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1 J FRPFLUJ .. llll7&M 

Kd.e, Doubx-avka se v stínu 
,.,� ;��:í.> �větné luč�y, 

rodi •tichá, 

tam q�Ši i�� s�' n�.�y�,���j.t ''�t�bá, 
tam

. 
d.qmov �l1j je .jed�;�t• 

lak jako v písni o Doubr:.iVCe, i v mém srdci láska k rodné-, . . •, • ::: . 

!f1U dQmovu, ucté:l.ke všeft1�• co nám zanechali naši předkoyé, vzr 
,_ ... _ .. _ , .-: ,.: .. - · .. · . " 

tila ... V'e 111� umysl .. �epsat�.<.y še, co jen bude možno, z tak mála 
�rarn��\l načerpat-i.• V zil!lll954 počal jsem to to malé dílko tv( 
f.iti. � pf�s m��hé těž.k.osii jsem dokončil v roce 1959. 

Musím poděkovati vše�� ktafi m� pomáhali. Většina st �rfch ar· 

cbiyn!�h dokladO� a kronik byla psanA ivabachem a německy. 

ia �()�;}' ��i!k!�� · t����� pf���no�t1, které mč s velikou ocho

· ·l-O��. pgm4h;.a,J.. př�}{l?4J�� P• . Fran t i šek Reiniš, 82 le.tý dl'1chodce, 
.. ... ,_ ,·<·:-·:· _ _.,·., ·

..:-:· o· ._., : : :; :': �:· :<: · , -,:_._,_ : ':'.:: .·;:.:-:- - .. -·-- ·: ·:-'};{ :· .:_- · >i ' . _; : ;;::"·\-:_.·;?y.:_:·:-:.-· 
,: __ : •_-.".:, ·. __ :·� .{_' :_.::._;_. ;':::":-'_\; . . :, _: 

bý:ya.,J.ý. s�ii!-pi �te{,h:li)§., mu v��lávám vděčný di k. 
-- -- . .",:· ------- ·.·:·. ; '

' ".-, -:_

' 
.... _. -,.-; .. -,- . -----:--- --. ._::._. ··: . .-: ._-_'::'-: ._

--:-.: ·._.-:·· - _-._•_:_:_ ·.-:_::_ ·-.: --- ::;-_ :-{::·.---:: :: :-: -> .:-:·_ .-_;::': :.,---: :'-:.- ·, 
·: _-_ . . 

·• -<_ �:·:::· ·--:. :-?/::: 

'f�� �fl§��· · ffi'!�gru, rrrrt���� � .�arému, ob �vniku v Sobín�S� t � ; P• 

�(.l.rpsl.gt;ovi' ď py��áčlf.;�i; rf>l�Íktt v� Zvoianově, děkuji z�+ cte jid 
.. _-:,_-,.-.-. ·<·_.-. ·- Ci: .;::-;. :-:-:·: -;> -. _ .:_- :; :.-: -:.::·. -�.- "-:":_:- \: _;:·-.. _:._.:: . :{)_. ::;:
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·:
:::

'_: .. ·;
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:_ :.'·_ ;::'.:_. -;··_-
.
:
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;_.
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: ··_·
.- /"· .-::-i 

.,.::. :·_. ·:.- . :·:�,-- :(\/) ustrlÍ P?dá?�, ktgf!� mě př�vedli
. 

na mnohou s tepu památel: • . Též><iěkuJi P• Fr�pt:Í.8k� Ja�á.čkovi, t.č. kronikáři, za jeho 
ochot�··., .• ,� ;y'světlehl �zhý:cb pamětí. 
K se.-p.$áni těchto ;p�!lf�)tii•·ccj��� též použil liter�tury: 
'cP{}ddans. tvi .lidu� !vtudr. Frant. PťH�a 
· DěJiny �a<\r.l1 nl.ld, Sázavou

Libč,t;.�;ká stezlul-

z . · .d ě J� n �\�.�.e �,qb�ň�.Y.��.�
Okre.s �ho��,bo���.t}\'" .. · <, .  

Obecni l:roniKy<�i�giň()v-
Kronil{y fary S()pot� ... i .. 

.Kraq��(: ... . tft�!r l<ffYtJ;IJ;"!0w.8;w ·>A , .... 
Arot>.!i·c;f�ry i '!� ·� ·�· .� �.řtj.���.c <. 

· Bern i . . 1f':llt : ·. 

''+.!>.i; ·;�Í .po�.{Jp1 
......... . 

Dr.'.I• Zemek 

fJrof.dr. Horá![ 

uč. Gustav Jnn6ček 
J .Y. 7•7eudor fel 

2 knihy 

2 knihy 

. ... , f . .knih)7 
2 ltp!�Y 

.Karel .. Janáčel� - Kubd 
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� Obec S o b i n o v 

Obec Sobinov Je postave.na na obou stranách silnice,. 

kt.eitá vedG od ža áru na Čáslav. 
Patfi k ni osady Zvolánov, Mnrkvartice, Nnvá Ves, Hlína, 

a Sopoty. 
Povaha pl'tdy: . Ka.t.�li:ltr oJ.>ce náleží k masivu· českému, zvrás

n.�nému dávno v< 'P�'\J'oh(t�·ác'P• · Podklad je rulový, na mnoha místech 
je ·vyvřelá .rudEt··•'<ti,rvotni <moře byla sice v blizl;:.osti, ale až 
f:lettt nesahala. Zasahoval sem pouze záliv moře křídového, k te

rý zanechal:oč:E!.tné naplav.eniny1 bohaté .na otisky a zkamen,ěliny. 
T.oho póvodu. je pásmo :�pukovéj táhnouc i se od Rado s ti na podél 

Ž 
I . 

Křížové /do r.<1945 Krucemburk/ a direc a tvořící mezi udt'-" 
lim Crbovky a Doubravky táhlý hřbet nad Sobiňovem. zvaný

· 

Březil)ka a končící n�d Malochýnen1 Homoli. 

Pásmo se táhne dále na .západ a provází Doubravku téměř 
r na celém jejím . toku. Pod};.e >Zbytku opuky v ol; o li lHíny je mož

no sottditl! že toto, pásmo opuky. zasahovalo na l�atastru obce i 
na levý břeh Doubravky. Doubravka i severn�j�i Crhovka póso

h ily zda erosivně to tak mocnň , až se dostaly rla póvod ní pod

k.lél(} : .. pJ;:YQ.):l().J;.Q� � •.• . �!:9§��,��l€-t. , §�. y�lmi rychle , poněvadž z d.e j ši 

(). PYltf:l.. �né;ldno vě trá . na slunci praská a vodou se rozpou�tí.Pro� 

to nyq� , :;; P��.é;lj.f .. 9.J:ll.l�oy{f �tJ;"{ll'l.� q.�()yé .Ysi a Sopot tak příkřů. 

13\J.Y<>.�I.l �J:'()§li):�lh� .j.! .. t � MH9·l�ě�k� .. �Ji()� i vl'lí � innos t počala na 

�9t}(}i ·.·.· .. do'9y 1�řic!()yé. ,,��y.. J>4 t�k!() .IJlOřE) • 

J.a,ko qq}).a� .. �o�l.l�l'l�· .,J:'()Sj.y.n�. činnosti Doubravky ční zby(
ky l'l.l}Qvých a Žl.ll()YÝCll ��éJ.l u S.trže a S o pot a v Hájích již ně 
od Sópot č:l. Stráně. P() ()k�Hjích opukoví:ho púsma jsou písky -

nad $�l'já,qJ y Pisl<t.().VÝ.�� jéllll4�h .a pod Malochýnet� - a jily. Od
kazem doZ,r}.'ívajíci činnosti dislokační je Shroucená stráň 
sever(jzi<pádně M�r�varti�. na� černým dolem. 

Dávnóvěk 
I 

, V nejdávnf'jšicb d��.��h bylo uzemí, na kterém se nacllá-
zi Sob i�ov , rorostlě patrn� vňtši�ou le�yo Pa tfily k souvislé

mu pohraničnímu �vozdu na pomezi Čbch a :ioravy. �ebylo povo

le!l� : J� ll1Ý.�!�i z qův�?il o�rarmých� Te prve v dobách pozdějších 
a postupem kolon�sace byl les mýcen. 
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Názvy ně k te:t�}•ch mis t poukazuji na les ještě v dobách 
nepřiliš dávných. Např. v Pasekách, východně od Hlíny. Také 
pti rftzných vyk6pávkách bývaji nalezeny kmeny stromd, nanf. 
v r. 1913 p ři opravě železničního mostu v Dolečku, nři kopá

ni studně, při výkopu pro vodovodní potrub í na ř-�nrkvarticích 

ro 1947 bylo . n araže nq na �m.�.A z.na,čné tlouštl>.y. Doubravka se 

r.ozlév�la. a
. 

tv,ořila g·e;t�é- t�4�9:�-�nyi11 ,j.e�:Lt·ka a močály. Dle 

·. ·... ... . ... ·.''·''· ''"�' 
. 

názvu K&nčí st�d�n v _Noyé -Ys� Ei.�t�d1: se,. ž.e zde žila i čern� 

zvěř. 
·· .. , dobách, l�dy se ve středu Čech a na jihu :.�oravy rozví

jel už život, zóstaly na�e kraje je�tň nezalidněny. rrvni 

souv�slou kolnnisaci mažeme klást dřive než do po loviny 10. 
st<!Yle ti.: Xeudorfl uvádi ve své knize "Okres cho t1�boi·ský" 

nálezy kamenných zbrani vrtatných a �&stečně hlazených, mezi 

jinými těž u Sopot a vyvozuje z toho, le krujina byla obyd

lená. Ho.rálr; v !·mize "Stcz}�a Libě taká" uv ád í t.al\é nfllezy, ale 
Je mo;ť.no soudit, žo z do lidé také jen procházeli, nil,oliv 
by·-ne 1 ie� 

Kolonisaco strážci nomezního hvozdu a stezky Li�rtekó -
obchodní • 

. ·Ta t-o .:k'o.lonisace cbyJ. á pravdě:po.dohně.,inejpr,�nějŘí. Toho to 
pů70du jso.uunázvy i:Marl�var:.1;.i�� a později tvrz Sobiňovská. 

Když byla zřfzena obchodní stezl<a, která spojC\vnla Čechy s 
I 

�•lo ravou, lJyly též zřizovány tvrze, kd.e strážci mě li za ukol 
střežit tuto stezku, zvanou Libětsko� • . 

i·;:v nynější Nové Vsi se obchodní stezka roz1vojovala. 

Star�-r cesta soumarská vedla Novou Vsi na Sonoty 1;;. Jíli�u, 
druhá ce�tg,již vozová vede pod,viiadukt aftáč;i so na Sobi-

- _:· . .. ,_:·�=.-:·..... � 

ňov, kde je cl:Jodne� '"tidět uvoz., který je pře rušen státní sil-/ . 
nici. Po cestG, která vede na Sopoty sm�rem na Bílek, chodi-
lo se p��ky nebo se soumary a druhá byla postuvena nro povo
zy, nehol byla tvrd�i u netroěla jako cesta na 1{ovou Ves, 

n� kterou měla vliv Doubravka a vody, které se stahovaly se 

stráni�t Toto-rozcestí bylo velmi .. d\Hežité, neb cesta obchod

ní, <která vedla od t.Hfravy, nri: tomto ·mis tě se rozdvojovala. 
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Proto pro hezpečnost byla .zfizena tvrz ku stfe ženi rozcestí, 

snad již ke konci doby hradní nebo brzy potom, čas zfizeni 

tvrz� nelze pfes�� stanovit. 

�ost to prvé opevněni na této 9estč od �oravy. Ivrz'byla 

�al�. postavena, a\)y byl pf�J�l�a . . \l na obě cesty. Dodnes se tam 

fíkA v Hi'"illl�.1Je n�. místě .• �b��J:lf.m .. a dobře zuchov;;.lé, oválné-

ho i�T�ru, ��i' �p k;����. d�gf�é ;·� � ťO kr?kli široké. Kolem t�rze 
byl hluboký. pf,'Jkop 3�6 )il ��ro�ý, dQdn�s z na teln}·, který ustil 
.·· -- --.  · - · ·--·-- -· · .·. ·--- .,·.- -.- -. -· · . .  , ., -: .; . - .. . 

do vol�é n���i;�asi 50 - 60 m ěirokě. Pfivodně tento zikl�d 
h:·adištP. - pahrbek byl vyšš�, ale p�o Úpravu polička snížen 

tak, jak je dnes. Pahrbek je vysoký �si 10 m. U hospodáf

ského staven{ /dnes majite l rolník Va�íček/ na sadě nad tvr

zi je nramcn, který mohl býti kdysi vět�i a vAde od něho ná

hon 40 krok6 dlouhf do pfikopu pod "hradem". 
Po době hradní. st:1L1 se tvrz majetkem zemanským. Frvnf:í' 

znám�m majitelem byl Je�ek Koknt ze Sobi�ova, jenž byl v le

toch 1358 - 1367 putronem sopotského kostela. Rovnňž Ondfej 

za Sn)i�ova, který Přikazoval kněze do B�stviny, byl v roce 

1373 majitelem tohoto statku. Stoček z Dolan nfirominá se 

v 1'41 1405 .J�l{C� p4n na �.obiňp.v� po�ledni. �;, ·. . ···: ·. o· ·: .. : . -· .·.. . • . .. ·- . .. . . . ., _ .. , •-· ·- -- .. • • . .  - - . •  - .- . . .  . . . . . . .. 
�.éta. z�.�< .. p.s.aná sP.éld.q�J •···.� ·�·

·· 
�ot1y J�a,rla IV /1�46 - 1378/, 

o kterém j.� zp�mp, i�. pf:.� .o.b.cl1().�.qJ.c;h stezkách zřizoval lzrá

lovslr.é stráže /Adámek. XIV věl,(/ a. ·
.
· nafidil stav(�t tvrze n� je

jich ochranu. �e tady možno, že tvrz tato byla zfizena Kar

lem IV. r�to cesta byla pouiivána je�tň ve XIII - XIV. sto

letí, ačk ol iv již byla zfizena cesta /si lnice / od Kfižové. 
Zmin?nt Je�ek Kokot nebo Jan Kohout je prnvděpodobn� zakla
datelem vesnice Kohoutova. Tento rytíř Jnn Koliout pfivádí 

sG ve spojení v pov�sti o ddolenovi a Jitce, sirotcích na 

Pf:íchodč /Bilek/. Sirotkum· ilyl Jan Kohout otcovským přítelem 

a rádcem., Kohout. byl velitelem poltranični stráže � celé oko

li mnsilo ho poslouchat. 
n S 

• 

Dle pověsti se vysv�tluje puvod o b inov a  tukto: 

Jistý rytif, náčelnik s,tráže na hradě Sol�olovP., přišel 

násilným p��Pé},d�utilll 1.qup�·�+��}}C? rytíře o hrad, v kterém se 

násilný rytÍř '
us�dil. RytÍř ��maje kde bydliti, rad il se �vým 

otce�, dle jiné s králem a ten mu poradil: "Postav sobě nov". 
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Ten vystavěl novou tvrz a nazval ji Sohěnoves, od níž pak 

i vesnice, která kolem vznikla, byla téhož jména. Též mňže

mc i název přijmout od osobního jména Snběn. 
, 

Podle ustniho nodání z rr.enerace na generaci poznáváH�e, 
. , 

že tvrz byla póvodn� postave na za učelem stfeženi po zaniknu-

ti hradu Sokolohradu� Později se siala tvrzi zemanskou. 

Vznik Sopo.t a N�vé Vst, J� již východní ř.ásti se říl\.á Hut 
-... '/ : X\ .. - :y __ -.\. '·:_:!�: ... , · -_:_;,: :-':�.::·:-.:/ .. :_:_:·.::\ .. S,\/: .'t:H:f/ .::; __ ;.:·.,:-.·-- .· 

a západni S t rán · je v souvislosti s tě že ním rud v této kraji-
---: :::;· --�' ·_::·· __ ' :·: :;_<·::. ': ·;�l.. ':< ... :·:> -;� 

ně�, Sopoty byJy pc.�trně zalo:Zeny hornilty, ktoři zde dobývali 
železnou a stříbrnou rt�du. V H�ťi ještě v 18. stole ti. byly 

želazáfské závody. V zipiscich z této doby nacházíme pojme

nováni Zelezné Hutě� 
yznik Sopot mOžemc klásti do 13. stoleti. O jménu Sopot 

jsou růz::1é dohady. Neudorf-1 se domnívá, že pochází od st.'lro

čosk6ho �sopot", což prý znamená vývařiště. Kol8� Sopot jsou 

s��točnň mnohé orarneny. Farní krnnika uvádí, že kostel byl 

stav�n p0 sobotách havíři. První písemnou zprávu o Sopotech 

�Ame z roku 1344. V tě době musela již t�ž stát os�da, nobo 
alesno� tvrz Sobi�ov, pon�vadž v letech 1358 - 13C7 �yl pa

tronam sopotskěho kostela Jašek Kokot ze Sobi�ova. 
Tito. horníci v blízké huti dobývali a tavili ::eleznou 

a stf:Íbrnou rudu. Vyb Ůdov� l:i kamenný kostelil�, vlastně tapli 

v gotickém �Í�hu, kde u�t:f��li. 'M atku f3oží. Lar.1enný Gvorníl:, 
který držel k�enllu, d .• nes'

'._ifožen V kostnici po�1 vc�H{OU Vt'-

žie Nynějši stavlJa ltosteiaje z r. 1749 - 1752, Idy byl znač

ně roziífen a upraven od.�n�žete Karla.Dietrichsteina ve slo
hu barokním. Vystaven na nevelkém pahorl�u, sl:-.ále a má podobu 

pravidelného kfiže. Má dvě věže, men�í nud pros�ytcfí a v?tši 

nad nortálem, tato byla pfistuvena v roce 18�3 a �á na vrchol

ku iclezqf kfii. Na stranJ nad vchode8 je litinové desk6, 

Lte:tá hlásá, Je věž dal ró�taviť patron Lost.ťela., �·:alá věž 
nad presbytefi mňla na vrch olku do r. 1952, kdy byly věže opra

vovány obraz Panny Marie na plechu, l�tcrS' byl otočný a ul::azo

val sm�r větru. Obraz byl z roku 1899 a byl darován od velko
�t'• t}{U polenského v Přibyslavi. ?ti opravó y re 1952 hyl dán 
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rtolň a na pdvodni misto nebyl vrácen. Kostel mA dlažbu ka

mennou, která je t�ž v kapli pro ti sakristii. V sakristii na 

obou orat�fich a na kdru je podlaha nrkenná. 

Kostel má 9 velkých oken, tfi kole� bl�v niho oltáře, dvě 

�a kfiru a č tyfi v lodi a pět malfch, dv� na každé orato ti a 

jedno za varhanami. Čtyfi okna dole, ťv� v sakristii a dvě 

v kapli, tato ·poslední jsou opatřeny mř'iže;·d. Vř·echny �klcně ... 
, 

ně tabulky mají podobu iestiuhelniku a jRou zality olovem. 
N.c-l schodech, 1-:te'ré vedo.u na oratoře byly svf:telné otvory, 

l\_.teré byly <při opravě vnějšku l�ostela v roce 1954 zazděnye Ty

t.o schody jsou dřevěné, .. na kazatelnu vedou kamenné. 

K.pstel má pate ry qv�ř.e, jedny portální, jedny vcl:odové 

do lodi cbrúmové. 1 proti vchodovým, 1 do sa��ristie a jedny 

do kaple •. Tyto posle dni byly v roce 1954 z venku zazděny. Dve

ře portálové jsou dvoji, vněj�i a vnitřní . Ze sakristie ve

dou jedny dveře do presbytefe a druhé na kazatelnu. 

Konečně j sou jedny dveře dole u schodů na !d'1r. Nahořo u scho
dů na ln1r jsou dv-ířka, též u schodd na orntořao Ohoje dveře 

portálové oboje dveře lodní jsou dvoukřídlé, ostatní jednokři= 

dlé. 

Kostel je zasvěcen "Navštívení Panny �arie". 

Na hlavním oltAfi je milostný obraz Panny tlarie z roku 1652. 

Je v dřev�ném rámu, vyřezávaném a bohatě zlaceném. 3yl darován 

původnimu kostelu.Janou.Terezii Kustoš ov o u , šlechtičnou ze 

sousedního zámku stud.'Eln.eckého, která před svým sňatkem na y-
. . ·. . � 

žádáni miJ,o,sti Bo.:i.i �eUi pqtovaía a obraz donesla. Obraz je vya 
. , . .  · . · .· . .  · · .·.·. ' :· . · . ' •:: · . ' ' • .  . 

malovf1n dle ob-r-az# pas()vskébo Janem Volfem ze Zásmuk. Obraz . . 
� · � . . . 

je zasklen. �lá d�� stříbrné k o runky nad hlavou Panny Marie ... 
u JežiŘki;l., Jsou +o 1/2 lotu těi.ké. Stříbrné korunky byly r. 

1810 pfi pen�žni inflaci a pfi pobráni kostelního stfibra oJe� 

E�uty, ale brzy potom nahraženy novými. ��a l·.rku Panny �hrie 

jsou šňůry perel a zlatý peniz. Na hlavním oltáři je ká�en 

s ostatky sv. Firma a sv. Theodory, ktert byl pdvodně na 

oltáři sv. Proknpa. Je posvěcen biskunem Brynychem. Je z roku 

1893. 

�ilostnj obr�z je též upomínkou na válku 30 letou, 1618-

1648, nejdelŘi válku. 

Na evangelní slran� je posLranni oltif a obrnzem sv. 
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Prokp.pa, pod n{m jsou sošky dvou andř\ličků a dvou hlavič.ek, 
t.J:.i obraz ,.Ukřižováni Páně"• Há též oltéiřni l:.ámen. V roce 

1891 byl o�Jraz sv. Prokopa vymf'nčn za nový nnmísto p1"1Vodniho, 
který byl sešlý. 

- Vedle oltáfe sv. Prokopa je kftitolnice s andňličkem 

a uvnLtf s ein�vou nádobou nro kfestni vodu. Kotlík 

1901• 
Oltář sv�·:!,J .ana?cNéJ'lol11U; ek�ho�.\V i rá.rnu jeho obrazu< jsou 

·obrázky 14 >Svatých>'pomoenikl\. fld prava doHi Cyriák, 

jí, Eustach, Diviš, ''neznámý"� Achát, Kateřinu., )Jla.2ej, 

Ji�i, �razím� Vít, Markyta ,  Kryitof a Pontaleon. Pod obrazem 

§V• J:ma ife poloviční sO:cha·/dřevěná/ Panny ·�,1nrie s dětátkern, 
�ed l e ni soěky dvou andilíčkň. �á těž olt6fni kAmen. 

$ocha "Pieta" z r. 1�73 darovaná fartfi havlitovi, který zde 

.. pusobil w 1·oce 1838 - 1909. V roce lt::�03 ji d<.d :-�lychromcvat 

·.· .. �•.•.· zřídil. nro ni kon$olu. Pie ta Je v····řezávaná ze dřev a a dnes 

je zavěšena na pravě straně vpfedu lodi. 

{..íhrazy "Hodina Pán�" a "3eslání Ducha sv:1tého" jsou zavt:�eny 

u hlavního ol táře • darovala je r. 189-1 Jus ti na P.ar:fHiUSková 
z :'ardubic, roz. Janáčková z r�ové Vtd a furái· HaYlik I' ním 

gal novó· rámy.. Obrazy byly již starší. V r. 1!}57 byl obraz 

.. J}Ses1án:f•:•Ducha;svatéltó'!'•xreneo:Ván. Dále je v l;ostnle Zé1Vě�eno 

·6 obrazu s ;'·částky> s\ťatýél1,· Jos\'t!it·tkft, Jsouz:!o!Jeny voskov}-mi orna..-�. 
'ín.enty. a<·� k:ažd·é .. č.astky,. j'e.ť<ctméno>·světce. Dva o:Jrazy byly daro

vtny v srpnu i871 od Jana Uavlíčka z Nové Vsi u Chotč1>oře 

/str. Kroniky sopotskě 397/. 
Obrazy "Sv. Václava�� "Sv. trojice" a �Nar0zeni Páně" 

jsou z roku 18tH od Antonína Dočekala, mistr.: tl:.alcovskťho • 

nar. v Sopotech č. 23. 

doži hrob byl poi·izen r. 1888. 

Betlém, vyřezávaný ze dřeva, daroval v r .. 1()52 Ladislav 

JonAA rodék ze Sobi�ova r. 22. V�echny sn�hy & so�ky v koste

lo jsou vyfezěvány ze dfeva. N� pruvé stranň kn�:i�tě je kap

le, lHie•je jednoduchý .oltář s dfověnýr,: kř"lžcrr:. }:de je zřízen 

n3oži hrob". Vnrhany jsou neznámého pí'svoctu. Byly v r. 1853 
-·· ---· . 

<iůl�ladně. opraveny Janam'Viktorem staviteiem-va�h�n-; Praze, 

. i{ t�-;jž·-··;�- ;:yj-á�ú·ii�--Že-j$oU-proz<lejšrk.(is te_f--;�mié·.--�-1�--- ž-;··-j sem 

dilem mistrovsktm. 
·----· ... ---· --.>"'---· -· ---·-

------� + --

�Kronika sopotská �tr, 385/. 
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Dále byly v roce 1903 opraveny, vyriAtěny a naldděny. 

ěn� mfiika pfed presbytefi je z r. 1g03 pořízena z Milo

• Zrov-ědnice je z r. 1957, poi·izena též. z milodarť1. Na 

·��ké v�ž� byly až do 20.9.1916 dva zvnny. Vft�i zv3n, ktcrt 
. 

; ,a .� h w I . • • v_ • { } ' , • �r • .. • il '? Jfil zde ;:_, o suu , má na ore na o�réaj l. nec1. ;, ;)  .ny napJ.s. '• �r-Ka <.t • 

,::;,�, ��r,':r.�i�r 61 cm, znklední tÓn F • Menši nr0n byl bez nápisu. 

;,fka 13 c�, prOměr 54 cm. ZáVlGdni t�n �. Lyl, pusol být 
�;ev;. d ftn na. vúleř.né potřeby ve válce 19!4 � 1°18. Zvonař f! 

snnd udán v nápise. Z�onek na malé v�ži, btsrý �yl téi 
20 � 9 .1'91 6 oc�vezen •. �íěl nápis "Gegossen von Jofnf Hilzer in 

··.;t��-�,, ��87''! By� 2�., 64: !;.g, těžký. 1'ak z van)· "Sank tus". Měl 

- �{\ �5 ,�1? _cm, prů��:r_ 37; cm a $ obrazy Ukřiiovaného na jedné 
.. �):)':' • . . . .  .. ·. .• . •.· . . ' •  ·.· ... .· 

, 
,,�ep��kv.rnčného Početí na druhé stranř. lon c. Teato zvo- '-..--' 

ne�_da�nvul kniža Josef Dietrichstein, 2. iedna 185& misto 
rlf·ívt�J�iho puklého zvonku. Y ěer,•enci lfl2l zu faráře Uaye 
)yl koupen z rnilodarů od fy Červený z Hradce Král;1vé zvonok 

13 i. g tt:žký, za 78C Kr:. s. \fu se 1 hýt též odevzdán 6. �řeznn 1�42 e 

Far:f �ay pi�e o něm na str. 143 sorotsk� kroniky: "�al jsem 
h�L synem kováře Smetánky sejmouti a sám ho donesl do urče-

,- nf}:w místa v Chotěboři v pátek 6. března 1242, l�dyž jsem ho 
d�ívo oplakal. Sám jsem ho p řine sl v r. 1021 z �ra�co a nyni 
ho f::furr :-msim odnésti. Věru ud(:lcst li pláči. 11 

29. listopadu 1956 byl zav��en zvonok zvaný "Umíráček". 
1 7 kgJ výška 20 cm, spodní okraj 26,5 cm, hnrni 14 cm. 

· SJ\O�ním. .,okruji je vyraženo L.P. 1g.5a. V kcstelo jsou za�·
-

-
.; . , -_ .-·.:-.-:·, -·-· .. -.·. ·_ ,_·_ .' -- ., . · : . ·.·:- '-·? 

...... _ .. 

· dv·: lustry, dfevčný je z m:inulého f::;toleti, je o něr.; Zi-:11n-
.. , že uyl opravován v roce 1891. V roce 1953 byl přondán ctál 

ďOz lodi chrámové> a nam ísto jeho nyl za vč �en při Úpravě a rcz

�if�ni elektr. osvětlarii lus tr skleněný, dar d�kana Polraich� 
z Cil o tě!)oře. 

Kostel '·yl mal ován v r. 1901 od br a tři Novotn5'ch • Na ;·.18i1· 
)(; ?}yly zlaté a g,ř'i.br:ié hvězdy na modrém podkli!d�e :'iynějši. 
malováni bylo provedeno od 23. kvrtna do 21. ěervna 1955 cd 
Emila Váchy z �ardubic, nrOmyslového �aliřc a Josefa Toláka 

-,"'!, " ,., L b z 1c.cnn. nau a· en. 

I 



•.· .. Kaple 

Byla vystavena v r. 1765. Byl Jo ni dán milostnt ob raz 

?apny r�L:.irie , kterýbyl v pťlvodním kostelfčku na hlavním oltáři. 
v'<r oce 1915 byla pořízena z milodarů socha Fanny ?.iarie Lurdsi<'.é 
za 100 zlatých, za faráře Máky. Skála byln ze <lřBVH, od tru

h.ln ř e Císaře z Chotěbóře. Socha je· vysol�á l11C cm, z tvrcč 
�iádrové masy,· jemně po lyc'hromovaná od fy Kr3j�il-:, Prí1ha XII. 
B�l a posvěCena 4.7�1915 o prvni' nouti vikáhll�1 Lnšto�iř.!·�ou 
z T'bó'těboi'·o. 

Socha. j3 up"lminl:ou na �'rvni svčtovou váU;u. (� první nouti 
7. červ11nc(; 1957 o,yla socha Panny \iarie LtH'ůF�r;:é pi·encsena dn 
�aple v kostele a misto ni byl znovu zavě�en milostnt obraz 

Původního kostela, který byT restaurován akad. ::::::liřem Pro
z PardUbic; B.yl posvěcen vikářem z Uholné· Příbramio 

Kaf).lo má dvě okna.,i ž't'flezllé' rámy se ·. šas tiÚhe lníkovými ta� 

karni jšoú··za'li tty < ;ol?ď�é.m' a bY· 'ly zhotoveny a
· 

zRzctěny v roc.e 

�7, �f!va�zd� býly df�v�né okenice. 
?od velkou věi:.i je l�ostnice, d6 Hta h lnvní cl: od by je �Sl. 

.5 ··1 a levé chodby 2 mo V hlavni chodbě za dř·uvón.on přepážkou 
j€l 2 m dlouhá a asi SO cm vysoká hromadu k o st 1. N3 ;·,řr:fJážce 
je železná tabulka s nápisem: ne� jste vy, byli jsme i 7y, 
'e· o jsme my, budete i vy•" V levé chodbě, l\tcrá jo zamřižovaná 
:j'é srovnáno na 600 lebek a několik set hnátť1. Jsm.1 to !:osti 
zo zru�aného hřbitova, kterf byl kolem kostela, �do se pccho

vAvalo i ze Stfižova • 

. Ra:ra 
·-

�ara byla vystavěna v roce 1764. Stoji na shalnatém 
pahorku, vzdálena od kostela 55 krokO. Dal ji pnstavit Karel 

ď;i� .. n�e.t�i�h���Jr:ta �f730 -17�?/, i�terý zde také vystaviH kostel 
"�i sto pd;�od�íh�. v roce' l.7ri4 byla dostavf"na a byl sem umistěn 

s t[dý kněz •''Loka l ie do té doby l-�rubemhur�l� ú /KřL�ovská/ byla 
pový?1ona ná faru �2:;' hřezná'<176o. 

Duchovní správuvedli: 
resfdentni·'kanlani /p'rvhf čtyři 1761-1784/ a lokalisté: 

Josef Vrba, 2. Václav Zita, 3. Josef Toul, 4. Frant. l1acek, 

' J 'dkub Fčep.l' /1784�1791/, 6• Pavel Po1ansr-;ý /17� 1-1805/ 

�. Jan Uichl /�805-1807/ , 8. Frant. Schaps /1807-1809/ 

9. Matěj Sluga /1809-1835/, 10� Vic1�v HnfmRn /1°13-1814/ 

ll. Jan aembera /1814-1827/, 12. Josef Plessel /IS27-1835/ 

13. FrHntQ Opatřil /1835-1854/, 14. Josef Tyll /1854-1850/ 
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IIo faráři: 

· .. 1. Jo�ei': 1'�.1;1 /.1�60;r�Sp'{4: .• 2 •. . Františ.et,J<n'-P, Administrátor 
·. �-�·?T- ��7'� � po, . .  něrn , .�i���.l w�.iJI�nho.r:rer

·
, actminis trátor, 

; ,;J..r .:),.qn �.�a�{f4 /��'llJ'!:Ililfl?cr( .. F� ,�ě�o, . • :ulllf�n.i.s;tr&tor .�an Bč Zský 
• Ant. Jan.á_číi)� /1,88.0�.�§187/ . .  a po něm Václav Havl il� . -·· 

. 
·, : ·: ,-:-• .  _._,,_ ··.'·•· . 

.. ·.· Václa� H.a.�li� 1'.1�-�-�m-��0.�/ . .  po nf'!m A.B. :�:ic�l� od 1909 po nč��� : . . 
• . . • • . . .. . . . . . . . ··.•···· ·· ••... , •. ...-·· . . •··.·· '<' .... .... • 

.. , �;;1plan B�np;f� .• �41 J;joht�tJt.��<,.May\·6�9�3.0-45/, 7. Alois Zamazal 
/1945-1952/ administrAtor, docházel ze Studanco, n� roku 1952 

t:ram:la. 

Napro t.i postrannímu vchodu do kostela je opnkový ro:rník '----" 
} � , � l l t r. 

. , d I , . u u , 1 
s �r1z� c�, na ,_arem J� mrnmorova as�a s nup1som: �ra nvn� 

ne�as, oroduj za nás. �rento nápis d�l vysekat v roce 1955 . 

. �•nchafam Balounem z Chotěbofa adminisLrAtor Johu�il Kranda. 

Pť;vodně to byl náhrobní k'ámen s nápisem: "Zde odpo(:ívá rodina 

Jnnáčkova c•. 

Kř·iž na Sopot;ech př,ed ko.ste1em: 

u kosťel.a stoji žulový lo�iž na opukovém podstovci a s li

tinov:.·m tělem Páně. Byl nostaven v roce 1901 za 78 kornn od 

p;;.ni :,!arie Slejškové z Cbotěbo�e a na svátel:: "VŘech svatých'� 
s1c:;.vnostn�� posv8cen farářem Havlikem. -:říve zr:e stAl kř·íž 

e�ukový z roku 1865, který byl v roce H'OO prudkou vichřici 

s�ažen a na kusy rozbit. Pfed rokem 1855 zde byl kříž dfGvě

n�r, postavený v roce 1849. Na druhé straně nodstavce jsou r.�:a 

1'-;topoč ty: 1855 a l90lo Podstavce je te�:y z reku lf:55 a křiž 

Studánka u vchortu do kostela: 

Dle. Ú.stn�,p� pp .. (lán'f; byla prý u postranního vchodu do ko

stela stuc1ánka, z ckteré.',sj., po�ctnfci brali ,�oc1u. 

V ;_roce: ·r956 kopal'lf{�� ,..;r $t.al";ý.,./obuvnik, t. č. koste lni k/ 
� .Karel> iJ't:u.táěek .:ze. Sotrí.ňo�,:a· a.. naš,ili na ····levé stranP. 

·- vchodu vy

hlouu:!ný, asi 50 cm pískovcový J:.ám�n. Byla to studánl:a na povr

chtlvou v:odu, nebo i. prmuen na tomto místo ne ní. 
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�;Chod ba pofi>;,kQste lem: 

D1e p'odárií starších se vypráví c choduě pod kost.elem. 

P�i �pravách vn�j�ku a �nitfku kostela � r. 1951-56 

:jf�toval Karel Jan6ček, pisatel tětn kroniky žoloznou tyči, 

kterou vrážel pod dlažbu, �.da je pod ni chollba. Fůl mc:>tru pod 

rlnof:ni kamennou ů laž�ou bylo naražono na cihly, praYděpNiobnč 
�lažba póvodního kostela � metr pod dl�žbou bylo nar�žanc na 

'tvrdou skálu. Dle toho se usuzuje, že chodba pod tostclcm n3-

ní� 

V roce 1945 zamfel faráf BohumdMayo Dyl to ělovňk ci

i xtt'�;i,vý,: dobrý a> lidumilný•: Pťjs'Obil v sopotské farno�ti 25 ro

/ďlúQt• O.d rok.u 1�20 do. roku 1.�45 • .  J'o něm až do roku 1952 dochá
�e 1 slou:Ú. t mše svaté admj_�is trá tor Alois z�naza 1 ze �oused

ního Studence. Roku 1952, začal zde puso!)i t ad!!linistrttor i3o

hur.ni1 í:.rcanda. 

V roce 1951 z u farář.e Aloise Zam:�za la oy la onravona s tř·e

ch,� a potrytn čet,wen.)•mi ta�l�ami t'2.mi.st.c plechu, ld.e·c}· byl již 
r5�:z.eo1 pošl::.ozen. 

V roce 1953 byl přestavěn taras u postranního vcl:odu, 

ktert byl sroucen. Do jeho stavby se zazdily nóhrohni kameny 

za�zruěentho hfbitova kolem kostela, h1c byl zřízen part. VAe

chny práce byJy vykonáv6�y katolíky obce sobi�ovsk6 brigád-

niphy po jejiph příchodu z práce. 

i Pbsle dni ba};.álář lokalista v Sopotech: 

�yl jim. �an .. še:nb�.ra •• ��·�FÝ. pi�1$'<0bil v Sopotoch od roku 
1�1.4 41' ro�u .. 1�,?7 • .·· 

Časopi� "Čech" ze dne 7o kvňtna 1916 �. 125 na str. 10 

PÍ.FI-c o bakal.ú.řich: 

Titul bakaláf vzniklý na pafižské univcrsitň Sor�onně 
ot-.p.ačova l, kqysi hodnost, k te: ou po pi·i snli zl�oušc'3 dosahoval 

tlj�, jen� sice k doktor(\�u./mistrovstvi/ měl jeí4tě notný krok, 

jll� pf��e .... �1ěl u� .. uniy�r�.�t,9 čf.�ti, ne v�:ak přldná�eti jako 
· · P.J??fesor. (;e�á řnda bakéll4řů, k teři zkouŘel� dok tnrských ne

s!?žili, zOstnla proto pfi uěit�lstvi na �kol6ch niž�ich� 
T�l}tO �t\).peř1 h(H!norsti by! zru�en u nás nn poěátku 19 století. 
Posledním rroiuovaným bakalářem Fisem sv a t}"ch byl Jan �em!lrera, 
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(�ncl- �'1Jni správce v Sopotech, jenž. zemře 1 ve Vysokén '.�ýtě dna 
.2. kv�tna 1857. Tento Jan Šembera složil i někter� nřiležitost

\né b{-;�!lě, které svého času dQsti se líbily. Viz. naučný slovník 
Rierrt.'\v Díl XI strana 211. ·:-·-_.- <:::': ·.{:: { .. -- -� . ·. b • 

t.!i f�J1 Sernera na rozený 26. 5.1784 ve Vysokém r:)· tě, duchovní 

S'l)rhrce sopotský blíže Chotěboře. Stn,Joval v PrnzG a nav§tóvo
val nilně čteni pror. Nejpdlóho a zalíbil si tu če�tinu, slo
žil � vydal tiska� nfkterě b6sně k rfíložito�to�. �abyl jist6 

pnMrtnosti tím, �o byl poslectni prom�vaný �HkalAf Pise� svn

t,ch na vysoktch �kalách pražských. 

' ' . 1 v /'.. ! č i• . : 1\4 ák' . f #.. . 
t 1 LHh1Uffil J ." dK . .•1 ·a, · .  arar a SP1SOVa e : 

Narod{l sa 20 �nora 1867 ve Stružinci čp. 46, okres Lom

nad !(opelkou, k,raj Se mily , jako syn rolnika .Josefa -:1.álty 
ii:ž a ]�lu) m�n?ell{y Anny, rozené Otmarové, dcer}' rolníka 

t�mtéž č. 122. Chodil do dvoutffdni ěkoly ve svém rodišti. V 
�ifí 1878 vRtoupil na�IY��a�ium v Jičině. �aturoval s vyzname
nán:fm 13. července 1886. Bohosloví. studoval v Hradci :· rálo�;é 
13. �arvcnco 1890 byl vysvěcen na knčzo biskupem dr. Josefem 
Heisem. 

Kaplanovu! v Železnici u Jičína od 8.11.1890 do 24.10. 
1895, dále v Polné od roku 1895 do toku 1900. V S�notoch pdso
bil od 12. hřezna F10�. Zemř·el 23.1.1929. ,Je poch'J"HÍn na sta
rém zrufeném h�bitov� nroti vchodu v hrobce, u hlavy mu stoji 
kfiž a dvě lipy, kt,rě měl tak rád. 

Nejvícc se zabýval tim, že zakládal r�zné nactace, které 
. .,. . č • # č ... � I • • I! # ,ft V , něly za vr.1ty .as nr+nestl·n� urocJ.Cl1, sur.m, ttera mela byt 
vyplqcena. chudýJ�I i.ák.f:1tn n.� � J;;,qlni;. p;' třeby, nebo rť1zným sPoll;.úme 
Ve: svém rodiš,ti vypsal vš.em o(.lčapť'tmza jeho doby žiji. ci ch ro

c�okmony, zvané Matrika obce Stružince. 'Ta trika obsahovala zá
pisy o ki·tu; �iíatku, Úmrtí jejích r.ředld! od rol;u H)23 do l�CO. 
Jeho l;.niha měl1:1;,444 siran,a stála 2,22 K rab.ouBl;.é měny. 
Dále napsal Lnihu "'Mákova lípa" o památné lípě, o jeho rodu. 

, 
o statku ve Stružinci č�. 46 v roce 1902. Uv�dim její uvod : 
"Tato kniha byla sepsáno. a vydána roku 1902, kdy :.1ákův· rod 
žil na Lomnicku 250 rokd, tedy -pňltfetiho �Loleti. Jestli rok 

1652 rokem nejstur�im, který jsem o nafen rod� vypátral. 
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dilo. se totiž téhož roku dne 21. dubna našemu nraotci 

�'>f·á\2ovi v ;�1óstě Lomnici první dítko a t;;tk den 21. dub-
:::-

· 
.. ::_._ "_,:- :": 

(.' 5.., 
. . ·. 

'l 1 • • 
.ll t 

... , 1 • ll 3 ,� Je za; aan1m � a cm v nas1 �ron1ce. 

1 �ád svOj rod i rodiětě, �yl velký vlastenec /viz 

nika o�ca sobi�ovské/ a nro své vlcstonectv{ byl zu R��ous

�"lí'OI'H�sle lován. '1iloval symbol s.lov<1nstvi lípu,, zasadil ji 
sv�m rodi�ti v r. 1000 a založil h ni nadaci. 

V knize "Lipa dobr�dějka" rozpisuje z��lad nadace nr1 

ni lipy: kolik vynese na �rocích podilníkfim jehc rodu, 

truž:i.ri�f� has:i.Čúm, • di.�aalíriim oC:úiotníkfu:t, ;dstním chu-
··� 

a č lE�nt'hn sprfivn:f.ho sboru nadace •. Byl to čin záslužný, jen 

být tolik. p� l:i.'t,:icl\.$'ch změn a s ni!ld i rt�zné peněž-

Škola byla vystnvěna r. 1749 - �2. Je trojtři�ni. Je to 

···r ·uyvalý Júm poutník�, nastavený pro poutníky, htefi v hojné� 

····. I.;bčtu ···do neclúvna cho�Í'ií�· J�:�··�not.skfho l.:of;tela. Poutč byly 
slavné, kronil�a so:rotského kostela uvádí, že až na 10 000 

.·.
>. 

-
li.d:ii. nuvští.,�·ilo o noutích sopotsLý kostel. Do roku 1945 cho-

::1la sem procesi i německá od :'ohledu, b.lo byly n?:;mecké 

ce. OdsuneM NimcQ do NAmecka 

Poutě' sekonaji Čtyfi a to: 

procesí zanikla. 

Prvrii. a d rŮho� nédělÍ v červenci, na svátek Xanebevzeti 

Marie 15. srpna a v neděli po Narozehí �-,mny MFlrie, 

• 

:Š}:ola m0la do r5k'l.t 1�32 'stf�c!m ��· ;:�ytou �Hnr�c 1::;:--, tak zva= 

·nou mansařdu, jakou 1�á dndncs fara. /Mnnsn:2·da ...:. 'f'oj:�:cnování 
le pai·ílského stavitele Frantif:1ca \Iamwrdu/. 

DélojV Sopntech hostinec u Sfíz� a hostinec u �nckd. 

k mimo iivnost hostinskou m�l i feznictvi. 

tinec u jf:Í.zu z 15 na 16. řfjen 1955 o jouné hodin0 v noci 

al hořet, bylo t6• io ��()tioty na nodflli o nosvíccni. Pro vel

�itr n�bylo možno Jtře'cli'ri zachránit. Hasiči r�u2ali ht1jit 
oknlni stavoni, tnkža shofola celá hospod& i s ofilohlou 

stcdo lou. Nábytcl-. a zafh:.cni tl�alcovského družstva, které mě-

16 díln u  v sále, bylb� znchrónAno. Požár povstal od vadn,ho 

�lektrického vedení. Do roku 1958 nfestnv?li spáloniiti na 

p.ěLný domek. 
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V jcťnopatrověm domu ěislo 219 /majitel �are� Karel/ 
bylo do roku�J95& pekafstvi Old ficha Josky a pfed nim Viléma 

J�erlnáfe, 1,, terý rudl 5.5.1945 u Ždirce. 
�ra m'ist� domku č. 20S maJitele Jiřího Holubáře, které 

il v roce i956';'bylo staré stnveni, l�de byl až de konce 

SV!�:Ío\ró války ku']'ec.�)/krám smíšeného zboží. Též vo stavs

č. 209' nliijiiele F'�áii 't;' J :�l:sk.y, které kounil od p. SmíF·ka 
v ::roce 1957, byla do rpku 1958 po�tovni ��::-·;.:;_;1 ovnn. 3y la rsřos tě

hcvánP! do Sohiňova do budpvybývalé kamr;eličky. 

Cpis ze sopotské kroniky str. 510 - Bydle,{ v Sopotech: 

Pomek č. 21 v Sopotech stál mezi �on�em č. 14 a mezi 

dcn1kem Čo 18 a před domkem č. 2 /�:ajitelé r:. lt.t Kvido f->eřim:, 

Čo Hl 'fe roz i� 

dřcvf':aý·, malý, 
r.ol.·cl"""V"' "' č  ?. fi�·-·nt •�'nl••h?.r"/ :, .. 1 ;- ..... , -; n ... ".�, ";. ,\.!f] (4 � �· •-...t ::..-.� • A - •l.J (..lUl'-" • ..:..•j V \.1' �- · · � " '" i!!:. 

SNH�nut·ím hrozici, zt;�nuc!:nivěl�,., L�l �llali,�-

ké dvířka, takže vcházojici se mu sil v�ln� schnouti, člověk 

postavy vys��ě musil. �y napodobit ětvernnžťe. 3yl bez podl�hy, 
jen hl:í. r� g a měl dvě 1nalá, o���l�a, jedno do ulice k č .• 2, druté 

····- · . ..: .. ... : , ,.,._:.: : , _: .. -,·-:_::, c; : >:-· · . ,:·:.· . . . . .. -
.
-:- _ .. .. _ . , ._ .. :,;: - > :-: . . 

k dgmu� _č. 19. Majit?.�.topoy.) .. �omečku J�n �.'larek oyl přijat za 

Q.o Polné �c.�rnrai::.. s;i_ l;oupil t�atěj Knourek, pclH!ř 
J-9, k*-QrÝ ,�e; �eap při s těboval pi·oč vál!;.ou z Hl in-

_-- . ' .-:.·--:-·--:-· > -.-.-.. . ,  ... . ·. -· : .. · .. . . •: �-- ._, ... ._, ·:-· ,·_· . ··- . · .. 

st�, avš�l'- skoro ani nepekařil, neoot ve válce nebylo lze lisou-

ku dostati. Dal za� 180 kor4n, rozbořil jej 21. duhna 1916 
.a di·J ví v.ži,l .. l{ topeni,. Pro Ji <li onen dome čck n:::t>yl způsobilýn 
•riffie pr� brav, av�,k majitel jeho byl náhodou malé nostavy, 

proto místo Marek vulgo Mareček slul. I jeho ženo /zomfela 

21.10ol912/ i dcera menii postavy byly • 

.6.však vs Střížově za ry�mH:em je bcu:-12 °1�r:::-'-.1)0USí3kG�, ve 

k ��G ré ne ni. ani rt1ožno stát, nutno se se hnout f.l ':N!j i tel její 
, 

Fr�nti�ek Ronfr�t - o ironie osudu! - je rtlouhý �ahoun. Bouda, 

vo skute�nos�i kozi �hlivek mni domovního čísla nemA /viz. 

ÚE·,rtni mfl. tr-i}xu str. 152/, a zál�ony "o�::v:í ceného n sto lc ti dvncá

Jihp, ve. �kutečnostt,,.§JPl-� 
.. ti }:.rve a ncjbarbur?.tf.jtihc vraž

<}ěn� .• -s�o.y91Jlji a.neb :��,:-��,·� · · ;�fl.!;'Y tgkové dife človf.ka ncdůE·tcjné, 
"1 v ' b't' . '" C-OVe� y 1 Sm1 • 

/ 
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, __ .. _,, .. ,_, .. ,_, .. ,., , ,, ._ 't?ód''[ó'st�i�m k lesu je p�.stavcn lit'inový křížal' s těl�m 
,;táliis/ v orn!kovém k�:lť�nl. Byl za.sazeri 1. ěcrvcmce !957 
Gil3 Janácl�era a 7faht'o Stu:rým ZB Sooi�o.V�. ú'Čcl: k oslavě 
o Pochází zé zru��·h6nó';'iii6i.t,ova u I·;aple ;; Chotěboři. 

Nad zastivkou nad Sopoty,jc postaven opukový pc�nik na 
.. :1-:i,t;tuyci :: tvr:lého l�a;�i3pe, na němž jsou znázorn�;ni dva sirot

·:;�;,�.I·l,� podf:jt�v.;c:;� je . ch�$l�a. � na ni jsou vyryta jr:iéna redlých. 
· . .. lotech 19l4 - 1919: ' ::·;_</,: ":\ -· . . . 

-
·

. 

. 

Starý Josef 1873 1n1s 
-
_ 
.. _,".

_"_.,_" .. �'··"'""'-tí:č ek Fťa rit� · , t'$89 ·i ·'1'9!4 Je 1 in e k J �u· o 1 f', 9 s - 1912 
. l§�\},; � ,,l�l� ,�:�;::c <·Si�l��7··$,t,.ane: J,8.�.2 :-_ .. 19!8 
1es� .,. !�H.� 

-1es4 � ·---1914 
. Starý Jnn lBS'J - Una 

�JJ ,'HH�čak .Josef -

Ja��H}ek Proslav :.s'/ ::�:�·:y.�:;_�- - , ... -- --
-

--- -
-

��}:-

-
- --

- -
--- -· ·. 1888 � 191<! 

18�1 - l,�l·� .. -· · 

$rnaj�al Jo 1S76 - 1918 
On4rěěek J. 1&8� - 19l%c 
Yalenta Fr� 1Se2 - 1918 j\��:Si1\·j� '

. _:.s_ •. 
-

___ " z ___ ť_�-·--�
-

�--- r . . .. _•_--_--_ 'i ._.,�� v._ c 1 __ a_ -..r '\::::�:�:� :-:-· _ _.:,,;)�;::· . -. . -

:t·, - " +r�·�Jč�k At:a. ;;_:_t?;Tr:·:��:j�_,:_ 
·- , , . 

�

-
-'
: 

...
. 

{J�:·I!;�J} ;g.9l•torn�� .. J ��9Z 
���i1�l'i!1;- \.;\fa ši. č �k J u].. 

_ .... _ -,,- - -
. ·, ... ,-··· Zich Jan 

Starý [(fl ::"'el 

189·1 - 1915 
11392 � .1915 
1sas - :uns. 
l88f) 1915 

1836 - 1916 

1894 - 191'1 .. " ' . .;. � -; - . 

.. ltl85 .- 1.917 -�< ':-�- _;;::·-,::::.. ·:-c•';•:· • .. ·--�,: :;�;·: 

,, '•-· ::��-1? . .. -� ·���;1··· 
,_,, .. J ;�:��; -:·"/:· :; 1917 .

.

. ·--···· . 

-� f-l_ f�fl 2 - ��1"7 . 
-- .... - .· --.- · ::1 . . ·. 

Jo sta Er1 o 
Je linel) Jo 

_Uchytil -;,;o 

1876 H'l8 
18�1 ... 1Sl3 
l§Dl ... 191� 
1872 ... 191B 

Landsman n. 1838 191� 
l9lt1 

<.St,�ty .. ;Frra.nto.l83.4 - 19l$j 
·: ·.�·B.,�.:dQá� ... :;,�ilo l88g. ·::_.-� l�ll7 

L .. �. J ._._ e.z_.r;,� ·•- __ os .• 1H8l - >1'917 

r;�x,:<n!l� .byl o4halr;:·n 24o:. září .. l922.q Kol(3"'l i'ť.>tJníku je z�hrárl� 
ka, kťc jsou vysázeny st�orny ag6ty, Iipy, bfizy s fcfiKye 

/ 
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N� iávc; �ii-drtě potrintl{tl Je vsazen '1nhtiátný křiž z r• 1620. 
P'-�<vodně v plOtě t� č. 50 v N'ové Vsi asi 2fJO 1-:rcl{Ů o1 via

d·;\ tv:. khku HHl byl opraven a zasazen do břehu na nrctějM. 

s�raně. Pfed tim byl prodán _do chotňbofskfho mu�ca, ale nebylo 
.. . . 

. Jn . \lnvolono ni·evézti. Roku 1931 v srput byl post:�YBn u pcF.lni-
k u padlých z I. světové války. 

Kfíž je 08 cm vysnkf a jo na něm tento něpis: 
"Léta Fú�10 }!;)20, YC středu oo f'ťh�etí Panny ·>:-.�:·ie ·..,yl ZG0it 
tuto Jakub, syn pana Jakuba Fichmanse, mňštěnina cTsta Chot�
bofe, pís�fa ruJniho, o� lidu vo�enskóho". 

Podle �stniho podáni byl �rý jmenovan9 za živa přeřezán 
fov�nou piiou. Dle jinf pověsti prchal za hranice a byl chy

·cen a zavražděn. \'t\J�emo se i6:G domnivati, ž,� tuc.ly nrošly 'Jd
i?4i,,�y pQlsl'-éh() voj8ka, které. pomáhaly cisařsk5'n na Dílé hni·e • 

,i[lf.lž u evange liql\ého <hřb i.ta,-va 
:-:-··'"--- - <\·:':

.
} ' :. : -· :- ... , . _ .. , 

·
.:· ·.- .- ,, •',·-· ... . .. . .. : . . _. , .- . , . .: > . -· •, ·.': • . ' :; . .:,� .·: -'- . . . .  

Na rohu av�ngelického hfbitnva sm�rem k Sor�tfim stoji 
onukovt �tiž, na ktortm je na plechu malba KristD. Byl zasa

zen> v Jr'oce 1833 od Tob iá�e Stc�rého. Le to počet a je ho podpis 
�a vysekán na nutě kfiže. U nňho stál rozložitý jilm, ktert 
byl v roce 1957 skAcsn, pon0vadž uschl a na jeho mist� byly 
�sazeny dva jině stro�ky. 

K fí.ž je namátl�cu na nejstarŘi rod v S o� it1nv ě, rc�.' St.::r}'ch • 
· 

kter' Pe udržel na 6Vém pftvodnim statku čp. 7 2ž (o roku 1913. 
P�es majitelem tohoto statku je Rostislav C�dráěe�. 

!,z·f.ž na zahradě ma ji te].e J'ranti?.r:ka Sta réhc: 
:·. ............. . .  ' · . ' :. ... 

Franti&�et� Starý, obuvník v Sobinov ě čp. 97 má na své 
· ·- . 

znhra dě 1'l!'ťfrih'ifý' křiž s tělem Ježíše Krista a s nápisem: 
""ochv úlen bu� ·Jež:{?. "\.ristus!" Kř,íž pochází ·z Chn tt�·. c fo, ze 

Vl 
zru�enéhn hfbitova u kaple. Postal jej F.s. v roce 1953 na 

-... ,. ' l • t 1f . •  t ... .·. , h 
o�mnt svedo �ra ra uana � are o, kterf byl krutň waučen 5. 
hvitna 1945 u "Z&meckě cesty" od n�meckého vojska. Jan Start 
mi t6ž posf�ven kfižak u Zámeckč cesty, na rístě, kdo byl 
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nalezan ubit. Tento křížek s tělem Pán� je li t inový a je 

odléván '�te slévárně v .  Novém Ransku, je zasazen v opu!�ovém 

knrdbni a zalit o lovem. 

:K:řf.ž nad kovárnnu u vvvozu na fJřezinku. 

Kříž je opukový. Podle Ústního potlání r·Ě�li tam b}·t 
pocbov�ni vojáci, k teři zemře li vo F;védsl�é v;-ílco na nél.i-�a�:li� 
vé>nemoci. Do rol\.U 1S41 st ály -tam dv0 krúsné rozlť'�ité lipy, 

asi 140 roků staré. :�-i. aj i tel pozemku Zvoláno k, využil válečné 

idoby· a lipy skácel. Nebyl to pěkný čin. ncbot tyto ramátné 
:J.J;py !lyl)t-''každému, l:do Řsl'ok.olo, velmi milé. V N!rnéJnlétě 

';i-� <fižti:f ' /ri{(5Ji1< ' 'tisednout do sti'nti jeJich korun a lipy jeJ ochráni
i\\'·!1�-� f1;říy 'i··rfriáía�"památek p·o<ri'a�ich předcích v naši obci. Po 

to�to nenělm6m ř.inu ·zasadil Zvolánel� na ta místa tři jilmy., 
k teró v� a k �H'ZY uschly • Až '

v roce 1951 zasadil s(nl �r"'--.n tiF.ek 

'starý. Souiřiov čp. 97 dvě Tipy. 

V obecní kronice uvádí Frant. Jan�ček, že majitel Zvo

átle!:pgkáconí lip vysázef''Jirié. Pravdu viz - jak vS·ř:e uvádim. 
, 

Na levé stran?'; uvozu na kraji jsou zahrabáni [�va koně. 
-:').· :,;': .. -/-- � v ' � , 

�Pr� uteku nemeckeho vojska v květnu 1945 byli znsLfeleni 

Tiětf.c.: (�k ýr.' vojákem • 

u "Dn�ekalnvy vody": 

fh května !955 óy La odhalena áeska na maáyfe ·u 
-r· 

�Dočekalovy vody�. Fo stranách mohyly jsou vsazeny dvě lípy 
a 0tyf'i břízy • Na desce 4� !Y§J�.��p tento nápis: 

::._;f',"1ITlÍí!1!-:� na pad l é  5. 5.194:5 proti .fašisticl�ým oku pan tt'un. 

NiLdy neznpomGneme 

�.;Iolf !Icnzl 

Jo;:::ef Janúček 

'-Tar:lsVw .Jelir..ek 

Sopoty 

Sopoty 

?bvá Vos 

Sohiňov 
Sobiňov 

níl:". ;:!1 o':': .1015 

nar. 8.1.1'Y18 

n'� ?.'• n.2ol925 

nar. 12.9.1923 

nar. 6.2ol916 
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s Joska 

a řý 
..... f <starý 

>Zvoláriek 
,...�.:.· . ..,;, .• , Ždímal 

Alois 
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Sobiňov 

Sqpoty. 
Sobi.ňov 
Nová ves 
Sobiňov 

:·.': ,'\ ,,,,, ,,, , , ", ,. i· 
Sobf.nóv 

,,.,, .. ' " <sóti th.óv 
'> ·:' '·' ,.. < . < '· Sobinov '· ··· 

Sobiňov 
Sobiňov ř 

'>, 
· ·. >Sopóty ,, .. 

Nová Ves 

Sobiňov 
· Sobiňov 

Ždírec 
Bílek 

/ )<Hlinsko 
Ohotěboř 

nar. 

nar. 
nar. 

na r . 

nar. 
· - · - -. nar. 

, .. riar. 
nar. 
nar. 
nar. 
nar. 
nar. 
nar. 
nar. 

nar. 

nar. 

nar. 
nar. 

liatilová Lhotka 
Parník u české Třebové 

28.10.1918 

17.10.1918 

ll. 9.1909 
24. 2.1913 

1.10.1906 
31�12.1920 

4. 8.1908 

27. 3.1909 

4. 4.1895 

13. 2.1915 

4.12.1928 

31. 

24. 
16. 

3.1890 

7.1897 

2.1920 

1922 

1915 

1909 

1924 

Počátky nar. 1922 

······ Počátky 

Lidé bděte t 

'-._"/ 
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YZfrchivu pfibyslavského: 

V roce 1653 bylo v Sobi�ově s Markvarticemi a Zvolánovem 

7 sedlák6, o nichž praví zápis: "hrubě d obře sedí a pěkné dvo

ry'mají a pftda že je žitná�. 

0'imo to byl zde jeden "osedlj""chlupník" /usedlý chalup-

.. -3 zahradnici l�a}).r�g�itt�t' • . Všichni sod láci chovají koně 

:čtyři, ti�-i-{až,xd.ev�.t·<��é;,l\"., 16,;:�,,.37 ovcí, 2 - 7 ve přů • 

............... ·u aJS.vě:dě:t:io t()m,. ·i-� ; . .$.ol) .. i,;ňov byl -celkem ušetřen hrůz vál-

Zápisy pozdější podávají nám smutnčjší 7.právy: . 
Kolem roku 1672 . Tomáš ;:Kut)át čp. 28 /dnes majitel Jiří Je

:_.J;f;.h�� '/dvakrát vyhořel a to v .roce 1658 a 167�. Jiří J ečmínek 

:- /�e � m aj ite l Proslav Starý/ čp. 12 vyhoře l v roce 1655, Jiří , _,_ - : �:.' S f.:f�r ý , zemře 1 23. června 1675 na hlavní ne moc. Ondřej Uhlíř r. 

pro�emožnost zběhl. Iak�tž jediný ch�lupník Václav Pospi

ca je-ho nás.tupce Jakub: Pospíchal zběhl a ,jeho chalupa zůsta-

� la pustá. Sedláci mají pouze 1 - 2 koně, 2 krávy má pouze 

�tňpán Zvolánek, osta tní sedláci jednu. 

V roce 1749 stoupl po če t obyvatel na 9 sedláků a 18 cha

do roku 1913 udržel se na svém pOvodním statku rod 
r;�� .cb .• ČP• 7 /�nes m�jiteli llo�tislay Ondráček/. Před Ondráčkem 

rn;:t(i.itelem ·:: ·P� l{rátký. 
Zvoláqk.ťi.ud:t"ž�l.�fi.·.Qa �yplánovň do pol. 19 sto le tí . 

·17·53 můž.eme umistit chalupníka V á c lava Pospíchala do 

č • 2. Po hospodářích .Iomá_ši Kubátovi a Jiřím Ječmínkovi zacL o-.· . .  �- . . 
v éi.lY .se přezdivky "ucJečminkůlt č. 12 a "u Kubátů" č. 28. 

-�Tiii �,�'\\.\,� '\).,'\..� ���-���\>,;�'��\���'i..�. ��"1:�& �\.. � �'--u.'t��� �- '\ 
<'·' i'1t: d_á.le u Janáčků č. 6. Rychtář míval dříve i hostinec. �těl ale 

d.mínku, že,musí brát lihoviny jen z panských pivovarů. 

·· . Frant. Eůža píše ve(své knize "Poddanství lidu vesnického" 

tía str. 30-32: "V Sobíňově propůjčila šenk piva vrchnost a ná

lev kořalky pftvodně dle panujícího obyčeje rychtáři, bez ve�H•e

·I1áhrady pouze. se závazkem, že bude bráti lihové nápoje od 

panských lihovarit. a .vino.palen. 

·«'·Y•·-..··,l.-·�-.�.-�to dokud se-ne.počula stavě ti silnice z Golč. Je-

�o:v:�•> (liO>· : ť eCJáru.- S.obiň"ov.�m n .. ojiž.dě.ly poté tě žké vozy forman-




