pi'ipominajici tuto udalost je v miste boje, u silnice
za zelezn icnim prejezdem smerem na Zdirec
nad Doubravou. Nekt ei'i obcane Sobinova
se zapojili do odboje a partyzanskeho hnuti.

V

roce 1871 byla zprovoznena zeleznicni trat
Nemecky Brod - Rosice nad Labem a v roce
1898 byla vybudovana v Sopotech zeleznicni
zastavka. Nad zastavkou je pomnik obetem
I. svetove valky (obr. 4) a mramorov9 kfizek z roku
1620 (obr. 3), na nem je vytesan napis, ze zde byl
vojaky zabit syn radniho pisare z Choteboi'e.
9

N

ad Sobinovem je kopec Bfezinka, odkud je
krasny vyhled na Zd'arske vrchy a pres
Ransky Babylon, Slavetin, pasmo Sopotskych
lesu a Fidleruv kopec az k Chotebofi. Pod
Bfezinkou na hrobe svedskych vojaku z r. 1643
stoji kamenny kfiZ (obr. 7) a stejny kfiZ stoji
u evang. hfbitova. Dal je postavit v roce 1833
zdejsi obchodnik Tobias Stary. Ke hrbitovu byl
take pfenesen hranicni kamen tfi panstvi s letopoctem 1684.

V

parciku u hrbitova je pamatnik a za nim
misto posledniho odpocinku muzu (obr. 8),
ktefi padli 5. 5. 1945 v boji s mnohanasobnou
presilou nemeckych vojaku. Druhy pamatnik

V

soucasne dobe je v obci trvale hlaseno 600
obyvatel. V obci je hostinec, dve prodejny se
smisenym zbozim, skola, skolka, kulturni dum,
probiha vystavba rodinnych domku, je zde
telovychovna jednota, hraje se fotbal, volejbal,
turisticke pochody jsou dvakrat do roka,
spolecenske akce jsou i na letnim parketu. Aktivni
jsou hasici i myslivci.
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jmena Soben. K Sobinovu od nepameti pati'i osady
Sopoty, Nova Ves (Hut), Hlina, Markvartice
a Zvolanov.

I

0

bee Sobinov je povazovana za jednu
z nejstarsich osad zdejsiho kraje. Nejstarsi
pisemny doklad o osidleni tohoto prostoru je
v latinske listine ,Registra diplomatika", ktery se
vaze k obchodni stezce pod :Zeleznymi horami
s nazvem ,Stezka via Lubenita" z roku 1144.
V mistech, kde se delila na pesi stezku a cestu pro
povozy, byla vystavena tvrz, ke sti'ezeni rozcesti.
Tvrz, nebo take lidove Sovi hradek Sobenov se
poprve uvadi v roce 1358 v tzv. konfirmacnich
listinach, kde je dolozen Jesconius dicti Kokot de
Sobyenov (Jesek zvany Kokot ze Sobenova), ktery
tehdy byl patronem kostela v Sopotech (obr. 1).
Dodnes jsou v miste tvrziste patrny hradni pfikopy
(obr. 2). 0 vzniku tvrze koluje nekolik povesti.
Spravna je pravdepodobne domenka od osobniho

kdyz zpravy o Sobinove, Sopotech a Markvarticich jsou jiz pi'ed rokem 1384, jednalo se
pravdepodobne o ojedinele stavby (tvrz v Sobinove,
kostel v Sopotech a zemansky statek na
Markvarticich). Z teto doby pochazi zapis,
v nemz se uvadi: , ... 1384 po zemi'elem Janu ze
Sobenova a Bestviny hajili na soude dvorskem
Stasek, Vit a Machna, sirotci z Dolan, zbozi po
onom Janovi pozustale. V Sobenove ves a dvur,
v Pi'ichode dvur s i'ekou, v Sopotech podaci,
v Strhove dva !any dediny, ve Studenci jeden
dvorec kmeci. .. ". V tomto zapise je Sobinov poprve
uvaden jako ves, proto tomuto datu pi'isuzujeme
vznik nasi obce. Od konce 14. stoleti ztraci Sobinov
svoji samostatnost jako knizeci statek a stava se
soucasti panstvi Kunstatu. v 16. stoleti pati'il
Trckum z Lipy, po nich se dostal do panstvi
Polenskeho. Obyvatele se zabyvali hlavne
zemedelstvim. AZ v prubehu 18. stoleti zde zacinali
pracovat i tkalci a platenici.

S

opoty jsou znamy jako poutni misto
s kostelem Navstiveni Panny Marie,
pi'ipominanem jiz ve dvanactem stoleti. Kostelik
zbudovali hornici, ktei'i v blizkem okoli dobyvali
sti'ibro a zeleznou rudu. V roce 1749-52 byl
barokne pi'estaven a pi'istavbou veze v roce
1843 ziskal soucasnou podobu. V b9valem dome
poutniku, ktery se stal obycejnou panskou
hospodou a byl pronajiman ruznym podnikatelum a o poutich se zde konaly tancovacky,
byla od roku 1817 take skola (obr. 6).
v pfizemi byla hospoda, v prvnim pati'e se ucilo.
Kdyz roku 1874 zakazala okresni skolni rada, a by
hospoda a skola byla v jedne budove, koupila
obec Sobinov tento dum od vrchnosti a zfidila
v nem skolu, ktera je tu dodnes. v pi'istavbe
z roku 1978 se nachazi matei'ska skola.
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