Sobíňov oslavuje 620 let.

Obec Sobíňov v letošním roce oslavuje 620let od prvnípísemné zmínky o obci
\
v rocel384.Svůjnázev pravděpodobně získal od původního zakladatele "sovího hrádku''.
Ten se nacházel na rozcestí ,kde se původní Liběcká stezka spqjující Moravu s Prahou.
dělila na část pro pěší a část pro povozy. Obyvatelé hrádku dohlíželi na bezpečnost.
Zakladatel hrádku se jmenoval S o b ě n ( Soběnov - Sobíňov). Stejně tak se jmenoval
i hrádek " Soběnov ".
Obec se vyznačuje bohatou historií. Našim přáním je,aby měla i krásnou budoucnost. Hlavním
přáním všech sobíňováků je aby obec mládla.Proto jsme investovali 3,5 milionu korun
do infrastruktury pro 25 rodinných domků.Nyní už je jen radost se dívat na nové stavebríi
parcely, jak zde vyrůstají nové rodinné domky. Všechna místa jsou již rozebrána a obec má
vytypovaná další místa a hledá prostředky pro vybudování dalších sítí.
Budoucností obce je dobře fungující škola .Tím ,že vytváříme podmínky pro domovy
mladých,protože ti ,co zde staví jsou mladí ,vytváříme předpoklady pro činnost školky i
školy,ale i sportovních i jiných organizací. Obec žije vším,čím je mnozí nadšenci upoutají,
nebo svým jednáním vtáhnou do často i veřejné činnosti.Proto je radostí se přijít podívat do
školy,školky,mezi dobrovolné hasiče,mezi ženy a dívkycvičící aerobik,mezi dříve narozené
fotbalisty, k majitelům rodinných domů,do. farníspolečnosti,která s nemalým vynaložením i
'
sVých prostředků se stará o místní kosteL
Sobíňov,i když se nachází mezi dvěrni mohutně rpzvíjejícími se městy, je obcí ,kde najdete
rÍústo klidu a pohody.V}'tváříme podmínky,aby se zde tvořila mal� ubytvací místa-žijící svým.
vlastriím životem
Obec má v současné době 60S obyvatel ajsme připraveni na další růst.V obci jsou
k dispozici dvě prodejny se smíšeným zbožím,jedna hospoda,kulturnídům,letní parket,
1hřiště na fotbal i volejbal,škola,školka,je zde ·spojení vlakem i autobusem,hezký kostel,
pravidelně dvakrát do roka jsou pořádány turistické akce,aktivní organizace Sokola
i
dobrovolných hasičů ,činní myslivci , možnost projížďky na koni,ale i jinéaktivity. Obec-'·
je- propojena i mnoha turistickými stezkami. Oslavíme i desáté výročí turistických .akcí v
Sobíňově.
Velkou snahou nás všech je,aby podmínky pro spokojené žití v Sobíňově bylo,_éo nejlepší.
V mnohém si všechno stěžujeme sami, Třeba tím,že nedodržujeme obecní vyhlášky, nebo že
mnohé si děláme na truc,nebo je nám všechno jedno.Dost často mladí dokazují.svojí fYzickou
ryspělost a sílu na místech,která k tomu zrovna nejsou n,ejvhodnější. Tak jako jinde i zde
lámou a likvidují všechno co jimpřijde pod ruku.Nenaříkáme,protože jsme přesvědčeni, že
všecno se v dobé obrátí.
P ř i j m ě t e n a š e s r d ečn é p o z v á n í d o S o b í ň o v a n a o s l a v y
10. a 11. č e r v e n c e .
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sobí ň o v.

Obec Sobíňov je jednou z nejstarších osad zdejšího kraje. Nejstarší písemn)' doklad o osídlení
tohoto prostoru je v latinské listině " Registra diplomatika" , který se váže k obchodní stezce pod
Železnými horami pod názvem " Stezka via Lubenita"

a

je z roku 1144. V místě , kde se stezka

dělila na pěší a cestu pro povozy byla vystavěna tvrz ke střežení rozcestí. Tvrz , nebo také lidové
Soví hrádek Soběnov se poprvé uvádí

v

roce 1358

v

tzv. Konfirmačních knihách, kde je doložen

Jesconius dicti Kokot de Sobyenov ( Ješek zvaný Kokot ze Soběnova) , který tehdy byl patronem
kostela v Sopotech. Dnes jsou v místě tvrziště patrny hradní příkopy. O vzniku názvu tvrze koluje
několik pověstí. Správný je pravděpodobně od osobního jména Soběn. K Sobíňovu patří osady
Sopoty, Nová Ves , Huť,Hlína , Markvartice a Zvolanov. I když zprávy o Sobíňově , Sopotech a
Markvarticích jsou již před rokem 1384 , jednalo se pravděpodobně
Sobíňově , kostel

v

Sopotech , a zemansk;{ statek na Markvarticích

.

o

ojedinělé stavby .. Tvrz

Z této doby pochází zápis

v
v,

němž se uvádí : 1384 po zemřelém Janu ze Soběnova a Bi;!stviny hájili na soudě dvorském Stašek,
Vít a Machna sirotci z Dolan zboží po onom Janovi pozůstalé. V Sobíňově ves a dvůr, v Příchodě
Dvůr s řekou v Sopotech podací ,v Strhově 2 lány dědiny , ve Studenci jeden dvorec krnecí. V
tomto zápise je Soběnov poprvé uváděn jako ves , proto tomuto datu přisuzujeme vznik naší obce.
Od konce 14.století ztrácí Sobíňov svojí samostatnost jako knížecí statek a stává se součástí panství
Kunštatu. V 16.století patřil Trčkům z Lípy , po nich se dostal do panství Polenského. Obyvatelé
se zabývali hlavně zemědělstvím, až v průběhu 18 století tu začínali pracovat tkalci a pláteníci.
Nad Sobíňovem je kopec Březinka odkud je krásný výhled na Žďárské vrchy a přes Ranský
Babylon , Slavětín , pásmo sopotských lesů a Fidlerův kopec až k Chotěboři. Pod Březinkou na
hrobě švédských vojáků z roku 1643 stojí kamenný kříž ,stejný kříž potom stojí

u

evangelického

hřbitova . Dal je postavit roku 1833 zdejší obchodník Tobiáš Starý. Ke hřbitovu byl také přem:sen
hraniční kámen tří panství s letopočtem 1684 .
V--parčíku u hřbitova je pomník a za ním místo posledního odpočinku mužů, kteří padli 5.5.1945 v
boji s mnoho násobnou přesilou německých okupantů . Druhý pomník , připomínající tuto událost
je v místě boje u silnice za železničním přejezdem směrem na Ždírec nad Doubravou. V době druhé
světové války se někteří občané zapojili do odboje·a partyzánského hnutí.
Sopoty jsou známy jako poutní místo s kostelem Navštívení Paru1y Marie připomínaném ji2:
ve
rudu.

12. století. Kostelík zbudovali horníci , kteří v blízkém okolí dobývali stříbrnou a železnou
V letech 1749- 1752 byl barokně přestavěn a přístavbou věže v roce 1843 získal současnou

podobu. Už v roce 1760 byla v Sopotech škola , která se přestěhovala roku 1817 do někdejšího
domu poutníkú, který se stal obyčejnou panskou hospodou a byl pronajímán různým podnika·,:elům
a o poutích se zde konaly tancovačky. V přízemí byla hospoda, v prvním patře se učilo. Když roku
1874 zakázala okresní školní rada , aby hospoda a škola byla v jedné budově , koupila obec
Sobíňov tento dům od vrchnosti a zřídila v něm školu, která je tu dodnes. V přístavbě z roku 1978
se nachází mateřská škola .
V roce 1871 byla zprovozněna železniční trať Německý Brod Rosice nad Labem a

v

roce 1898 byla

vybudována v Sopotech železniční zastávka Sobíňov . Nad zastávkou je pomník obětem !.světové
války a mramorový křížek z roku 1620 na němž je vytesán nápis že zde byl vojáky zabit syn
radního písaře z Chotěboře. V lukách v plochém údolí kudy protéká řeka Doubrava , bylo dříve
několik rybníků ,které však přišly k zániku v letech 1818 až 1883 při velkých povodních . Zbyly
po nich jenom hráze. Po toku u hrází stály hamry a mlýny , což dodnes potvrzují místní názvy
.Před lety byl zbudován menší rybník

Zahájský , který

se

využívá pro chov ryb. Mezi Sopoty

a

Hlínou byla v r 1994 vyhlášena přírodní rezervace " Niva Doubravy " ,která je významnou
omitologickou lokalitou s výskytem řady chráněných

a

ohrožených druhů rostlin. Jméno Sopoty

pochází ze staročeského názvu sopot, což znamená pramen ze země prýštící.
Hlína získala své jméno od cihlářské a hrnčířské výroby ,, která se tady dříve provozovala. Žil zde

cestovatel a spisovatel František Čech Vyšata.
Nová Ves (Huť) vznikla v druhé polovině 16 .století u tavících na železo zvaných d)'mačky, které v
těchto místech stály spolu s kovárnou .Železářský provoz

se

zde udržel 152 let, potom byl zrušen.

Statek Markvatice je připomínán již v roce 1252 u trati stezky Liběcké, Zvolanov je z

doby

pozdější.
Obec se vyznačuje bohatou historií. Našim přáním je , aby měla i krásnou budoucnost . Hlavním
přáním všech sobíňováků je aby obec mládla . Proto jsme investovali 3,5 milionu korun do
infrastruktury pro 25 rodinných domků. Nyní už je jen radost se dívat na nové stavební parcely, jak
zde vyrůstají nové rodinné domky, jak houby po dešti .Všechna místa jsou již rozebrána a obec má
vytypovaná další místa a hledá prostředky pro vybudování dalších sítí.
Budoucností obce je dobře fungující škola. Tím , že vytváříme podmínky pro domovy mladých ,
protože ti , co zde staví jsou mladí ,vytváříme předpoklady pro činnost školky i školy , ale i
sportovních i jiných organizací . Obec žije vším, čím

je. mnozí nadšenci upoutají nebo svým

jednáním vtáhnou do často i veřejných činností. Proto je radostí se přijít podívat do školy , školky
mezi dobrovolné hasiče , mezi ženy a dívky cvičící aerobik ,mezi dříve narozené fotbalisty , k
majitelům rodinných domů, do farní společnosti, která s nemalým vynaložením i svých prostředků
se stará o místní kostel.
Sobíňov, i když se nachází mezi dvěma mohutně se rozvíjejícími městy je obcí, kde najdete místo
klidu a pohody . Vytváříme podmínky , aby se zde tvořila malá ubytovací místa žijící svým
vlastním životem .
Obec má v současné době 630 obyvatel a jsme připraveni na dadí růst. V obci jsou k dispozici dvě
prodejny se smíšeným zbožím, jedna hospoda, kulturní dúm,letní parket , fotbalové i volejbalové
hřiště , škola , školka , je zde spojení vlakem i autobusem , hezký kostel , pravidelně dvakrát do
roka jsou pořádán y turistické akce , aktivní organizaci Sokola

i dobrovolných hasičú , činní

myslivci , možnost projížďky na koních i jiné aktivity . Obec je propojena i mnoha turistickými
stezkami. Nově dne 25.6.2005 bude otevřena naučná stezka Sobíňov, která je dlouhá 6,5 km

a

na

trase se nachází dvanáct zastavení. Přestřižení pásky proběhne v sobotu 25.6.2005 v 10 hodin
obecního úřadu. Po projítí stezky následuje kulturní program na parketu.

u

Obec Sobíňov.
Sobíňov je z nejstarších vesnic ve východní části Chotěbořska.Rozkládáse na hranici-chráněné
oblasti Železné hory_Na území katastru se nachází NIVA DOUBRAVY s chráněnými
rostlinami a živočichy.K východu se katastr dotýká Státní rezervace Ransko.K Sobínovu patří
Sopoty s poutním kostelem navštívení Pany Marie,přestavěným v letech 1749- 1752 z
původníhokostelíka o němž je i zápis z 12 století,že byl budován horníky,kteří v blízkém ok-olí
dobývali stříbrnou rudu.Zpráva z roku 1358- 1367 uvádí patrona sopotského kostela rytíře
Ješka Kokota pána ze Soběnova.Pozůstatky tvrziště , kde stával Soví hrádek jsou dodnes
patrny.
Z původní svatyně se zachoval svorník klenby (uložený v kostnici) a obraz Pany Marie s
ježíškem z roku 1652.Potní slavnosti se konají vždy první adruhou neděli v červenci.
V osadě Nové Vsi bývala v letech 1590 1742 železárna s dvěnma vysokými pecemi a s
hamrem.Hamr též byl u Sopot u rybníka , který se jmenoval Hamerský.Další rybníky
Huťský,Špetlovský,Kupka a i Hamerský přišli k zániku při velkých povodních r.1818 a
1883,kdy přišel k zániku i velký rybník Bílecký.Zůstaly po nich jenom hráze.Před lety byl
obnoven rybník za hájem.Z dob pánů Ditrichštejnů se v obci zachovali budovy,některé ještě s
mans_ftr-dovými -st-ř-e-vh-ami
fara,šk-ola - býv-alý dům poutníků v Sopotech.Z-e -starších dob
můžeme spatřit památné kříže z roku 1620 nad železniční zastávkou a pod Březinkou na
hrobě švéclských vojáků z -rclru l643.'Fent-o i kříž u evangeiickéhe-hr'bit-ova -dal rclru 1833
postavit Tobiáš Starý zdejší obchodník:Nad železniční zastávkou je pěkný pomník,který je
památkDu na 4é mužů ze Sobíňova,padlých na ruzných bojištích v první světové
válce.Tragickou událoct z 5.5.1945,kdy padlo u Sobíňova 30 mužů z nichž bylo 19 z
obc'e,proti mnohonásobné př-esile německých vojáků,připomínají -dvě mohyly,jedna na místě
bojů,druhá v blízkosti hrobů padlých bojovníků a křížky kolem silnice směrem na Ždírec.V
Sobíňově jsou chráněné letité lípy,edna z roku 1858 vsazena při IO.výročí panování Františka
Josefa u č.p.IO a čtyři u kostela v Sopotech.K Sobíňovu dále přináleží osady
Markvartice
- ,Zvolanov,Hlína,sam.oty hajenka u Sopot,Babín a dva r-odinné domky u Nového
Ranska.Obyvatel má 600.
K význačným rodákům a ledem v obci žijících a narozených a pohřebných můžeme jmenovat:
div.gen,Josefa Janáčka,letce.-diplomata Bedřicha Starého,Partizána Bed-řicha Starého (padl na
Slovensku)
spisovatele
Josefa
Ležáka,spisovatele
kněze,Antonína
Bohumila
Máku,cestovatele Františka Čecha Vyšatu.
V okolí obce jsou dobré kožnosti pro letní i zimní turistiku,houbaření,koupání a v zimě
lyžování.Ze Sobíňova jsou možné jednodenní výlety do Raneckých lesů,kanzenu na Veslém
Kopci,Železných Hor,Havlíčkovy Borové,Žižkovu Poli,Havlíčkova Brodu,Žďáru nad
Sázavou.Nejpotavější jsou vycházky do Údolí Doubravy ( 3 km),které je možné spojit s
návštěvou Cnotěboře.Zajímavý je pohled z Březinky nad Sobíňovem do okolí,kde mimo
zajímavého pohledu -do krajiny se spatí i pět věží k-ost-elů.Dbcí prochází rušná silniCe 1
žekleznice,takže je odtud dobré vlakové i autobusové spojení.
-
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Sobíňov - č.p.

k

r.

1770

pfed ním 1757- Matias Zvolánek
1. Andres Zvolének
2. grunt chalupy fpísluší k čp. 1
3. Jan Vondráče�
4. Venzl Dymáa�k
5. Johan Janáček
6, Venz:l Vepfovský
Venzl Starý
7. T<:>bias Starý
Johan Starý
8. Lukáš Starý
9. Venzl Filípek
10. Matias Ondráček
Venzl Ondráček

ll. Matias Matějka
:1:2. Andres S tarý
1 3. Tomáš Janáček
14. Venzl Ondráček
15 . Tomáš Kfestan
16. Tomáš Kavka,invalida
17. Martin Starý
18. Paul Dočekal
19. Tobias Matějka
20. Martin On dr áš'ek
21
Venzl Vepfovský
22. vdova Blažková
23. Georg Stehno
24. Tobias Ondráček
25. Martin Stehne,hrobník
26. Matias Stehne
27. Johan Jelínek
28. Venzl Jelínek
29. Martin Starý
30. Tomáš Zvolánek
31. tJ osef Podčický
32. Josef Ondráček
33. Tobias Paula
3 4. Martin Janáček - náleží k numeru 13

Jac�&b Matej íček
Jehan Ječ.rr:ínek
Jehan Sedlák IJanáěekl

•

některá čp.

nutovala ze zrušeného domu na dům nový I

pč.

2 a 9 I

�arkvartice č.p.

čp.

k r.

1 Venzl Růžička
2. Luká§ Janáček
3. Johan Janáček
4. Lukáš Ll� v 1

1770

k r.

1757 Jakob Janáček
Jakob Janáček
Jakob Janáček
Tomáš Lt)bel

N0vá Ves č.p. k r.

čp.r

1770

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21

Josef Vepřovský
Andreas Dymáček
Jan Janáček
vdova Fejtková
Martin Peřina
Jacob Vašíček
Venzl Pokorný
Johan Panáček
Mateus Karas
Martin Dymák
Jan IVlastnej,mlynář
vdova Janáčková
Franz Ledl
vdova Dymáčková
F.ranz Jelínek
Franz Vepřovský
Matěj Matěj ka
Adalbert Janáček
Josef Dy m áček
Karl Kotouč
Venzl Vepřovský

22.

vrchnostenská cihelna

2
3
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
ll.
1 2.

13.
1 4

.

•

některá čp.

putovala

� 1757

-

Andreas

Uhlíř

Pavel Dymáček
Martin Krejčí

ze zrušeného domu na dfim jiný

/čp.

7

a

12/

Sopoty č.p. k r.

č.p. 1
2.

3

•

4.

1770

Josfe Janáček,mlynář
vdova �S(I}fYcx��;r-vhU, žebračka

Gt����x:ocXJ<W�·

Johan L�dl

/1785 Kateřina Konfrštka/

Konferstin

5. Johan Sieber
6. Matias Matějka,žebrák
1. Dorothea Dobrovolná
8.Elisabeta Švestková
9. Frantz Jelínek
10. Josef Jelínek
ll. Johan L�bl
12. Johan Sláma
13. Elisabeta Kotoučová
14. Johan Janda
15. panský hestinec
16. vrchnostenská kanlanie

w

případě

Sopot č.p.

putovala cozději

•

Počty d©mů

1601

1654

1675

1713

1770

1785

1848

2

2

2

2

4

4

5-

S e b l n ov

7

?i

5

7

33

40

51

Nová Ves

4

3

2

3

21

22

5J

14

1 9

24

Markvartice
,v

Sepoty

oozn.

dominikální d omky ve

ve 2.pol.l8.st.

poslední dům v

Hlíně

tu byla
řadě

čp.

založeny 1833

7 domků

pG 1833

3 domky

25

a 27

patřil vrchnosti

2 dGmky

-

včetně

Hlíny

