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inak byly přestávky při sušení sena po o brecen:c. po-kud bylo 

spolehlivé'pekné počasí. 

a jaře, pokud byl čas a plide schopna k· oráni .. seti pracovalo se 
co nejdříve. Jen s bsrmbory se tolik nepospíehalo.,. Většinou se zde 

\ 
sázely koncem dubna. začátkem květne. Z�lenina a jiné plodi.n.y až 

o �zmrzlých"� 
ři sklizni sena, obili se hl�dělo aby vše bylo CQ nejdříve ve 

todole" na pťid·::. Za špatného poěasi se tráva dávala n.e š-ráky, 

stojany.. Obilní snopky se na panác:ícb překláaaly 1 aby obil:í nev

zrostlo., I mlatba, pokud bylo možné konala se hned po sklizni, 

nebo sklízení z polí. U nás mlátili i menší hospodáři., kteří 

ralátičku neměli • . 

V době polních pracíeh, o žnich� senách nikdo nem.ěl čas pov-stávat· 

někde na m:1vsi• každá ruka byla dobrá k práci,. Snad k večeru., nebo 

když bylo volněji se občas sešli starší lidé1. sousedky na kus řeči, .. 

V zimě se chodilo na besedu. �eny draly peři• vždy po baráku •. . 

Tímto skončilo vypravování Váelav� Fialy ze tdirce nad Doubr� 

00000000 

Z.� vzpomínek K"' Janáčka ze Sobíňova 
Poledne všedního dne se ohlašovalo v ob.ei Sobíňově. zvoněnim 

z vě�e kostela v Sopotech. V sousedních vsích tdírci;, Bílku.,. 

Novém a Starém RanskuJ St:ř·ížově, kde nejsou kostely ale kaple 
... 

/ 

a na nich Z'lOničky též v polední č·as se vyzváněJ.o zvonky . ., P "ledne 

a· večer se ohlašoval zvoněnim :až donedávna,. V Sobíňově asi do 75 r .• 

llmrtím zdejšího zvoníka Fr, Starého" na Bílku Rud*" Fialy1 v No-

vém Ransku paní !melc.ové zvony �kly •. Z mladších občanťi nibio. 
n,emá čas rozhoupat zvony,. aby zazpívaly krásnou melodii do kraje .. 

Lidé zbožní se při zvonění modlili� n:ebo aspoň se křižovali• jak· 

zaslechli hlas zvonů, •. 

Katastr obce sobí:tiovské není rozsáhlý ... Proto pracujici na poli. 
zvláště s potahem se vraceli na oběd domii. Na ,lukách, když hrozil 
déšt zůstával někdo z rodiny" aby mohl proschlé seno t .alespo! 
shrnout. Když se hnal mrak lmali se i ·všielmi schopní z domut 

aby mohli dát do kup. Používala se kola� poslední čas·i motorky,. 

Do obee p:řieházeli různi potulní obchodníci a řemeslnici,., 

Z Červeného Kostelce při.jižděl pan J?rouz.a a nab:ízel l.átky na oble_. 

ky a B8ll.fi�na peřiny. Ze Slovenska to byli skltmkaři a dráteníci:;·, 

r � 
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Přicházeli i různí agenti fir-em s nabídkou zboží, od foto-

grafických závodů obec navštěvovali muži, kteř:í nabízeli zvětši t 

lild berevně, nebo ručně kolorovafl� fo tografie � 
" 

00000000 

Poklízení dobytka v polední době 

Koně se odstrojili, napojili, nakrmili a po dvou hodinách se 

·s nimi zase jelo do pole .. I<revárn stačila hodina aptU, 
Pf.i př·:íjezdu domů. těch, kteří .se vrátili z polních prací usedli 

k připravenému obědu a najedli. Zat:ťm domácí se postarali o doby

tek. Jedlo se sklidem a po jídle se chvíli odpočívalo. Kdo zůstá• 

val na poli,_ louce jedl např .. smažená vajíčka, chléb• rozdělalbý 
tvaroh- Nebo někdo z domu mu přinesl teplý oběd. Nádoby se 

obalov aly látkou, aby se v nich strava udržela teplá. 
' 

00000-
Hospodyně měla rozhodné s;t.ovo ve vaření jídel; úklidu domu i 

v chlévě při dojení, kJnneni dobytka. Ostatní z rodiny vykonávali 
p:-áce podle pokynů_rodičů. Pokud byl čeledín, jak bylo zvykem, 

spával ve chlévě u koňil .. Měl na starost vyvá že ní hnoje� oral atd• 
' 

Samo zřejmě největší jeho starost byl.a o koně a vůz. Děvečka byla 

k ruce hospodyni pomáhala při krme�í1 vaření, úklidu., Měla práci 

od rána do večera. až do noci. 

V Sobíňově bylo jen několik středních rolní ků a u nich, 

třeba měl čeledín palandu ve stáji , býval jako člen rodiny. 
Tak jsem to viděl u Janáčků v hospodě, u, Jeníčků , i Uchyt:tlů. 

Napf·íklad v hospodě u Janáčků Mař�<:a, taky Janáčková, syobodná, 

pracovala a žila s nimi aa do smrti� Byla jako jejich. Když Janá• 

ček nemohl v 50. létech splnit dodávky, byl ppohlášen za kulaka. 

Bři soudu byla tato Mařka tázaná jak se u Janáčků měla. K<iyž pro.:.. 

hlásila že dobře, byla pak zaujatými lidmi haněna a bylo ji na
dáváno. 
Setkávání mládeže 

Silnice, náve s v Sobíňoyě byla shormcaždištěm mladých. Před 

chalupami bývaly levičky, na nichž se sedávalo do pozdních večer .... 

rích hodin� Děvčata sachlapci se slušn� bavili a zp:ívali . Jindy 

se drželi za ruce e procházeli se zpevem po· silnici . Jiná skupin

ka zase sedala na kledáeh, sl.oženém dř•íví 1 nebo jen na drně 

a při zábavě trávila večerní dobu. V hospodách v Sobí�ově• osadi 

Nové Vsi, v Sopotech vysedávali strýcové starší a ženatí při pig;ě. 

V obci Sobífíově byly čtyři hospody. 

tl 
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.11.t: 
Za první republiky_ e v době války byly konány po ;aár·n'! hlídky. 
Vykonával� je hesiěi. Po�ey v obci nebyl. 
V sopotakém kostele néby�p nikdy vyhražená misto. Jak js�m se 

již vpředu zminil nebyly u nás v('.tš:í seoláei, en:l zámečt:! páni. 
Podle vyprávrn:L mé matky ;jen 'V době osl-ev Eo�!ho TXle sedával 
u oltáře na �vláG:,t.nim. sedadle atarosts obce. ktarýmbýval v�tšinou · 

evangel:.ík. Evangel:íci v neě:í obci tv-oMli tf�tinu oby"!at&1. linek 
;jen byla v kostele určené miste pro c.'i�ti u mř:L žky, bliz.k<> oltářo, 
aby je měl kostelník e kněz ne oč:!ch. Na kd:rtl 'b#V&lY dl:Vky, méně 
chlepei. Na dvou presbyteHeh sterěi ehlapai. V lav-ie:!eb v lodi . -
ostatní věf!c.i. V předních la.Vif!:íeh ženy, v �ndf4eh muž�, ti i 
stáli pod ků!!em �)� u zedniho vehodu. �dně v šek vyhražená r.ní sta 
s c�dulkami, mř:Lžkemi v Sopoteoh nebyl�_. 
Péče o h:roby 
Většinu zpl"áv kolem hž•±t tovil jsem sepsal v 'Kronic� o smrti e um:t� 
rání . " Pokud psm(ttu;ji v přid0lován1. mpt pro hroby byly ur�i té 
nerovnosti. Kdo na tc měl,. mohl mít i lepši m_isto ne. hf•bitov�. 
To ítid:ťme ns �d-ejěích hř•litmveeh. Sedláci ms�:ť hroby upr:-ostřod hřbitove 
e s lepš:ťmi pomníky. Chudši mají jen �elézey křfžt qebo en1 ten 
nemají. Péče o hroby na zdej5:í.ch hi'bi t,ovee.h 't1�dyeky byla. Jsou 
zde dosud tf'i. I na, tom zrušeném. pf•ěd 40 lety velká část hrobťí 
je upravována. Ne novém je toky 'Vidět dn.ei!>ní úroveti lidi• Moc tnálo 
hrobťl je bez po!rsllÍkťi...-



1 tL?-. 
Bývaly tedy ti''i pout� • pf>i nich zébťwy taneční t hvávale se divedl6 1 

ořádely se raznň večírky. aasiči, jednotáři DTJt Sokolové, Orel 

t, jiné spolky soutěžily v kulturní činnosti. O zábavu v neděli a 

svátcích nebyla nouze .. Když jsem dával do hromady historii 

l-"ožárniho sboru v Sobiňov� e probíral. se ve stsrteh eáznameeh, 
ivil jsem se tomu. ;jel<: n�i3i otcovét dědové mohli pi-1 té dM.n� 

4a polieh e v továl"náeh1 pf'1 tkalcovině necvičit 4 .. 5 divadel, 
�kolik tBnécnich eébev a j. podnika za rok. Jejich nad�e.ni 

!-ekonávalo vč€'chny překážky. Jen př'cstávlq byly o obou <uálkáeht 

:1inek kul tura v neěí obci byla ne-1 vy�oké t\rovni. 

Největšími svt:tky pro lid bývaly vánoce a velikonoe.e •. Taky 
lavný den Božtho Těl� se slavil s velkou slávou� Zachovaly se 

ři hmožd!ře, z kterých se ještě pf'ed sedesáti roky o Bo!tm Těle 

třílelo. Oltáf'e po Sopotech pamatuji ještě sám. Konaly se i velké 
rtivody s kn�zem v čele do polí. Vóechno pomelu ;pomilaulo po druhé 

větové válce. 

Zábe�y se pořádaly v hostinci v Nov4 Vsi a v Sopoteeb. Kácení 

'je bývBlo• eby byli lidé spokojeni i v osadách, jeden rok v So• 

'íň'Ovět druhý rok V Sopotech, třetí lrOlt V rtov� Vsi.1 ba i také V 

lé osedě Al'erkverticich .. K t0mto alevnostem byly určeny návsi -

:lk:ern čtyři. 

Na 'trhy se chodivalo hlavně do Chotf!boře. ! menši městečko Kru· 

mburk- Kř:í žová mělo. t:rhy. Většinou sé chodilo pěšky, t!�obt;as 

bc:! proeház:ť železnični t:-et. Nebo aspoň jedna c0sta ae šla pěšky,. 
městě se udělal náfaup, i kdo měl taro přibUzné, návštěva,. 

O df:ívějšich poutich by se napsalo mnoho. Byly slavné a hojně 
vštěvované. Sopoty byly vyhlášeným rústem poutnťm. hm1 kroniky 
ád:í kolem 1. sv. války počet poutrdk\\ 10- 12 tis:!e. Kramáf-1 se 

·ížd�li z deléka §irok�h Poutn!ci a, četná p.roe0e:ť přicházeli již 

·o botu. Chod:ť.:lfdi;� do Sop<"t početně i trěmei z německých vesnic 
lem Jihlavy a Německáho /Havlíčkova I Brodu� Ještě před 2. vál-

u musel pro n5 kně z Méj konat požel't..nárú a modlit se s nimi v 

jich jazyku. l:>modiantir• pM.j:íždčli do Sopct již týden nepfe� 

o místa ne návsi se hádeli. Hlavni pout� se konaly dvě e dv� 

lší.jen v m�nšťm ttozsahu. Ale i na třetí pou:C bývalo několik krá• 

• Od nás se chodívalo na pout ke S\leté .Arm� u f<tohled.U, .n� Zelen�u 

ru do �ťláru nad Sázavo\& e dobližšiho okolí- Uavl. Borové, Kř!ž��'• 

udence, Libice . I dtud bývala vyprevováne proces'!t kte:t."'á všud:e;1 

tedy byle Vítána knězem s ministranty e koatelndkem o delšimi . ·  

dmi1. kteťi měli na st·a:rosti prClběh pouti. 



1�?-. 
Bt/"Vsly t�dy ti·i p<:HJtě• pfi nieh zába-vy taneční • brávala s.e d:ivadle ; 
pořádaly se :r�zné večir'ky,. lra.siči• jednotá�i DTJ; Sokolové, Or$1 
e jiné spolky soutěžily v kulturní činnosti. O zábmvu v neděli e 

svátcích nebyl� nouee .. Kdy el jse-m dával do hr0mady histor-ii 

po žárního �boru v Sobíňov ě $ probirel se ve atarfeh eá�eeb1 
divil jsem se tom� �ak ne:ši otoovát dědové mohli pf-1 t� df.in� 
na polích 9 v tová:t"náeh, pt1 tkaloGvině nacviči t 4 .... 5 ai•ettel ., · 

n 'Jkolik tane:�ních z.ábev tJ ;J. podnik� ze rok. Jejich nadš ení 
př"&konávalo věeehn;y přelt�lžky . Jen př•;Sstávký byly o obou válkách,. 
jinak kultura v neš ! obci byla na vysoké úrovni. 

tJejv �tt')'!mi svá tky p:ro lid bývsly vánoee s velikoooee.. T'aky 
slav·nt d en & 2l!ho Těl� se slavil s velkou slávou,.. Zachovaly se 
tf-i hmo žd:ťře , z kterých se j�št� pfed sedesáti roky o 2o!:tm. T�le 

st řílělc .. Oltáfe po Sopotéeh p�tatuji \}ešt� sém. Konaly se i veJ.k� 
prťlvody s knězem v čele do pol! .- Vt\echno po�u pomillulo po dl:"uhé 
sv ito'Vé v álce. 

Zábavy se pofádsly v hostinci v Nové Vsi a v Sopotee h. Káeent 
:ná;je bývalo, aby byli lidé $pokojen! i v · os�dáeh, jeden �ok 'V So• 
b:Cňrrv ě . druhý rok v Sopotě eh , tfett rol< v N,ové Vsi, ba 1 te�ké tJ 

malé osedě l'a rkvarti c!ch. K těmto alavntist em - b�l.Y u.:rěeny návsi -

ce,l,kem čty�i • 

Na 'trhy .se chod'lv�lo hla\tně do Ohot&boře . I menš:ť m�st$ěkn Kru• 

c emburk• Ki·t ;zová mělo . trhy. Vět�inou se ebodilo p�šk;r, tf'e btas 
obeí proehá�i žélezničn:í tr�t. Nebo aspoň ;jedna cesta se šl� pěšky., 
v městě se ud�lal náJtup , i kdo m�l tem p.fibuzné , návětěva,.. 

O dřivějěfeh poutich by s-e nap&elo mnoho. Byly slavn� 8 hojn ě 
navštěvovaná. Sopoty byly vyhlá!entm roist� poutn1m •. Fsrn! k�niky 
uvádí kolem 1 • sv. vál.ky počét poutn:tkO. t o- 12 t:t.a!e. KramáM s� 

sj!�děli z daleka ěirol�. Poutníci a, četná proceei přicházeli ji� 
v iobotu � Chodi.).�l;' do Sop�t početně i !i�mei z n�meckých '\hasn:ie 

· ol�m Jihlavy a Něr.neckéhG> /Hevl!čko�a I Brodu •. Ješt� př-ed 2 * vál• 

· o u musel pro nfí lm!s Máj kónat J..H)ž el't.nátrl a modli t se s nimi v 

·ejieh jasyk.u .. l:mJ.o dimntift pM j,1 Měli do Sopot ji! tyden napfed: 
o miste nt:J návsi se hádali. Hlavni poutě se ktJnely dv� e dvf 

alaí jen v m�nším ro eee.hu. Al� i na třeti poui: bý'itelo nfikol.ik k�� 
íi, Od nás se chodi velo na pou:t ke Svat e ;'trm� u PohledU·, na Zel$n�u 

oru do �aáru nad Sázavou e dobli žš iho okolí• HavlJ' Borové, 't-íž��'• 
tuc1enee• Libice. I dtu:d bývala vyp;callován� proees! t kteJ."'á věude , , 

� t.edy byla �ítána kněz em s ministranty e kostelníkem e dalě!mi 
-idmit· kte�i měli na starosti průběh po�. 

I 
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1!b�. 
Bývaly t9dy tř·i pout}'; 1 pl\i nich zábavy taneční, hrávalo se di vr-dl 

ořádaly se různé večírky. aaeiči• jednotáři D1.\T• Sokolové, Orel 

E' j_iné spolky soutěžily v kulturní činnosti. O zábevu v neděli a 

o svátcích nebyla nouze. Když jsem dával do hromady historii 

po žárního �b9ru v Sobíňově e probiral se ve sterých eáznameoh, 
divil jsem se toml.l jak n"ši otcové, d�dové moh..li pf"1 t4 d:M.nt't 

na polích o v tovél"nách, p!-1 tkelcovině necvičit 4 - 5 divadel. · 

n·1kolik tm:lécn:ťoh zábev a j. podniln� za rok.. Jejich nadilelrl 

překonávalo věechny překážky. Jen př·11stávlcy �ly o obou válkách, 
jinak kul tura v nesí obci byb� ne vysoké t'irovrd .• 

Největě:ími svt:tky pro lid bý\rsly vánoee e velikonoce •. Taky 
levný den Bo�!ho Těle se slavil s velkou slávou., Zachovaly se 

tf·i hmožd:íře, z kterých se ještě p:řed sedesáti roky o Božim T�le 

... třílelo. Oltáfoe po Sopotech pamatuji ješt� sám. Konaly se i velk� 

prO.vody s knězem v čele do pol:!. V�echno pomelu pomilaulo po druhé 

::>Větové vále�. 

Zába�y se pořádaly v hostinci v Nové V�i a v Sopoteeh. Kácen! 

.... áje bývslot aby byli lidé spokojení 1 v osadáeh, jeden rok v So• 

bíňově, arul't..ý :rok v Sopotoch, tfet! rolt v Nevé Vsi, ba i také v 

elá os�dě llarkvertic:!ch. K t�mto slavnostem byly určeny návsi -

elkem čtyfl'i. 
Natl:'hy se chod:!velo hls'9n8 do Ohotťfboře. I menš:í. městečko Kru• 

ccmb:urk- Ki',!žová mělo trhy. Většinou se chodilo pěšky,. 't! ... <;bt;:As 

bei prochází ž,eleznični tret. Neoo aspoň jedna césta ae šla pěěky. 

r městě se udělal náiup, i kdo m�l tam přibuzn�, návštěva. 

o dř:ívějš:feh poutich by se napsalo mnoho • .  Byly slavn@ a hojně 
avětěvované. Sopoty byly vyhlášeným mistem poutMm. Faro! kroniky 

uvádi kolem 1. sv. války počet poutník\1 to- 12 tis:!e. Kramář-i se 

jižděli z daleka ěirok� .. Poutnici a,četná procas:ť p.řicházeli ;ii� 

Sobotu. Ohod:í.liji,'do Sopq.t poěetn? i llěmei z německých vesnic 
·olem Jihlavy a Německého /Havličkova I Brodu. Ještě před 2. vál

ou musel pro ně kn�z Máj k6nat pože�1i
·

a modlit sě s nimi v 

·ejich jazyku. ft>mcdiooti '* přijižděli oo Sopct ji! týden nspfed 

o miste ne návei se hádali. Hlavni poutě se konely dv� e dvě 

t 

lší jen v m�nším rozsshu. Ale i na třetí pout bývalo n�kolik krá• 

t�. Od nás se chodívalo na pou� ke Svaté PJmě u PohledU� ne Zel$npu 

oru do �dáru nad Sázavou e dobližšího okolf .... Havl. Borové, Kř!ž9'�ét 
tudence, Libice. I dtud bývale vypravována proces!. ktel .. á všude;1 

i tedy byla vítána knězem s ministranty a kostelmkem t) d8lš:!mi 

idmi1 kte�i měli na starosti průběh p�. ti: ! \\ ;\ 



' 1JU, 
Svetbt:� ve vsi byla pro renohó svátkem. z'Vláat� ·pro děti, kte-ré 
čekaly až průvod vyjdo z kostelť! e bude jim házot bombomr• lH�kolik 
lidť sa zůčestňovelo �f;tahováni u brány před kcstel·em. �enich se 
t!lllS�l vykoupit. To Sé koná zde dosud� i když třeba svotba jede 
v f.;:utobucu óo Chot.�boře jen k ář<lldn:!mu �atlru. Ho.dn?3 .se tohoto 
zvyku zúčestňuj:! požárníci,· pak Svaz mládeže. 

Pohře b oočam:. na' hf'bi tot� je i dodnes vcllcym sétkánim př:Cbuz• 
n,ých ,.zerntí:řelého i dalš:ích lidí, kteř''i ho zneli. !la r-ozloučeni do·. 
Pordubic, nebo do H�nllíčková Brodu odjí �di v6t6inou jen ;jeden 
ou·to bue s; těmi nejbližšimi přáteli e známýtni • Zvláště pro sterš! 
je cesto do vzdálených n e st ůne.vná e tak se ji nemohou · zúčas·tni t., 

PI· i ži vmln!eh katest:t-c:ťáeh se poznává jek lidé joětfá nejsou 
špatni .. Pomáhvjť si ntvzájem. Kdy� došlo k požáru, vždy byla vyhlá• 
t}ent sbírka ne pohořelého, ja o tom dost záznamů. Dnes k ohni do .. 
cházi málo• ale věřim tomu, �e·i dnes by občané postiženému pomohli, 
tak jak porooňli předloni eoueedu, kter�mu s� sroeila starou lípu 
na df·evnik e tu rozbi.la. V krátké době n8sleclk-J byly odstran�ny a 
zbudováne nová kůlne s garáži. Pomohli mu pť�telé e známt. 

ria :reagován:! občanu před druhou svět� válkou� pi"i vyhlášen! 
mobilizcce nelze s;aporaenout. Bylo u nás tok�\Jé chrom� nnd�en!• 
jsko po eelá vlasti! 1-'ři př':!ehodu Němed byl smutek a pláč! Pak 
tmkonec orlpo:t• .... t� z toho smrt JO občenii. 
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