem zákona rozpuštěna a dále se scházela, 
jako ilegální, tajně. 

V listopadu 192S při volbách do senátu a národního shromáždění 
získala Komunistická strana Československa 129 hlasů, jako druhá za 
sociální demokracií se 134 hlasy. Po těchto volbách se zvýšila aktivní 
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činnost místní organizace KSČ a počet členů stoupl na 42. Jako odraz 
aktivní činnosti dochází v roce 1927 k založení organizace "Svaz mladých 
komunistů Československa". Mládež schůzuje, odebírá tisk, vytváří si 
trampskou osadu zvanou Pochodeň a pořádá různé zábavy, jako kácení 
máje a podobně. Při svém prvém veřejném krojovaném vystoupení na 
1. máji v Chotěboři byla odvlečena četnictvem na stanici. Na demonstra
tivní nátlak účastníků průvodu byla propuštěna, ale byly jim zabaveny 
všechny písemnosti i peníze a zakázána činnost. Přesto se mládež scházela 
dále, učila se zpěvu a vystoupila na "Rudých letnicích" v tehdejším 
N ěmeckém Brodě. 

-

Období let 1927-1929 znamenalo ideové zrání v KSČ. Sobíňovská 
organizace projednala otevřený list ÚV, který byl celou organizací 
schválen. Strana v naší obci zůstala, až na malé výjimky, jednotná. 
Usnesení V. sjezdu KSČ a nové vedení strany odhalilo skutečný imperia
listický charakter Československé republiky a celý systém' vlády finanční 
oligarchie, která vykořisťovala pracující lid. Vytyčil linii a taktiku strany 
pro nastávající období a do čela strany je zvolen skutečný proletářský 
vůdce Klement Gottwald. 

V letech 1929-1933, v období hospodářské krize organizuje sobíňovská 
strana široké hnutí nezaměstnaných. Dochází k protestům a demonstra
cím u místních i okresních úřadů, pod heslem "Chceme práci a chléb". 
Organizování hladových pochodů bylo pod přímým vedením členů strany 
za široké účasti dělníků i jiných politických stran a bezpartijních. 

V té době již nastupuje v Německu fašismus s režimem krvavého teroru 
proti všem pokrokovým silám. I část české a slovenské buržoazie vidí 
možnost zostřeným policejním terorem potlačit boj KSČ za akční jednotu 
dělnické třídy, proti fašismu, válce a zbídačování.· Ostrým terorem 
v roce 1934 zahnala stranu téměř do ilegality. Posilou pro stranu se stalo 
uzavření smlouvy o vzájemné pomoci se Sovětským svazem v roce 193S, 
kterou však buržoazie nebrala vážně a nikdy ji nepoužila. Jediná strana 
se důsledně stavěla proti fašismu a na obranu republiky, podle výzvy 
VII. sjezdu Komunistické internacionály, proti světovému fašismu a hro
zící válce. 

Závěry ústředí strany byly projednávány i v naší organizaci a byla 
tvořena jednotná lidová fronta na obranu republiky. Byly objasňovány 
otázky významu spojenectví se Sovětským svazem. V besedách aktivně 
vystupovali zejména účastníci "Rudých gard" z období VŘSR v Rusku. 
Celá naše organizace je připravena na obranu republiky, proto bez váhání 
nastupuje 37 záložníků při vyhlášení částečné mobilizace 21. S. 1938 do 
služeb vlasti. Všeobecná mobilizace v září téhož roku byla přivítána 
s vědomím, že vláda odmítne územní požadavky a dojde k obraně re
publiky. Jaké však bylo jejich zklamání, když se po čtrnácti dnech vraceli 
domů se slzami v očích, zklamáni proradnou politikou české buržoazie 
a představitelů státu. 
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Po mnichovské kapitulaci dochází k rychlé fašisaci země. Hned 21. října 
1938 dochází k zastavení činnosti KSČ a 27. 12. 1938 k jejímu rozpuštění. 
V této chvíli nastává nejtěžší období pro stranickou organizaci v naší 
obci. Po rozpuštění a v přípravě na okupaci našeho území přechází 
organizace v Sobiňově ihned do ilegality. Prvním úkolem bylo upravit 
organizační strukturu, zamezit tak okupantům získání informací o činnosti 
a stavu organizace. Došlo ke spálení základních dokumentů a výkazů, 
neboť si byli všichni vědomi, že první na řadě jsou. komunisté, tak jako 
tomu bylo v sousedním Německu. Počátek roku 1939 znamenal vše
obecnou nejistotu, která byla dovršena 15. března vstupem německé 
okupační armády do Čech a na Moravu. 
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FASISTICKA OKUPACE 
A NARODNĚ OSVOBOZENECKÝ BOJ 

Hospodářské a sociální poměry 

Obsazení území Čech a Moravy a zřízení okupační správy přináší řadu 
omezení svobody, volnosti pohybu i pracovních zařazení. Již v roce 1940 
jsou jmenováni okupačními úřady obecní tejemníci, dochází k zavedení 
výuky německého jazyka na všech školách, je zaváděn lístkový systém, 
zpřísňuje se evidence obyvatelstva a jsou vydávány pracovní knížky. 
Všechny tiskoviny jsou vydávány dvojjazyčně nebo v němčině, která se 
zavádí i na českých úřadech. V tomto roce je řešena místním obecním 
zastupitelstvem otázka zásobování obce vodou. Bylo zadáno zpracování 
projektové dokumentace v hodnotě 15 000 Kč a náklady uhrazeny přímo 
osadníky. Okupované hospodářství se pomalu převádí na válečnou 
výrobu, pomahá zásobovat německá vojska, která již v roce 1941 napadají 
Sovětský svaz. Výroba domácích tkalců se orientuje na vojenské při
krývky, na nic jiného není materiál. Válečná výroba je posilována i v sa
motném N ěmecku, kam je nasazeno 16 dvacetiletých chlapců ročníku 1921. 
Počátkem roku 1942 je již určeno na nucené práce 50 mladých lidí z obce. 

Nacistická ideologie je chráněna i kontrolou obecní knihovny, při které 
je vyřazeno 450 knížek pokrokových autorů. V této době se již projevuje 
nedostatek potravin, což neřeší ani zavedený lístkový systém. Nejhorší je 
situace v tukách, mýdlech a pracích práškách. Mýdlo se začíná vařit doma, 
rovněž tak se začíná pěstovat tabák, na výrobu vlastních cigaret. Rozrůstá 
se černý trh, ceny potravin enormně stoupají, shání se po mlýnech mouka 
a jen pochopením mlynářů v blízkém okolí se dalo přežít. V roce 1942 
se začala v Sobiňově rozvíjet domácí výroba kazet. Dřevěné kazetky se 
zhotovovaly v surovém stavu v místním truhlářství a byly předávány 
k ozdobení barvami a vypalováním do domácností. Dokončovací práce, 
lakování a kování, byly prováděny opět v truhlárně. Práci provád·ěly 
zejména ženy v domácnosti a z této doby se zachovala v obci tradi·.� 
"kutilství", která má však již- kořeny u domácího tkalcovství. V následu 
jících letech dochází opět k nasazování mladých lidí na zákopové práce 
v Polsku a na Ostravsku. Černý trh dosahuje nejvyššího stupně, přesná 
evidence zvířectva včetně drůbeže tomu napomáhá. Za vykrmenou husu 
se platilo až 3000 Kč a za cigaretu 10 Kč. Potravinové lístky nejsou kryty 
spotřebou a mnohdy je nelze využít, ještě horší je situace v textilu. 

V roce 1944 se· na únorovém zasedání obecního zastupitelstva projed
nává předběžný plán práce po okupaci. Šlo zejména o zřízení protipožární 
nádrže nad silnicí, dokončení projektu pro obecní vodovod a provedení 
příprav pro stavbu nového hřbitova. Počínají se objevovat v obci ženy 
a děti německé národnosti, ustupující před frontou, tak zvaní "národní 
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hosté". Vše nasvědčuje blížícímu se konci války. V Sobíňově je v této 
době již 25 uprchlíků z prací v Říši a nastává čas aktivního odboje proti 
nenáviděným okupantům. Již počátkem září se začíná tvořit ilegální 
národní výbor a koncem října dochází k jeho ustavení. Jeho práce byla 
velmi obtížná pro stálou přítomnost německých vojáků na hlásce na 
Březince a ve :Ždírci a Křížové. Pozornost se zaměřovala zejména na 
vojenské sklady v Bílku, jejich vnitřní poměry, zajištění a vybavení 
pěchotními zbraněmi. 

V této době se rozšiřuje partyzánské hnutí, jehož velení navazuje 
spolupráci s ilegálním národním výborem v Sobíňo-vě. Je to zejména část 
skupiny partyzánské brigády Mistra Jana Husa, se sídlem poblíž osady 
Nová Huť na :Žďársku, s nimiž byl navázán úzký kontakt, jak v oblasti 
předávání zpráv, doplňování potřebného materiálu, střeliva i potravin 
pro činnost v lesích a přírodě. Mimo ilegální výbor se řada sobíňovských 
občanů podílela na pomoci, zejména sovětským partyzánům a zabezpečo
vala jejich stravování a vynášení doslova kradeného střeliva a výbušnin 
ze skladu v Bílku. Osm mladých lidí z naší obce přešlo k partyzánům 
a aktivně se podíleli na jejich činnosti. Z destrukčních akcí, které provedla 
partyzánská skupina za pomoci sobíňovských občanů bylo vyhození vlaku 
u strážního domku č. 17, vykolejení vlaku v "Dolečku", vyhození železnič
ního mostu v Huti a u�Vítanova, přerušení telefonního spojení a další akce, 
které pomáhaly uspíšit konec války. 25. března 1945 si partyzánské boje 
vyžádaly první oběť ze Sobíňova, byl to Jan Janáček, který spolu s 5 so
větskými občany a 1 Čechem položili své životy u osady Leškovice na 
Habersku. 

Počátek května 1945 již byl ve znamení konce fašistické nadvlády. 
V předvečer 1. máje již visí československá státní vlajka na vrcholu 
triangulační věže na Březince nad hlavami německé hlásky, která vlála 
až do 15. května. Ve dnech 4. -5. května vrcholí odpor sobíňovských 
občanů k německému fašismu. Se skupinou partyzánů je rozhodnuto 
obsadit a zajistit vojenské sklady v Bílku a vyzbrojit občany k aktivnímu 
odporu. Za pomoci skupiny partyzánů dochází k odzbrojení stráží, 
k odzbrojení vojenské posádky a tím k získání potřebných zbraní. Po 
provedení nutných úkolů k zajištění zajatců i prostoru skladů je třeba 
obrátit směr postupu Schernerovy armády z východu na západ, nebo ve 
směru na Prahu, kde již propuklo povstání. K tomuto úkolu se hlásili 
téměř všichni přítomní, proto bylo vybráno 51 mužů, kteří odjeli na dvou 
nákladních autech. Mezi Sobíňovem a :Ždírcem, v prostoru "Dočekalovy 
vody" dochází ke střetu, k nerovnému boji s jednotkou vycvičené armády 
čítající 1�0 mužů. V tomto boji padlo 19 mužů ze Sobíňova, 11 z okol
ních vesnic a 6 našich občanů bylo raněno, z nichž jeden zemřel v nemoc
nici. Zohavené mrtvoly těchto obětí, kde máma nepoznává vlastního syna, 
byly uloženy do márnice a v následujících dnech pochováni do společné
ho hrobu. 
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Tento čin našich občanů byl zapsán do historie obce a jeho význam 
spočívá v zachování vojenských skladů, které měly být likvidovány, 
v zpomalení postupu německých vojsk k bojující Praze a urychlení konce 
druhé světové války. 

Ještě tento den 5. 5. 1945 převzal v Sobíňově organizátorskou činnost 
veřejně národní výbor. 

Tragické události květnových dnů ještě však nekončí. Množství zbraní 
a munice zanechané v okolí Sobíňova ustupující německou armádou 
přináší další oběti. Jsou to dva mrtví a dva ranění "při ukládání trofejní 
munice ve skladech v Bílku. Patnáctiletá dívka při sběru munice a ne
odborným zacházením přímo v obci, a k podzimu tři mladí chlapci při 
manipulování s nášlapovou minou u osady Nové Ransko. Všichni, kromě 
jednoho chlapce, občané Sobíňova. To byla další daň, kterou naše vesnice 
zaplatila této hrozné válce. 

Politické poměry 

Zřízením protektorátu Čechy a Morava dochází k omezování politického 
života. Zůstávají jen politické strany sympatizující a spolupracující s ně
meckým fašismem, je zřízena strana Národního souručenství. Činnost 
i struktura jednotlivých spolků a organizací je postupně omezována 
a potlačována, posléze zakázána. V Sobíňově zůstává jedině aktivně 
činný a veřejně povolen fotbalový oddíl, ostatní spolky jsou rozpuštěny. 
Komunistická strana v Sobíňově, jejíž organizační strukturu tvořily 
pětičlenné buňky, nepřestává ani v době okupace pracovat. Je trvalé 
spojení s obvodním výborem strany v Chotěboři přímým stykem a pro
střednictvím spojky s organizací v Křížové. V této době měla sobíňovská 
organizace 31 členů. Ihned v roce 1940 nastává vyšetřování a zatýkání 
komunistů v Chotěboři, dochází k zatčení části obvodního výboru KSČ 
a tento se přemisťuje do Sobíňova. Dochází ke ztrátě spojení mezi 
jednotlivými organizacemi strany a opětně ještě v tomto roce byl navázán 
styk s obvodním výborem v tehdejším Německém Brodě. Cestou přes 
spojku v Křížové je dopravován ilegální tisk, brožury a letáky. Pro 
možnost poslouchání rozhlasu byl získán bateriový radiopřijímač a k roz
množování rámečkový cyklostyl, umístěný na Hlíně. V této době je hojně 
používáno letáků a protiválečných hesel, psaných barvou a štětcem, 
zejména v Chotěboři. Rozsáhlá letáková akce, organizovaná k výročí 
28. října v roce 1940 měla posílit vědomí lidí k nesmiřitelnosti s fašismem 
a byla provedena v širokém okolí Sobíňova. Protiválečná nálada po 
zdařilé akci stoupá, rozšiřuje se další spojení, zejména na pracovníky 
úřadů a lidi, kteří mají možnost získávat infor111ace o systému a opatřeních 
protektorátní mašinerie. Těchto zpráv je ihned využíváno pro posilování 
důvěry lidí a omezování pomoci fašistickým okl:lpantům. 

Tato .činnost částečně ustává po únoru 1941, kdy bylo v Sobíňově zatčeno 
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9 soudruhů, včetně větší části obvodního vedení strany. Zatýkání pokra
čuje a v roce 1942 gestapo odvádí Část členů prvé pětky ilegální organizace 
KSČ. Ze Sobíňova byli zatčeni a souzeni za činnost proti německé říši 
soudruzi: Guhl Miloš, Vašíček Karel, Konfršt Oldřich, Starý Bedřich, 
Carda Jaroslav, Halama Jaroslav, Karas Karel, Pokorný Karel, Vacek 
Jaroslav a Hošek Ladislav. Nacistické soudy jim vyměřily tresty v trvání 
od dva a půl roku do šesti let, celkem 344 měsíců v různých koncentračních 
táborech. Z výkonu trestu se zpět nevrátil Jaroslav Carda, za několik dnů 
po návratu z koncentračního tábora zemřeli Jaroslav Vacek a Ladislav 
Hošek. 

· 

I přes tuto těžkou ránu, kterou ilegální organizace utrpěla, znovu se 
navazují �ontakty a rozjíždí uvědomovací síť. Dochází k novému organi
začnímu uspořádání na ilegální trojky, činnost strany a účinněji utajuje. 
V roce 1943, po prvních úspěších Sovětského svazu ve válce, vzrůstá 
i aktivita stranických trojek, je posloucháno moskevské vysílání a zprávy 
přenášeny při sousedských posezeních mezi občany. v únoru 1944 na 
obecním pohřbu starosty Sobíňova nesli mladí komunisté dar strany, 
kytici rudých karafiátů, před očima přítomných nacistů. Práce strany 
je v tomto období zaměřena na uvědomovací činnost o výsledcích na 
frontách. Podzim v tomto roce se stává bohatší na události, pronikají . 
zprávy o Slovenském národním povstání, začíná partyzánská činnost 
a již je jasné, že se válka blíží ke konci. Vedoucí jednotlivých ilegálních 
trojek stranické organizace se po dlouhé době schází k projednání 
jednotného postupu, při nově vznikající situaci. Je doporučeno ustavit 
ilegální národní výbor a vybrat občany pro tuto funkci. Je upřesněno 
pravidelné sledování moskevského rozhlasu a systém předávání zpráv. 
Dále se řeší pomoc pro partyzánské skupiny, které se v tomto období 
začínají v okolí objevovat, podle jejich potřeb posílit jejich počty mladými 
lidmi, zejména těmi, kteří utekli z pracovního nasazení v Ř.íši a žijí v naší 
obci. 

· 

Počátek roku 194S již znamená přímé spojení organizace strany, ile
gálního národního výboru a velení partyzánské skupiny. Ožívá i čin
nost širokého aktivu občanů v obci, zejména v zásobování a ulehčení 
pobytu v přírodě partyzánské jednotce. 

Tato aktivita vrcholí v prvních květnových dnech, kdy propuká odpor 
k nenáviděným okupantům, až po ozbrojené povstání, které současně 
s obětmi na životech přináší i víru v lepší sociální a politický život. 

Ustupující fašistické jednotky v období kapitulace z 8. na 9. května 
zanechávají na území obce množství vojenského materiálu, zbraní a munice 
a zejména koní. Silnice jsou zataraseny, proto opouští vozidla a utíkají do 
lesů před blížící se Sovětskou armádou. V podvečerních hodinách dne 
9. S. 194S jsou se slzami v očí vítány prvé jednotky Sovětské armády, 
čímž definitivně končí nejsmutnější období novodobých dějin obce So
bíňova. 
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SOCIALIZAČNÍ PŘEMĚNY 

PO OSVOBOZENÍ 

Koncem května 194S je na základě Košického vládního 
programu ustaven nový národní výbor složený z řad komunistů, sociál
ních demokratů, převážně z mužů, kteří pracovali v odboji. Plán činnosti 
představoval odstranit následky války, provést opatření Košického vlád
ního programu, pro samotnou vesnici dořešit výstavbu nového hřbitova 
a zabezpečit akci vodovod. V této době zaznamenává obec značný pokles 
počtu obyvatel, 220 mladých občanů během roku odchází k· osídlení 

pohraničí a počet občanů obce klesá na 900. 

Práce organizace KSČ je v tomto období zamě.řena na vysvětlování 
nových opatření, vycházejících z nových zákonů a k přípravě voleb do 
Národního shromáždění. Výsledky voleb v naší obci již jasně ukázaly 
převahu komunistické strany, která získala 293 hlasů, sociální demokracie 

121 hlasů, strana lidová 120 a národně socialistická 74 hlasů. Tyto 

výsledky nenechaly nikoho na pochybách, jakým směrem vede vývoj obce. 

Při příležitosti prvého výročí osvobození navštívil Sobíňov hrdina 
Sovětského svazu generál Kovpak a dalších 17 partyzánů různých· národ
ností. Generálu Kovpakovi bylo uděleno čestné občanství naší obce. 
V tomto roce byla zřízena dětská poradna a poradna pro těhotné matky, 
i když nouzově v kanceláři MNV. Na podzim roku 1946 byl zřízen místní 
rozhlas z prostředků sportovního klubu, MNV a bezplatné práce několika 
občanů. Rok 1947, i přes politické rozepře mezi představiteli politických 
stran v obci, je budovatelsky velmi úspěšný. 1. máje, po návratu z mani
festace, je proveden první výkop sobíňovského vodovodu a ještě do konce 
roku, i když se veškerá práce vykonávala ručně bez mechanizace, byla 
voda vpuštěna do vsi k provizornímu používání. Rozvod v horní části 
obce byl dokončen v příštích dvou letech. V tomto roce je dále provedena 
oprava opěrných pilířů mostu v Huti, postavena sběrna mléka a oplocen 
nový hřbitov. V této době ještě umírá poslední oběť války ze Sobíňova. 
Dne S. 6. 1947 padl v boji proti banderovcům na Slovensku soudruh 
Bedřich Starý, příslušník Sboru národní bezpečnosti, bývalý člen party
zánské skupiny Mistra Jana Husa. Byl převezen do rodné obce a pohřben 
na hřbitově padlých z roku 194S. 

Také politická situace se koncem roku vyhrocuje, dochází ke střetům 
s opozičními stranami, které se brání znárodnění, provedení revize 
pozemkové reformy a brzdí opatření přijaté Košickým vládním progra
mem. Složení obce je k 1. 1. 1948 následující: 209 zemědělských usedlostí 
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v rozsahu do 1 ha 83, do 5 ha 105, do 20 ha 19 a do 50 ha 2, Tři soukromé 
textilní dílny s 23 tkalci, textilní a konsumní družstvo 20 zaměstnanců 
a 19 drobných živnostníků. Zájmy těchto skupin se střetávají v jednáních 
pléna MNV a při schůzích jednotlivých politických stran. Vesnická 
organizace KSČ vysílá na sjezd rolnických komisí v únoru 1948 s. Rudolfa 
Kubáta a čelí proradné politice představitelů opozičních stran. Na výzvu 
ústředního výboru strany je ustaven akční výbor Národní fronty a do
chází k očistě státních a politických orgánů od všech, kteří se propůjčili 
narušovat nastoupenou cestu. Unor 1948 uvolnil cestu pokrokovému 
vývoji k socialismu. Vymoženosti národní a demokratické revoluce a úno
rových událostí býly zakotveny v Ústavě 9. května. Únor též překonal 
rozštěpení dělnické třídy a v červnu se sloučila KSC a sociálně demo
kratická strana. Obnovením jednoty, zabezpečila si dělnická třída svou 
vedoucí úlohu v národě a ve státě. 

Po sloučení těchto stran a přijetím nových členů na výzvu Klem€nta 
Gottwalda čítala vesnická organizace 109 členů. 

Po Vítězném únoru dochází k dalším opatřením, která se nepodařilo 
prosadit spoluprací s buržoazními stranami. Je to zejména znárodnění 
průmyslu, pozemková reforma, později další nové socializační prvky, jako 
zemědělské pojištění, zlidovění myslivosti apod. 

Stoupá i zájem o kulturně osvětovou práci, v polovině roku 1948 je 
uvedeno do provozu místní kino pod názvem Partyzán, bylo majetkem 
obce a provozovalo se 1 X týdně. Současně je v tomto roce rozvíjena 
divadelní činnost. Za zimní sezónu jsou hrána 2�3 divadla, některé 
kusy jsou hrány i po okolí. Pod vedením strany dochází k postupnému 
sjednocování politické situace a její podpoře u středních a malých rolníků 
i živnostníků. Volby do Národního shromáždění v roce 1949 byly 
výrazným vítězstvím jednotné kandidátky Národní fronty. Z 569 hlaso
vacích lístků bylo 44 bílých. Po těchto volbách se strana upevnila, jako 
jediná vedoucí politická síla ve státě. 

Běh událostí pokračoval, měnila se opatření ve prospěch pracujícího 
lidu a ke stabilizaci hospodářské politiky. Byl schválen dvouletý plán 
hospodářské obnovy, z nových zákonů zejména školský, na ochranu 
hospodářského plánu a o krajovém zřízení. Sobiňov byl součástí okresu 
Chotěboř, kraj Pardubice. V obci se rozvíjí budovatelská činnost, je to 
zejména . Československý svaz mládeže, který má 38 členů a odpracoval 
v tomto roce 500 brigádnických hodin. Zvýšená je i aktivita osvětové 
činnosti k prohloubení znalostí o Sovětském svazu, je založena odbočka 
Svazu československo-sovětského přátelství, do níž vstoupilo 64 členů. 

Také vesnická organizace projednává v tomto období závažný úkol, jak 
přistoupit v naší obci k socializaci vesnice. Po důsledném projednání 
zákona o jednotlivých zemědělských družstvech ve státních i politických 
orgánech v.obci je 22. srpna 1949 svolána veřejná schůze, na níž větší část 
maloze�ědělců podepsala přihlášky do družstva, které tímto bylo ustave-
20 

no. Postupně se přihlášilo 120 členů jednotného zemědělského družstva. 
Družstvo zahájilo ihned svoji činnost a prvními mechanizačními prostřed
ky byly 2 ruční motorové sekačky, 2 vyoravače brambor, mlátička a elek
trický motor. Dále byl objednán traktor Z 25. 

Rok 1950 pokračoval úbytkem obyvatel z obce. Byl zapříčiněn rozvíjejí
cím se průmyslem a mladí lidé odcházeli za prací i lepším bydlením. 
Zaměstnanost byla úplná, ba naopak ještě se pracovních sil nedostávalo. 
Dochází k omezování soukromého podnikání, zanikají soukromé textilní 
dílny, omezují se drobní živnostníci, družstvo Svépomoc se slučuje s druž
stvem Drutex ve :Ždírci. V tomto roce prakticky zaniká domácí tkalcovina, 
zůstává jen několik důchodců, kterým je družstvem umožňována domáci 
práce. Jednotné zemědělské družstvo se rozhoduje k přistoupení na 
druhý typ společného hospodaření a výstavbu kravína na 100 kusů 
dojnic. Materiál byl z části získán v pohraničí, kde bylo brigádnicky 
vybráno 30 000 cihel a železné nosníky z budov určených k demolici. V této 
době je rovněž zřízena drůbežárna na 500 kusů slepic. Druhý typ JZD 
předpokládal provedení půdních úprav, to znamenalo směnu pozemků na 
větší celky ve prospěch JZD. Toto opatření budilo pochopitelný odpor 
u soukromých zemědělců a představovalo několik rušných schůzí a důsled
nou agitační práci stranické organizace. 

V tomto období je zaznamenán široký rozmach aktivity, zejména 
mládeže. Organizace mládeže již má přes 50 členů a odpracovala v tomto 
roce na 2000 brigádnických hodin. Bylo provedeno, mimo akcí ve prospěch 
]ZD, ozelenění obce výsadbou stromů u hřbitova, hřiště, na návsi a kolem 
cesty k Hlíně. Nejnáročnější byla úprava hřiště na odbíjenou v prostoru 
pískových jam. 

V roce 1951 již jednotné zemědělské družstvo začíná pracovat na 
scelených pozemcích. Největší hon byl 7,5 ha, celková výměra družstva 
byla 194 ha zemědělské půdy a pozvolna se zvyšovala přistupováním 
dalších drobných zemědělců a nuceným nájmem, pro neobdělávání půdy. 
Pro matky s dětmi byl zřízen žňový útulek se stravováním dětí a usilovně 
pokračovala stavba kravína, již v roce 1952 mohl být osazen dojnicemi. 
Jde o období trvajícího lístkového systému a rozepisované dodávkové 
úkoly pro zemědělská družstva i soukromé zemědělce. Právě v této době 
se značně rozšiřuje u soukromých zemědělců neplnění dodávkových povin
ností. K posílení vlivu strany a k urychlení socializace na vesnici jsou 
jmenováni újezdní tajemníci, denně jsou navštěvovány zemědělské rodiny 
a přesvědčovány ke vstupu do družstva. V některých případech bylo nutno 
použít i tvrdších zákonných opatření a konfiskace majetku pro společný 
cíl socializace vesnice, která se zvolna uskutečňovala. 

S provedením peněžní reformy v roce 1953 dochází k zrušení lístkového 
systému spolu s některými opatřeními mzdové a sociální politiky. Dochází 
k úpravám mezd důchodců, zavedení přídavků na děti a úpravě cen 
základních životních potřeb. Tato Opatřenisi vyžádala nemálo úsilí členů 
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strany k objasňování ekonomických vztahů, ukázala se v budoucnu jako 
správná a stala se dalším krokem na cestě k socialismu. V tomto období 
byla místním národním výborem předána do užívání textilnímu družstvu . 
budova č. 54, družstvo zde založilo tkalcovskou výrobu. Dnes je zde již 
areál budov, kde je zaměstnáno 51 pracovníků. 

· 

Na počest 10. výročí osvobození byl postaven památník v místě boje 
S. S. 1945, mezi Sobiňovem a :Ždírcem. :Žulová mohyla byla postavena 
zdarma, placena byla jenom pamětní deska se jmény. Odhalení památníku 
bylo 9. S. 1955. V tomtéž roce byly zahájeny dvě stavby, byl to druhý kra
vín a porodna pro prasnice, investorem bylo JZD. Stavby byly dokončeny 
v době dvou až čtyřech let. V roce 1957 byla zahájena v akci "Z" výstavba 
budovy MNV a požární zbrojnice. Stavba se pro nedostatek finančních 
prostředků a některé změny v projekci značně protáhla a byla dokončena 
teprve v roce 1962. , 

V této době dochází k přehodnocení hospodaření JZD, které v rámci 
okresu zaostává, pracovní síly pro nestabilnost výdělků z něho odchází, 
nedošlo ke stabilizaci, která se od nového vedení družstva očekávala. 
Proto bylo rozhodnuto převést družstvo do majetku státního statku, což 
se od roku 1962 stalo. V tomto období hospodařilo v obci S soukromých 
zemědělců na 20 ha půdy, ostatní zemědělská půda byla předána státu. 

Ani pracovní elán občanů s organizací neutuchá. Dochází k oplocení 
budovy MNV, oplocení a zavedení vody na nový hřbitov. Myslivecké 
sdružení provádí obnovení rybníka U háje a v roce 1965 je práce dokon
čena a rybník osazen rybami, současně slouží jako koupaliště místním 
dětem a občanům. Při místním národním výboru je zřízen Sbor pro 
občanské záležitosti, který svoji činnost zaměřuje na různé výročí a udá
losti občanů, vítání nových občánků a organizování občanských pohřbů. 

Rok 20. výročí osvobození byl naplněn politickou prací i budovatelskou 
činností. Do obce byli pozváni bývalí partyzáni. Ze sovětských občanů 
se zú�astnili - Nikolaj Kolesnik, Vladimír Prigodič, Nikolaj Melezev, 
vdova po majoru Fominovi, veliteli partyzánské skupiny a sobiňovští 
příslušníci partyzánské skupiny. Všichni se zapsali do kroniky obce 
a sovětským partyzánům bylo uděleno čestné občanství obce Sobiňova. 
V tomto roce dochází k rozšíření vodovodu pro osady Sopoty a N o vou Ves. 
4 km vodovodního řadu včetně části přípojek byla vybudována za jediný 
rok, nákladem 358 tisíc Kčs. Tělovýchovná jednota Sokol přistoupila 
k výstavbě nových kabin na hřišti v hodnotě 108 tisíc. V těchto letech 
řeší místní národní výbor využití budovy po bývalé Kampeličce. Původní 
návrh úpravy na mateřskou školku se nerealizoval pro naprostý nezájem 
občanů, do školky se přihlásila jenom tři děcka. V dalším jednání bylo 
rozhodnuto upravit budovu na pohostinství a předat Jednotě. To bylo 
během roku 1966 až 1967 uskutečněno. V této době dochází k výstavbě 
bytové jednotky státního statku a řady soukromých rodinných domků 
a vyvstává požadavek kanalizacé v obci. Umožňuje to podpora ze státního 
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fondu, a tak je v tomto období zahájena stavba kanalizace v ·horní části 
obce. Během tří let bylo vybudováno 3250 m kanalizace, včetně úpravy 
vozovek do původního stavu. 

Toto období je charakteristické některými negativními jevy v poli
tickohospodářské sféře. Do veřejného i politického života se dostávají 
lidé, kteří zakrytými manévry hanobí dosažené výsledky v budování 
socialismu. Je využíváno masových sdělovacích prostředků k narušování 
marx-leninské ideologie a politickému odstraňování zasloužilých budovate
lů socialismu. I v obci se projevují některé tendence roku 1968-1969. 
Dochází k oživení klerikalismu a na schůzích jsou připomínky k některým 
komunistům a požadavky k odvolání z funkcí. Komunistická strana 
v obci však zůstává pevná a jednotná, komunisté odsuzují současné dění 
ve sdělovacích prostředcích i v aparátu strany. 21. srpen 1968 a vstup 
spojeneckých vojsk na naše území nikoho nepřekvapil, naopak pomohl 
rychle vyřešit vzniklou situaci a odstranil možnost vzniku občanské 
války. Neovlivnila ani budovatelský elán našich obč�nů při výstavbě 
kanalizace, jenom pomohla odhalit další skryté síly protispolečenského 
zaměření, které dosud byly skryty. V roce 1973 byly odstraněny zbytky 
zchátralých budov konfiskovaného hospodářství s předpokladem, že na 
tomto prostoru bude postavena nová společenská budova. 

K 30. výročí osvobození bylo na základě dosažených budovatelských 
výsledků uděleno obci Sobiňov vládou ČSSR státní vyznamenání .,Za záslu
hy o výstavbu". Slavnostnímu zasedání na veřejné schůzi byla přítomna i soudružka Fominová a někteří sobiňovští partyzáni. Pro toto výročí byl 
postaven nový památník padlým v· době okupace a při osvobození, zřízena parková úprava kolem. V tomto roce byla dokončen,a generální oprava základní devítileté školy a zahájena ·stavba mateřské školky. 
Stavba byla dokončena díky pracovnímu elánu občanů za dva roky a od roku 1978 slouží plně svému účelu, včetně kuchyně a jídelny pro obě školy. V tomto období je ještě rekonstruována budova místní prodejny 
Jednoty, přistavěno skladiště a posléze adaptována na samoobsluhu. 
Dochází k úpravám a rozšíření tří protipožárních nádrží a je po částech dokončována kanalizační síť, zejména ve Stráni a v Sopotech. Od roku 
1979 do současnosti dochází k rozsáhlým melioračním úpravám povodí 
Doubravky. Je vyhloubeno nové koryto řeky, vybudováno několik nových mostů přes tok. Část pozemků je meliorována, a již předána do užívání, 
část bude ještě odvodňována v nejbližších letech. V roce 1980 byl zpraco
ván projekt na výstavbu budovy pro společenské, kulturní a tělovýchovné využití a v současné době se projekt začíná realizovat. 

Toto vše se mohlo uskutečnit za velkého úsilí všech našich občanů, 
kteří přispěli k tomu, aby naše obec byla krásnější. Proto mnozí mladí 
lidé si zde staví nové domky a jsou věrni své obci. Hlavní organizátorskou 
činnost zde provádí národní výbor na základě politické linie, vypracované 
vesnickou organizací KSČ. Vlastní uskutečňování . probíhá za aktivní 
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účasti všech složek NF, na politickovýchovné činnosti se podílejí i zájmo
vé kroužky a organizace. Orgánizace a zájmové spolky Národní fronty 
v současné době: Svaz socialistické mládeže - vzniká na základě slučo
vacího sjezdu, z organizace Junák v roce 1946. Byl několikrát vyhodnocen 
mezi nejlepšími organizacemi okresu. Má vlastní klubovou místnost, kde 
se schází a vede své nástupce, mladé pionýry, má kolem 40 členů. 

Místní organizace Svazu požární ochrany - byla založena v roce 1881. 
Je jednou z největších organizací se 75ti členy, a rovněž nejstarší v obci. 
Sdružuje ve svýoh řadách dvě družstva mladých požárníků, družstvo žen 
a řadu obětavých členů v místních i okrskových funkcích. Materiální 
stránka organizace je hrazena z rozpočtu místního národního výboru. 

Tělovýchovná organizace Sokol - vzniká z fotbalového oddílu z roku 
1938, prošla řadou reorganizací, úspěchů i stagnace. V současné době vede 
družstvo žáků, dorostu a mužstvo v okresní soutěži. Čítá kolem 77 členů. 
Připravuje další rozšíření sportovišť o nové druhy sportu, dokončuje 
výstavbu garáže pro vlastní nákladní auto a autobus, má dostatek 
odborných i obětavých pracovníků pro svoji činnost. 

Svaz československo-sovětského přátelství byl založen v roce 1949 jako 
vděk za osvobození Sovětskou armádou. Má 45 členů a její práce je zamě
řena na poznávání Sovětského svazu a jeho úspěchů. V současné době 
propaguje mírové návrhy Sovětského svazu. 

Místní skupina Českého červeného kříže - byla ustavena v obci v roce 
1950. Aktivně se podílí na ideově-výchovné práci, zejména v oboru péče 
o zdraví občanů. Je nositelem putovní standarty za aktivní práci a získává
ní dárců k odběru krve. Ročně organizuje sběr léčivých bylin, ve výboru 
pracují osvědčené funkcionářky, které se starají o přestárlé lidi v obci. 

Pěvecký soubor družstva Vzor- vznikl v roce 1958. Během období. své 
existence se propracoval, stmelil a dosahuje dobrých· výsledků. Má řadu 
vyznamenání a čestných uznání za své vystoupení v Praze, Litomyšli, 
Hradci Králové, i v okresním městě. Pravidelná vystoupení má i v obci, 
kde nacvičuje nový repertoár. 

Místní organizace Svazu zahrádkářů - existence od roku 1963. Mimo 
kolonie zahrádek se stará o veřejné prostranství a parky v obci. Provádí 
propagační práci, přednášky· a výstavky vlastních odrůd ovoce a zeleniny 
včetně květin. Propaguje pěstování riových šlechtěných odrůd ovoce 
a jejich ochrany proti škůdcům. 

Místní organizace Mysliveckého sdružení - byla ustavena v obci roku 
1947. Jejich zásluhou došlo k ozelenění v obci i okolí, ochrana zvěře 
a životního prostředí je cílem jejich práce. Dnes hospodaří ve sloučeném 
sdružení s Horním Studencem a Slavíkovem na výměře 2996 ha země-
dělské půdy. 

· 

Sbor pro občanské záležitosti, pomocný orgán národního výboru, byl 
ustaven roku 1964. Organizuje řadu akcí každého roku narozením dětí 
počínaje, až po péči o star.:é občany a rozloučení s každým občanem obce 
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při úmrtí. Na práci sboru si již občané zvykli a s důvěrou se k němu obrací. 
Byl již několikrát vyhodnocen v rámci okresu a jeho záslužná práce byla 
oceněna. 

· 

Všechny jmenované organizace mají své zastoupení v národním výboru, 
volení zástupci se zodpovídají svým organizacím za řízení politickoorga
nizátorské práce pro vlastní organizaci i celou veřejnost. Výbor VO KSC 
pravidelně projednává tuto činnost a na společných zasedáních předsedů 
složek koordinuje společenské úsilí na stanovené úkoly, které před obcí 
stojí v zájmu vlastní obce i zájmu celé naší socialistické společnosti. 

Závěr 

Dočetli jste naši skromnou publikaci. Chtěli jsme Vám připomenout, 
že naše obec není zcela bezvýznamnou, že má svou bohatou tradici 
i historii. Když pohlédneme na uplynulých 600 let, zjistíme, že to nebyla 
jen léta pokojného života a práce. Války vždy zanechaly na tváři obce 
krvavé skvrny. To dokumentují jména, jimiž jsou popsány desky na 
pomnících obětí z 1. a 2. světové války. Kolik obyvatel ztratil Sobíňov 
v krutých válkách předcházejících století, to již nikdo nespočítá. Pomníky 
a mohyly v celé naší vlasti volají k nám živým "Chraňme svůj vydobytý 
mír! Nedopusťme již nikdy válku, která znamená strádání, utrpení a hroz-
né oběti". 

· 

My všichni se musíme přičinit o to, abychom mohli v míru pracovat, 
vytvářet další hodnoty, aby naše obec vzkvétala a stala se obcí, kde lidé 
budou spokojeně žít a pracovat. 

Místní národní výbor spolu se složkami NF dokazuje mnoha akcemi, 
že chce obec zvelebit. Bude záležet na všech občanech, aby si uvědomili, 
že obec budou mít takovou, jakou si ji udělají. Zbývá ještě mnoho zlepšit 
a dokončit. Je tedy dost práce pro každého. 

Přijměte proto tuto knížečku jako doklad. o osudu naší obce. V ní jsme 
chtěli dokladovat převratné společenské změny a. procesy, které vyrostly 
z dlouhodobé historie, ale i společenské a třídní změny po druhé světové 
válce. Obec se za posledních 40 let změnila takřka k nepoznání. Je v tom 
ukryto mnoho obětavé a poctivé práce našich předků i současníků, mnoho 
práce a úsilí všech občanů Sobíňova. 

Na nás všech. bude záležet, jak budeme udržovat co pro nás bylo 
vybudováno. Abychom to uchránili a rozmnožili pro naše další pokolení, 
pro šťastný a mírový život našich občanů. 

Podklady této publikace byly čerpány převážně ze zpracovaného 
dokumentu podle školní a obecní kroniky i z pamětí sobíňovských občanů. 
Dokument se všemi uvedenými jmény a podrobným popisem událostí je 
založen u kroniky obce, pro paměť příštích pokolení. 

25 



TEXTILNÍ LIDOVÉ DRUZSTVO VZOR, 
Zdírec n. Doubravou,nositel vyznamenání .. ZA ZASLU,fiY o VÝSTAVBU" 

Již 60 let uplynulo od zrodu myšlenky založit družstvo 
tkalců, které se pak stalo základem pro výstavbu dnešního družstva. 

Bylo to v roce 1924, kdy skupina domácích tkalců v Sobíňově se roz
hodla utvořit družstvo a čelit tak útokům tehdejších faktorů a zaměstna
vatelů proti stálému snižování mezd a nezaměstnanosti. Po několika 
schůzích byla svolána ustavující valná hromada, na které se sešlo 29 

· domácÍch tkalců a to dne 25. února 1925 do hostince u Břízu v Sopotech. 
Po delších průtazích pak krajský soud v Kutné Hoře schválil stanovy 
tohoto družstva a družstvo bylo zapsáno s názvem "Svépomoc", výrobní 
družstvo textilních a příbuzných odvětví v Sobíňově bylo zapsáno do 
obchodního rejstříku 12. prosince 1925. 

Zpočátku družstvo provádělo výrobu bytového textilu formou domácí 
ruční tkalcoviny. V třicátých letech již družstvo čítalo 42 členů a bylo to 
období, kdy soukromí podnikatelé na úkor dělnických mezd šli na trh 
s nižší cenou, aby tak mohli družstvu škodit. Bylo to těžké období a navíc 
poznamenané rozpoutáním druhé světové války. Dochází ke změně vý
roby, odpovídající tehdejší potřebě i možnostem základních materiálů. 

Po osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou, dochází k nové
mu rozmachu výroby, i když starým způsobem, domáckou ruční prací. 

Teprve rok 1948 přináší nové podmínky a nastává vlastní výroba 
družstva a postupně přechází na strojovou výrobu a její koncentraci. 

Od roku 1950 došlo ve družstvu k několika změnám a delimitacím, až 
nakonec v rámci územních změn po roce 1960, zůstala v našem okrese 
dvě tato textilní družstva, která se v roce 1965 sloučila a vytvořila tak 
ekonomicky výhodný celek. 

Družstvo přijalo nynější označení VZOR - textilní lidové družstvo ve 
Ždírci n. Doubravou. 

Družstvo má svoje provozovny v Sobíňově, Ždírci n. D., Benátkách, 
Novém Ransku, Přibyslavi. 

Od roku 1965 byla provedena medernizace výrobních zařízení v něko
lika provozech a zahájena investiční výstavba. Tyto kvalitativní změny 
se odráž�jí v hospodářských výsledcích což potvrzuje následující přehled: 
Ukazatel: Skt. 1954 1965 1975 plán 1985 

Základ. prostředky 1,180. tis. Kčs 9,886,- 20,500,- 32,244,-
hodnota výkonů 9,744,- 18,300,- 33,545,- 52,320,-
produk. na!. prac. 30 642 Kčs 51 260,- 100 134,- 161 981,-
průměr. měs. výdělek 
na 1 prac. 743,- 1 072,- 1 569,- 2 198,-
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" 

Družstvo po řadu let plní a překračuje hospodářské i politické úkoly, 
trvale zajišťuje politickohospodářskou směrnici, především pak trvalý 
rozvoj služeb pro obyvatelstvo. Velmi dobrých výsledků dociluje na 
pravidelných výstavách generálních kolekcí v Brně. 

Jeho politickohospodářská činnost byla doceněna mnoha vyznamená
ními a v roce 1970 obdrželo družstvo VZOR státní vyznamenání "Za 
zásíuhy o výstavbu". 
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Skolní brigáda - stavba pomníku 
padlým v 1. světo�é válce - rok 
1924 

' 

Pomník padlým v 1. světové válce 

Fotbalové mužstvo Sobíňov v r. 1944 

Mezi členy tehdejšího oddílu jsou i bývalí partyzáni brig. M. J. Husa: Jiří Starý, Jan Janáček 
(padl u Leškovic), Rudolf Starý, Bedřich Starý (padl při bojích s banderovci), dále jsou to 
ti, kteří se aktivně účastnili boje dne 5. 5. 1945 - Oldfich Joska, Bohumil Říčan, který 
zemřel po těžkém zranění 3. 6. 1945 
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Naši spoluobčané, padlí ve 2. světové válce 

Partyzáni z oddílu M. J. Husa 
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Naši osvoboditelé v r. 1945 

Památník u Dočekalovy vody, posta
ven v r. 1955 

Původní dřevěný kříž, postavený , 
v místě boje 4. 5. 1946 
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Stavba vodovodu v r. 1947 

Brigády na úpravě cest a návsi v letech 1946-1947 

Žňový útulek v r. 1951 
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Stavba pl).mátníku v dubnu 1975 

40 

Deska se jmény padlých občanů Sobíňova 

Pomník padlým ve válce v r. 1939-1945, odhalen v Sobiňově v roce 1975 
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Pietní vzpomínková slavnost u památníku padlých v r. 1983, kam byl přemístěn pomníček 
neznámého sovětského vojína 
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Stavba budovy MNV v roce 1958 

Likvidace domu čp. 6 v roce 
1973 
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Brigáda na opravě školy v roce 1973 

ZS v Sopotech po opravě 
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Vzpomínka na padlé občany po dvaceti letech za účasti členů partyzánské skupiny M. J. Husa 

Bývalý velitel partyzánské skupiny Nikolaj Kolesnikov v rozhovoru se členem této skupiny 
Jirkou Starým a bývalým předsedou I. ilegálního národního výboru v Sobíňově s. Josefem 
Janáčkem při příležitosti oslav dvacátého výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. 
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SNÍMKY ZE SLAVNOSTNÍ SCHůZE PLÉNA MNV 4. KVĚTNA 1975, KDY BYLO 
OBCI VLADOU ČSSR UDĚLENO STATNí VYZNAMENANí "ZA ZASLUHY 
O VÝSTAVBU" 

Celkový pohled při zahájení (účast 324 občanů) 

46 

Mezi hosty byla s. Fominová a pplk. 
SNB s. R. Starý, rodák sobíňovský, 
bývalý partyzán brigády M. J. Husa 

Státní vyznamenání· předal tajemník KV KSC s. Hořčička a tajemník KNV s. Průša za 
přítomnosti delegace okresu tajemníka OV KSC s. Pátka a místopředsedy ONV, s. Meda 

Návštěva s. Fominové a její dcery 
Ady v naší obci v roce 197 5 
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Stavba kanalizace v roce 1975 v horní 

části obce - práce pokračóvaly 
i v prosinci za nepříznivých pod
mínek 

Dokončená výstavba mateřské školy s jídelnou a bytem. Stavba byla provedena za 22 měsíců 
a uvedena 

·
do provozu 1. 9. 1978 
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Nová výstavba 
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PřípravnP. práce pro zahájení stavby víceúčelové budovy na jaře r. 1984 

Tradiční vítání nových občánků (rok 1975) 
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Lidová tvořivost v obci má již svou tradici 
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