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Občasník obce Soutice

s O U T I C O·VINY
První vydání za léta 1992 - 2010
Vážení spoluobčané, nezapomněli jste co se za dobu l S-ti let samostatnosti Soutic
všechno událo, co pro Vás nynější zastupitelé s Vaší pomocí vybudovali?
1992 vybudována a přemístěna prodejna potravin do bývalé školy čp.16
poskytnut finanční podíl na dokončení čerpací stanice pitné vody v Hulicích
zaplacena rekultivace skládky v pískovně
zakoupen mandl do čp.16
vybudován vodovod pro obec Soutice
1993 pořízena projektová dokumentace na výstavbu kanalízace a ČOV
poskytnut fmanční příspěvek pro osaměle žijící občany
opraven fekální vůz Praga V3S
zakoupena motorová pila
vybudována a otevřena "Hospůdka ve škole čp.16"
opraveny drobné památky - křížky
pořízeny kontejnery na komunální odpad - 2 ks
1994

zřízena prodejna textilu, drogerie a obnošeného textilu
zahájena výstavba kanalizace a ČOV Soutice
vyřizovány restituční nároky oprávněných osob

1995 zahájeno jednání o protihlukové bariéře v části Černýš
výstavba slaboproudého telefonního přívodu pro část Černýš-4 telefonní linky
odbahnění rybníku v části Kalné
připravován generel na výstavbu plynofikace v obci Soutice
finanční poinoc při povodních v části Kalná
zahájení projednávání urbanistické studie pro územní plán obce Soutice, Podolí,
Kopečka, části Kalné a části Černýše
1996 finanční spoluúčast na výstavbě skládky Ekoso v Trhovém Štěpánově
zřízena telefonní budka v Souticích
zakoupen traktor ZETOR, valník, rozmetadlo s radlicí na údržbu celého území
obce Soutice
zakoupena sekačka na trávu
vybudován nový asfaltový povrch u bytovek čp.42 a čp.114

1997 rekonstrukce veřejného osvětlení v části Kalná
schválen územní plán obce Soutice a její části
zaplacena nová střešní kry tina a dešt'ové svody na čp.16-bývalá
bývalá stará pošta
finanční dar na povodně na Moravě ve výši 10 OOO,-Kč
zaveden vodovod od čp.U8 na Podolí a Kopečka
pořízeno do části Kalná dopravní zrcadlo
oprava kapličky se zvoničkou v části Kalná

škola a čp.76-

1998 zatrubnění a závoz zeminou rokle, u zámeckých schodů čp.26
jednání a zahájení výstavby čerpací stanice firmy SHELL CZECH REPUBLIC
zpevnění cesty do chatové osady Borka
úprava cest frézovanou balenou v obci Soutice
1999 rozšíření veřejného osvětlení v obci Soutice-bytovky čp.42 a čp.U4, u hřbitova a v
Kalné-u Petrů a Horáčků
zahájena rekonstrukce domu čp.76 na 6 bytových jednotek
zahájena výstavba plynofikace v obci Soutice
pořízeny nádoby na tříděný odpad v Souticích
zahájeno jednání ohledně výstavby vodovodu a kanalizace pro část Kalnou
pořízeny leetecké snímky obce Soutice, Kalné a Černýše
zakoupeny dřevěné lavice a stoly k hospůdce ve škole
zdravotně postižení občané dostali finanční příspěvek
byly provedeny opravy a úpravy v budově bývalé školy čp.16-pro potřeby
Sportklubu Soutice
2000 zveřejněn záměr na prodej bytů v čp.76
zpracována dokumentace na posílení elektrické energie nízkého
napětí, vysokého napětí a trafostanice pro část Kalná
proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení v části Černýši
vedena jednání ohledně plynofikace části Podolí
jednání ohledně výstavby protihlukové bariery v části Kalné a Černýši
vysázeno v obecním lese Čepárky 2 500 ks stromků
reforma veřejné správy
2001 zahájena výstavba vodovodu a kanalizace v části Kalná
opatřeny novým asfaltovým povrchem obecní komunikace v části Kalná
plynofikována část Podolí
rekonstrukce
zvoničky v Černýši
provedeny drobné opravy na kapličce se zvoničkou v části Kalná
nová fasáda na obecním úřadu v Souticích čp.l04
2002 pomoc při povodních, zatopena část Kopečka
výsadba zeleně - záhony na návsi v Souticích
zakoupen sypač na zimní údržbu komunikací
vymalování zasedací místnosti a nové osvětlení v hasičské zbrojnici v Souticích
poskytnut finanční příspěvek pro Záchrannou službu ve Zruči nad Sázavou ve
výši 5000,-Kč
probíhají jednání na postupu dokončení kanalizace v obci Soutice
přípravy symbolů obce s heraldickou kanceláří - znak a prapor obce Soutice

2003 zahájena výstavba - dokončení kanalizace v obci Soutice
zahájena výstavba vodovodu a kanalizace pro část Černýš
pořízení automobilu a vybavení pro SDH Soutice
nainstalován na místním hřbitově automat na svíčky
nákup pumpy na vodu na hřbitově
rekonstrukce vnitřních prostor budovy obecního úřadu
2004 předání obci Soutice Parlamentem ČR znak a prapor
nákup vlajek a dalších symbolů obce Soutice
vybudováno u rybníka v části Kalná zákoutí s posezením-betonové
stoly,ohniště
oprava komunikace a vybudování horské vpusti na Podolí
vydána a pořízena kniha Želivka pro obec Soutíce

lavičky,

2005 rekonstrukce přečerpávací stanice vody v Hulicích-pořízena nová čerpadla a další
zařízení na dopravu pitné vody do Kalné, Soutic a Cernýše
vydána a nakoupena kniha Sázava milovaná
pronájem pozemků na Soutoku k natáčení filmu "Ilusionista"
zahájen rozvoz obědů pro místní důchodce
pořízen vysokotlaký čistič
oprava a obnova odbornou firmou Pomníku padlých z roku 1918
zakoupena sekačka na trávu a vysavač listí pro potřeby hřbitova
2006 finanční pomoc při povodních
pořízena lávka přes řeku Želivku v Souticích-propojení
kopeček s obcí Soutice
rekonstrukce čistírny odpadních vod Soutice
oprava komunikace v části Kopečka-položení nového asfaltového povrchu
pořízen sypač za traktor Zetor-zimní údržba
pořízena změna č.1 územního plánu Soutice
zahájení psaní kroniky obce Soutice
2007 vybudování dětského hřiště v Souticích
zpracován povodňový plán obce Soutice
koupena čekárna do části Kalná
provedena částečná výměna oken v čp.16 Soutice-bývalá škola
výměna rozvaděče pro veřejné osvětlení v části Kalná
objev století-na půdě obecního úřadu nalezeny listinné historické
dokumenty od roku 1900,které jsou průběžně zpracovávány
pořízeno zařízení na likvidaci fosforu na čistírnu odpadních vod v hodnotě
100.000,-Kč
asfaltový povrch komunikace v Černýši
2008 rekonstrukce půdní vestavby v čp.l04 na bytovou jednotku
ošetřena památná lípa u pomníku Svaté Anny
zavedení bezdrátového internetu do obce Soutice
pro části Kalná a Černýš
zakoupeny a zabudovány sestavy pro děti, prolézačka,
skluzavka
pořízeny pohledy obce Soutice, části Kalná a Černýš
špýchar vyhlášen kulturní památkou
podání žádosti na dotaci z evropských fondů na rekonstrukci špýcharu
I
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PŘEČTĚTE SI CO PŘIPRAVUJEME PRO SOUTICE
Co se právě děje?
Probíhají jednání ohledně dlouhodobého pronájmu objektu fary a zajištění dotace z evropských
fondů. Připravujeme
závěrečné vyhodnocení dotace na muzeum z finančních prostředků EU.
Dokončujeme projekt na odbahnění rybníka v Kalné.
Jsou aktualizovány webové stránky obce Soutice: www.soutice.cz.
I

Co je ještě v plánu?
Připravujeme
žádost o poskytnutí dotace na opravu kaple na hřbitově, opravu márnice a
vybudování cesty a cestiček na místním hřbitově a po opravě volá kaplička i zvonička v
Černýši. Ani kaplička se zvoničkou v části Kalná nebude opomenuta.Chceme
pořídit do obce a
jejích částí lavičky, odpadkové koše a betonové květináče. Připravujeme
vybudování parkoviště
u budovy obecního úřadu. Rovněž počítáme s úpravami hasičské zbrojnice a s vytvořením
technického zázemí pro strojový park obce. Zastupitelé
připravují
v Souticích
již třetí
"Posezení pod vánočním stromečkem"pro
děti i dospělé. Na stříbrnou adventní neděli je
zajištěn vánoční koncert skupiny"Schovanky''v
kostele svatého Jakuba ml. samozřejmě spojený
s vánočním jarmarkem. Jako každoročně bude silvestrovský ohňostroj.
V plánu je dále - fasáda na budově bývalé školy čp.16, dokončení opravy komunikací v části
Hrad a další ještě dosud neopravené místní komunikace v obci Soutice, Kalné a Černýši,
výměna oken a zateplení budovy čp.l04-obecní úřad, zateplení obecních domů čp.76, 104, 16.
Počítáme rovněž s dovybavením posilovny v čp.16. Dokončení úprav pozemku na"Ostrově" v
části Podolí. Vybudování veřejného osvětlení u čp.H8 v Souticích a v Kalné u čp.23.
Budou vydávány obecní noviny, kde místní občané dostanou informace o veškerém dění v obci.

Víte o našich tradicích?
Stalo se již tradicí pořádání "Dne matek", "Dne dětí", "Jarmarků",
"Posezení u vánočního
stromečku s nadílkou a ohňostrojem", "Silvestrovský ohňostroj v Souticích",
Tyto akce pořádáme
za finanční
spoluúčasti
místních
spolků
t.j.Rybářů,Sportklubu,
Hasičů,Myslivců
a některých místních podnikatelů.
Obec se finančně podílí na pořádání
"Ledové neckyády".
Navštěvujeme důchodce při jejich životních jubileích a vítáme nové občánky s malým dárkem
do naší obce. Zajišt'ujeme
rozvoz obědů důchodcům, nákupy potravin, dopravu důchodců k
lékaři. Od roku 2000 finančně zajišťuje a prodává obecní úřad kalendáře, kde jsou umístěny
staré fotografie Soutic, Kalné a Černýše.

Co dělají zaměstananci obce?
Starají se o čistírnu odpadních vod, přečerpávací
stanice v obci Soutice, zajišťují provoz
vodovodu a kanalizace v obci Soutice, části Kalná, části Černýš a provoz zanzení na
přečerpávací stanici v Hulicích. Provádějí údržbu zeleně v Souticích a jejích částech, pečují o
veškerou mechanizaci, kterou je obecní traktor, multikára, valník, sypač, radlice, motorové pily,
sekačky na trávu, sněhová
fréza, křovinořezy atp. Udržují obecní domy. Zajišťují údržbu
místních komunikací po celý rok, zabezpečují odklízení sněhu.
Provádějí obecním vozidle
-fekálem Praga V3S svoz fekálií z chatových osad na ČOv. Ani obecní les se neobejde bez jejich
péče. Starají se o provoz vesnického muzea. Do náplně jejich práce také patří údržba místního
hřbitova, třídí a likvidují odpad.
Dále již zmíněný rozvoz obědů a na požádání zajišťuji dopravu našich seniorů k lékaři.

Jak se schází zastupitelstvo obce Soutice?
Zastupitelstvo obce Soutice se scházelo po celé volební období 2006-2010 pravidelně
každou první středu v měsíci v zasedací místnosti na obecním úřadu a všechna zasedání
byla veřejnosti přístupná, což bylo několikrát oznámeno na úřední desce. Na požádání
je samozřejmě umožněno nahlédnout do agendy úřadu.

Kandidáti

pro komunální volby 2010 - 2014

Sdružení nezávislých kandiátů
vylosované číslo 2
Alena Exnerová
Josef Olišar
Ludmila Holečková
Jaroslav Beran
Zdeňka Smutná
Jan Jakoubek ml.
Markéta Houdková

Vážení občané, milí přátelé,
děkujeme Vám za dosavadní podporu našich kandidátů a věříme, že jim dáte opět
důvěru pro další volební období. Chceme, aby se nám v Souticích, Kalné a Černýši
dobře žilo.

SOUTICE,

POJĎME SPOLEČNĚ ROZVÍJET
PODOLÍ, KOPEČKY, KALNOU, ČERNÝŠ

A BORKA.

Naše práce by nebyla možná bez podpory zájmových spolků v Souticích:
ČRS, SDH, SPORTKLUB, MS HUBERT.

Věříme,
že se SOUTICE budou nadále rozvíjet

za podpory každého z Vás.

SLIBOVAT

NAŠE SLIBY SPLNILI.

UMÍ KAŽDÝ, MY JSME

