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Slovo starostky:
„25 výročí samostatnosti Obce“
O
a „Rozloučení s létem 2017“
Naše obec Soutice slaví v letošním roce 25. výročí samostatnosti a tak si dovolím v krátkosti
shrnout průběh těch pětadvaceti let.
Od roku 1976 byla naše obec součástí dnešního města Trhový
Štěpánov. V naší obci byl zvolen občanský výbor a vyhlídky na větší
rozvoj byly podstatně menší.
Od roku 1990 jsem byla členkou obecního zastupitelstva
zastupitel
Trhového
Štěpánova a bylo zřejmé, že okolní obce zůstanou na pokraji rozvoje.
Tato situace nám vnukla myšlenku na osamostatnění obce, tak naše
pracovní skupina ve složení Josef Olišar, Jaroslav Vilímovský, Jaroslav
Petrů a Ing. Antonín Kadleček vstoupila
vstoupila do jednání se zástupci obce
Trhový Štěpánov.
Došlo k dohodě a ke „královskému“ dělení majetku a naše obec byla
k 1. lednu 1992 samostatná.
Od roku 1992 se naše obec ubírala cestou rozvoje, budování, plnění
přání a potřeb obyvatel. V obci Soutice, Kalné a Černýši je vodovod a kanalizace, opravené
komunikace, doplněno a zrekonstruováno veřejné osvětlení, v celé obci je rozhlas, opravené
památky:: socha svatého Jana Nepomuckého, sousoší svaté Anny a Panny Marie, opraveno je i 11
křížků na území obce, obnovené a nově vysazené aleje a Soutice mají navíc bonus - plynofikaci,
dále obnovenou náves v Černýši s opravenými památkami - zvoničkou a železným křížem
s Ježíšem v životní velikosti, dále opravený pomník Padlým z I. světové války a osazen pomníček
jako vzpomínku na oběti II. světové války, upravené záhony na návsi, udržovaný místní hřbitov a
plochy zeleně. Obec od roku 1997 má vlastní územní plán, v roce 2004 byl obci udělen
poslaneckou sněmovnou znak a prapor. Byla provedena rekonstrukce domu čp.76 na 6bytovku a
opraveny další obecní budovy. Podařilo se zrekonstruovat muzeum z bývalého kontribučního
špýcharu z 18.století. Pořídili jsme dřevěný mobiliář
mobiliář na celé území obce a nakoupili techniku na
údržbu zeleně a místních komunikací. Pečujeme o vzhled a pravidelný úklid obce na jaře, kde se
aktivně pod záštitou obce zapojují naši občané a myslivecké sdružení Hubert. Zajišťujeme
bezplatně sociální služby
žby našim občanům - rozvoz obědů, návštěvu u lékaře, nákupy atd. Obec ze
svého rozpočtu pořídila vybavení do prodejny potravin v hodnotě 500 tisíc Kč, kterou má v nájmu
Jednota COOP. Pronajali jsme nebytové prostory v čp.16 k hostinské činnosti, které jsme
zrekonstruovali a nově zařídili. Rovněž řádně pečujeme o čistírnu odpadních vod, přečerpávací
stanice a čerpací stanici pitné vody, aby naše domácnosti bez problémů mohly využívat, pro
všechny, tak samozřejmé služby. Přispíváme každoročně 50 tisíc Kč na opravu kostela.
Obec získala v roce 2014 zelenou stuhu za péči o zeleň a památky v obci a byla nám dána
možnost čerpání dotace ve výši 400 tisíc Kč. Muzeum dostalo pomyslnou „zlatou cihlu“ v hodnotě
40 tisíc Kč, a tyto finanční prostředky byly investovány
investovány do muzea. Dále pak muzeum získalo
v roce 2015 na výstavě Má vlast - cestami proměn na Vyšehradě cenu odborné poroty za zdařilou
rekonstrukci v podobě diplomu podepsaného Ing. arch. Josefem Pleskotem a umístilo se na
1. místě v celostátním internetovém hlasování o nejkrásnější proměnu. Již tradičně pořádáme akce
pro děti – „Den dětí, výlety s dětmi, tvoření v muzeu, Vítání prázdnin, pro ženy Den matek, další
akcí je Loučení s létem“, zahajujeme Advent na návsi, pořádáme vánoční koncerty v kostele sv.
Jakuba
uba st., jezdíme do divadel. Aktivní spolky v obci pořádají „Ledovou neckyádu, pálení
čarodějnic, rybářské závody, nohejbalový turnaj“. Hasiči, myslivci, rybáři, členové Sportklubu a
členové Veselého spolku Podoláci a Kopeček se účastní akce „Vítání prázdnin“
prázdn
a podporují
materiálně i finančně obecní akce. Pro Sbor dobrovolných hasičů jsme pořídili hasičskou zásahovou
a sportovní stříkačku v hodnotě 130.680,-Kč,
130.680, Kč, historické obleky za 26.660,-Kč
26.660,
a historické helmy
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v hodnotě 16.300,-Kč.
Kč. Vážím si zájmu členů sboru,
sbo
že udržují v chodu hasičskou stříkačku z roku
1928 od firmy Stratílek, je to opravdu „klenot“, který si péči zaslouží.
Toto je jen drobný výčet práce a akcí v obci, ovšem díky několika lidem, kterým leží na srdci blaho
a zájem o pěknou obec a společenský
společenský život v ní. A jaké jsou další plány? Čeká nás dokončení
obnovy Umrlčí cesty, výměna vodoměrů na celém území obce, odbahnění rybníku v Kalné, fasáda
na budově bývalé školy č.p.16, rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení, rekonstrukce a
rozšíření hasičské
sičské zbrojnice č.p.126, obnova návsi v Souticích, oprava místních komunikací.
Zvažujeme jak naložit s budovou fary, kterou nám nabízí do pronájmu římskokatolická církev.
Velice děkuji všem občanům obce Soutice, Kalné a Černýše a samozřejmě i našim spolkům
spolk
Sboru
dobrovolných hasičů, Mysliveckému sdružení Hubert, Místní organizaci rybářského svazu,
Sportklubu a Veselému spolku Podoláků a Kopeček, kteří se zapojují do tohoto dění a pomáhají
tak zvelebovat naši obec. Nesmím zapomenout ani na naše sponzory, kteří
k
nás podporují, jak
finančně, tak i materiálně a my si této pomoci velice vážíme.
Naši sponzoři: Mgr. Tomáš Ján, František Falář, Jaroslav Sochůrek, Miloslava Suchá, Banzai Praha,
EKOSO Trhový Štěpánov, Swietelsky Tábor, Jednota COOP Nymburk, Rabbit Trhový
Tr
Štěpánov, ,
EKO-KOM
KOM a.s.Praha., SDH Soutice, MS Hubert Soutice, ČRS Soutice, Sportklub Soutice a Veselý
spolek Podoláci a Kopečka.

Co se událo:
• Skluzavka na Kopečkách
•
•
•

V měsíci červenci jsme přivítali se Standou Hložkem „Prázdniny“, spolek Podoláci pořádal
„Ledovou neckyádu, ČRS přichystal u rybníka Donáťák „Rybářské závody“
V měsíci srpnu „Nohejbalový turnaj“
V měsíci září jsme oslavili 125. výročí založení SDH a 25. výročí samostatnosti obce Soutice,
jeli jsme na Rock Operu „Faust“ do divadla v Holešovicích

Plánované akce:
•
•
•
•

27. 10. Strašidelné tvoření s lampionovým průvodem
3. 11. Zájezd do divadla Hybernia na muzikál Mefisto
2. 12. Zahájení Adventu a rozsvícení vánočního stromečku
30. 12. Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba Staršího

Skluzavka na Kopečkách
Nejprve byly vysazeny ve tvaru bludiště keříky za lávkou směrem k soutoku řek Želivky a Sázavy,
které se rozrostly a dnes již mohou děti procházet
a trénovat svůj orientační smysl,
sm
ale i paměť.
Doplnili jsme tento kout skluzavkou pro děti a pro
dospělé je zde umístěna lavička s nástěnkou, kde
jsou informace o památkách v benešovském a
kutnohorském okrese.
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Vítání prázdnin:
Konečně přišly prázdniny, doba na kterou se těší
nejen děti, ale i dospělí. Pro ně
ě všechny uspořádal v
sobotu 1.července
července Obecní úřad Soutice ve spolupráci
s místními spolky SDH, ČRS,
ČRS MS Hubert a
Sportklubem Vítání prázdnin. Starostka obce Alena
Exnerová všechny přivítala a uvedla bohatý program.
Na stanovišti hasičů se děti pod vedením Roberta
Hulyopa a Petra Veřtáta mladšího učily správně
nasměrovat proud vody z hadice na terč. V koutku u

rybářského hospodáře Libora Exnera děti poznávaly
ryby, části jejich těla a vodní rostliny. V přilehlém
bazénku si ty nejmenší
nší mohly i ulovit plastovou
rybičku. Členové mysliveckého sdružení Michael Ris a
Lukáš
Svoboda
připravili
pro
děti
střelbu ze
vzduchovky a poznávání zvěře
věře podle trofejí a stop.
Svoje znalosti a dovednosti si se svými ratolestmi
ověřovali samozřejmě také rodiče.
odiče. U každého zastavení
čekala na všechny po splnění úkolu sladká odměna. Byl
zde také stánek historických řemesel. Řemeslníci v
dobovém oblečení rádi a ochotně předvedli výrobu
svíček máčením, tkaní na karetkách i na stávku, pletení
pásků na vidlici či špulce, háčkování a další techniky
zdobení oděvů. Při práci jsme mohli pozorovat
vyšívačku, jíž se pod rukama rodil erb českých
královen. Vše jsme si mohli vyzkoušet a dozvědět se
i něco z historie řemesla. Další zkouška zručnosti a
rovnováhy spočívala v žonglování s míčky a kužely
nebo v balancování talířů na tyči. Chůdařka Gaja na
všechno dohlížela ze své úctyhodné výšky a když ji
ten pohled omrzel, rychle se proměnila v exotickou
tanečnici. Do kola přibrala i své dva hady Honzíka a
Pepíka. S hadími tanečníky
čníky se potom mohl každý
vyfotit a pohladit si je. Mít kolem krku devítikilového
hroznýše Honzíka byl nevšední zážitek. Jako vždy byla
pro děti připravena oblíbená hra židličkovaná, pro velký zájem
zájem rozdělená na část pro holky
hol a pro
kluky. Každý účastník samozřejmě
amozřejmě dostal odměnu, stejně jako ti, kteří svou cenu vyhráli v
propichování balónků. Kdo ještě nebyl unavený, vyřádil se na trampolíně do sytosti. O přestávce
se děti občerstvovaly párkem v rohlíku, ochlazovaly zmrzlinou, pitný režim zajišťovala malinovka.
malino
Ani krátká odpolední přeháňka nezahnala diváky, očekávající příjezd hlavního hosta – zpěváka
Standy Hložka. Dívčí idol trochu zešedivěl, ale čas nic neubral na jeho sympatickém vystupování. Z
přítomných dětí si okamžitě vytvořil svůj sbor a i když malým
malým zpěváčkům trošku pomáhala
technika, spolupracovali se Standou a dobře se bavili. Ani dospělí nepřišli zkrátka a slyšeli
Hložkovy známé písničky. Když přišly „Holky z naší školky,“ zpíval každý. Zkusili jste někdy
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spočítat, kolik dívčích jmen se objevuje v písničce? Na závěr se Standa Hložek s každým ochotně
vyfotografoval
a
rozdával
podpisy
svým
fanynkám.

Podle hojného počtu spokojených návštěvníků se soutické Vítání prázdnin opravdu vydařilo.
Dana Vlasáková

Oslava 125. výročí založení SDH Soutice a 25 let samostatnosti
samostatnosti obce Soutice
Soutic
V sobotu
u 2. září si naše obec Soutice slavnostně připomněla 25. výročí osamostatnění obce od
Trhového Štěpánova. Soutičtí dobrovolní hasiči v tento den zároveň oslavili 125. výročí založení
sboru. Ráno ještě před zahájením slavnostního programu se hasiči odebrali na hřbitov, kde
starostka obce Alena Exnerová
rová a starosta SDH Petr Suchý uctili památku zesnulých zakladatelů a
členů sboru položením věnce k velkému kříži ve středu hřbitova. V 9 hodin se pak hasiči i
veřejnost shromáždili před kostelem. Po proslovu
starosty SDH Petra Suchého a starostky obce
Aleny
ny Exnerové uctili přítomní minutou ticha
zesnulé
hasiče.
Nové
hasičské
stříkačce,
chráněncům sv. Floriána i všem občanům požehnal
P. Jerzy Cymanowski MIC, farář z poutního místa
na Hrádku u Vlašimi. Od kostela se průvod vedený
hasičským autem odebral k Pomníku
Po
padlým, kde
starostka obce se starostou SDH položili věnec v
národních barvách. Následně byl na hasičskou
zbrojnici vyvěšen prapor soutického sboru a byla
pořízena společná fotografie přítomných hasičů.
Dlouholetí a zasloužilí členové SDH Soutice obdrželi
obd
z rukou starostky obce Aleny Exnerové vyznamenání.
Po slavnostní části programu následoval divácky
atraktivní exhibiční požární útok, jehož trasa byla
vytyčena od č. p. 3, kolem statku k č. p. 36. Kromě
klasického požárního útoku, bylo závěrečným úkolem
úko
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co nejrychlejší vypití půllitru nealkoholického piva. Exhibice se kromě soutických hasičů zúčastnila
družstva z Dalkovic a Dubějovic. Z Dolních Kralovic přijela dokonce dvě dětská družstva. Útok
zahájili domácí hasiči se stříkačkou z r. 1928, kteří pro tuto příležitost oblékli historické uniformy.
Stříkačka firmy Stratílek z Vysokého Mýta se svým výkonem už nemohla srovnávat s moderní
technikou, nicméně ukázala, že je i po téměř devadesáti letech stále funkční, vyrobená s fortelem
tehdejších řemeslníků. Bílo červené stejnokroje a lesklé černé helmy slušely soutickým hochům
náramně. Bleskurychlý a bezchybný zásah předvedli na zkrácenou vzdálenost nejprve chlapci a po
nich dívky z Dolních Kralovic a jejich hasičští instruktoři na ně mohli být právem hrdí. Dalkovičtí
hasiči ukázali, že dokážou nejen rychle uhasit požár, ale i svou žízeň, reprezentanti Dubějovic za
nimi nezůstali pozadu. Závěr exhibice opět patřil soutickým
so ickým hasičům, tentokrát už v současném
ustrojení a s novou stříkačkou. I když jim síla nové mašiny dala trochu zabrat, obstáli na jedničku.
A tak mohl ing. Ota Paikert, který bděl nad regulérním průběhem požárního útoku a měřil čas,
prohlásit, že všechna zúčastněná družstva svůj úkol splnila a zaslouží si pamětní poháry. Než se
vše připravilo k slavnostnímu předávání ocenění, mohli si občané prohlédnout profesionální
hasičskou techniku, kterou přivezla jednotka Hasičského záchranného sboru ze Zruče nad
Sázavou. K vidění bylo také tablo s fotografiemi z minulosti i současnosti obce a obrázky
nakreslené
slené dětmi po výletu do ZOO. Pomyslné stupně vítězů si
užívali hlavně malí hasiči, které doprovodil jejich maskot,
háčkovaný hasič Hasík. Kromě pamětních pohárů dostaly děti
také medaile a sladkosti. I dospělí hasiči měli radost z pohárů a
upomínkových předmětů
ředmětů a také z toho, že jejich oslava
proběhla bez karambolů a bez deště, jímž hrozila zatažená
obloha. Druhá část oslavy už se nesla v duchu 25. výročí
samostatnosti Soutic. Starostka obce Alena Exnerová udělila
při této slavnostní příležitosti Poděkování
Poděková
zastupitelům,
zaměstnancům a těm, kteří se za to čtvrtstoletí samostatnosti
obce podíleli na jejím fungování, rozvoji a zvelebování. Malé
tanečnice Vanessa Staňková a Dominika Sajfrtová ze Zruče
nad Sázavou zahájily kulturní program ukázkou street dance.
dance
Zlatým hřebem odpoledne bylo vystoupení zpěváků Bohuše
Matuše a Františka Čermáka, kteří zazpívali známé muzikálové písně i nesmrtelné hity Waldemara
Matušky a Karla Gotta. Dalším vzácným hostem
byla vždy milá a skromná hvězda divadla Semafor
Miluška Voborníková.
borníková. Ještě než k poslechu i k tanci
začal hrát LÁĎA z Vlašimi, předala starostka obce
sladkou odměnu dětem, které namalovaly obrázky
z výletu do ZOO. Protože k dobré zábavě patří i
dobré jídlo a pití, nechyběl bohatě zásobený stánek
s
grilovanou
vepřovou
ovou
kýtou
a
dalšími
pochoutkami. Jako suvenýr či malý dárek ze
slavnostního dne si mohli návštěvníci zakoupit
upomínkové předměty - hrníčky, propisovací tužky, baterky, kalendáře, klíčenky, magnetky,
smaltované odznaky, igelitové tašky, spínací špendlíky. Ty budou i nadále na prodej na OÚ, v
muzeu a na poště Partner. O zábavu malých občánků se starala chůdařka a tanečnice Gaja s
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kejklíři. Připraveno bylo žonglování, balancování talířů na tyči, poznávání barev a zvířat, lovení
bonbonů z mouky, srážení dřevěných špalíčků a chůze na chůdách i po provaze. Když se setmělo,
předvedli kejklíři ještě úchvatnou ohnivou show. Definitivní tečku za slavnostním programem
udělal noční ohňostroj. Co tedy přát pětadvacetileté slečně Obci do dalších let? Snad jen vše dobré
a potřebné k tomu, aby se tu nám všem občanům šťastně a spokojeně žilo.
Dana Vlasáková

10 let slavíme v naší obci Den matek
S historií Dne matek se pojí jméno americké aktivistky Julie Ward-Howeové, která v roce 1870
vyzvala ženy ke sjednocení proti válkám v Provolání ke dni Matek. Zakladatelkou se však stala až
Anna Marie Jarvisová, která bojovala za práva matek a usilovala o oficiální uznání svátku. To
potvrdil návrh amerického Kongresu, stvrzený roku 1914 prezidentem Wilsonem. V
Československu se začal tento svátek slavit v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice
Masaryková. Podle amerického vzoru se slavil druhou květnovou neděli. Po druhé světové válce
byl postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března),
ale i přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. MDŽ
se ale zachovává také, podobně, jako v jiných zemích. V některých státech se oba svátky sloučily.
V naší obci se první oslava Dne matek pořádaná Obecním úřadem Soutice uskutečnila před deseti
lety – přesně 12. 5. 2007 od 14 hodin v hasičské zbrojnici. Zúčastnilo se 35 žen. Bylo zajištěno
pohoštění, hudba i kulturní program, který se skládal z vyprávění anekdot a přednesu básní. O
obsluhu u stolu a dobrou pohodu se starali místní muži. Dámy se dobře pobavily, popovídaly si a
došlo i na tanec. Již tehdy dostala každá žena při odchodu kytičku a kalendář na příští rok, v němž
byl i historický snímek naší obce. V průběhu let se místo konání oslavy Dne matek měnilo.
Nejčastěji to bylo v 1. patře bývalé školy, ale i v hasičské zbrojnici, v sále hostince U Petrů a v
salonku Hospůdky ve škole. Ženy vždy uvítala a s programem seznámila starostka obce Alena
Exnerová, která byla i hlavní organizátorkou. Popřát maminkám k svátku chodili též obecní
zastupitelé Josef Olišar a Jaroslav Beran. Svým svérázným humorem k dobré náladě přispíval často
také pan Antonín Blažejovský. Pan Miroslav Riessner ženám pogratulovat nikdy nezapomněl, s
noblesou a básní, tak jak to umí jenom on. Občerstvení bylo vždy výborné. Byly to chlebíčky od p.
Štorce, zákusky a chlebíčky z cukrárny p. Bayera, minizákusky z cukrárny BENEA, dortíky, které
napekli vlašimští cukrářští učni nebo pohoštění, připravené tehdejší hostinskou Irenou Kozákovou z
Černýše. Všemu jistě vévodily dortíky, které v roce 2008 upekla cukrářka Alena Filipová z
Benešova. Domácí dobroty ke Dni matek v roce 2009 připravily samy oslavenkyně. Každá se před
sousedkami chtěla „blýsknout“ tím nejlepším, co umí. Nikdy nechybělo ani dobré víno, bílé i
červené, podle chuti. V roce 2008 ho dokonce přímo ze svého sklípku v Hovoranech na Moravě
soutickým ženám dodal pan Machalínek. Pro radost přítomným ženám hrála Hudba pana Hazmuky
z Vlašimi, skupina Gram z Vlašimi. Country písničky si maminky zazpívaly s pány Josefem
Horáčkem z Kalné, jeho bratrem Vladimírem, Tomášem Bezouškou ze Soutic a jejich přáteli. V
posledních letech je hudba reprodukovaná a dámy si zase mohou lépe popovídat. O kulturní
program se maminkám staraly děti z MŠ v Hulicích, dětský taneční kroužek ze ZŠ ve Zruči a
skupina orientálních tanečnic LABYR-IN-T ze Zruče a Vlašimi. Mažoretky ze ZUŠ Vlašim vystoupily v
letech 2013 a 2014. Mezi nimi také soutická děvčata Katka Svobodová a Terezka Suchá. V roce
2015 zatančily poetický orientální tanec s křídly paní Barbora Jandejsková s dcerou Markétkou.
Zarecitovat básničky chodí místní děti - Kristýnka a Vojta Neradovi, Valinka a Karolínka Svobodovy
a Markétka Jandejsková. Do tajuplného světa magie pozval ženy kouzelník Martin Hruška. Díky
laskavému sponzorství pana Tomáše Jána navštěvují v posledních letech naši obec také známí
umělci. Byl tu herec, kaskadér a patron všech opuštěných pejsků Zdeněk Srstka, zpěvák a
pohádkový princ Jiří Štědroň, muzikálový zpěvák Bohuš Matuš a zpívající italský strážník Davide
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Mattioli. Jak se panu Mattiolimu v Souticích líbilo dokazuje i videozáznam jeho vystoupení, který
umístil na svůj facebookový profil. V letošním roce zazpíval soutickým ženám Karel Bláha, sólista
Hudebního divadla Karlín. Zazněly písně z muzikálů a operet, melodie slunné Itálie i skladba
Antonína Dvořáka. Všechny umělce vždy slovem provázel Jožka Zeman, moderátor televizního
pořadu TKM, dobře známý starší generaci. Sponzorskými dary na oslavu Dne matek často
přispívaly také spolky a sdružení – SDH Soutice, ČRS MO Soutice, MS Hubert Soutice, Sportklub
Soutice – i místní soukromí podnikatelé a firmy a obchodníci z okolí. Každý rok ženy pravidelně
dostávají kytičku a kalendář, kde jsou historické fotografie obcí na Benešovsku a samozřejmě i
naší obce. Od roku 2015 dávají také děti maminkám dárky, které vyrobily při tvoření v muzeu.
Letos přibyla k darům ještě propisovací tužka, připomínající 25 let samostatné obce Soutice.
Některé maminky už bohužel nejsou mezi námi, jiným zdraví nedovoluje přijít. Objevují se ale zase
tváře nové. A tak doufejme, že tradice Dne matek v naší obci bude i nadále pokračovat.
Všem, kteří se za těch 10 let jakkoli podíleli na přípravách a zdárném průběhu oslavy Dne matek
patří náš dík.
Dana Vlasáková

Výlet do divadla v Holešovicích
Dne 21. 9. jsme uspořádali návštěvu divadla v Holešovicích na Rockovou Operu FAUST, Milana
Steigerwalda a Pavly Forest o síle pokušení a lidské proradnosti na motivy tragedie Johana
Wolfganga von Goetha. Byl to nádherný zážitek, umocněný zpěvem Jiřího Zonygy v postavě
Fausta, Danielou Langerovou, která ztvárnila postavu Markétky a postavu Mefistofelesa v podání
Viktora Dyka. Co dělá čert? Nikdy nespí. Vy také nespěte a jeďte se podívat na Fausta. Vaše duše
nepropadne peklu, ale rockové muzice.

Vyúčtování akce ze dne 2.9.2017
Náklady spojené se slavností 25.výročí samostatnosti obce Soutice a 125.výročí založení SDH
Soutice byly celkem ve výši 65.646,-Kč z toho:
Občerstvení: 26.997,-Kč
Dárky: plakety, medaile, květiny, balíčky pro děti: 13.115,-Kč
Sponzorské finanční dary ve výši 9 000,-Kč byly použity na ohňostroj, koláče a částečné pořízení
reklamních předmětů obce. Dalším sponzorským darem bylo vystoupení B.Matuše a
M.Voborníkové, firma Rabbit poskytla klobásy a párky, od ostatních výše uvedených sponzorů
jsme obdrželi dárkové předměty a další občerstvení.
Zajištění služeb a zábavy:
ToiToi, hudba L.Šarkézi, Gája Yritis+ohnivá show, květiny, V.Stach-doprava+zvuková aparatura
pro B. Matuše a M. Voborníkovou: celkem 25 534,-Kč.
Další výdaj ve výši 7.547,-Kč-hasičská zbrojnice:
vymalování hasičské zbrojnice: 6.600,-Kč, nákup ubrusů: 222,-Kč, zásobník na ručníky + papírové
ručníky: 725,-Kč.
Reklamní předměty obce byly pořízeny v částce: 83.096,65 Kč
hrnečky: s fotem muzea, s kostelem svatého Jakuba st., a návsí s památkami v Černýši, igelitové
tašky malé a velké se znakem obce v černobílém a barevném provedení, špendlíky se znakem
obce a SDH k výročí samostatnosti obce a výročí založení SDH, různé druhy propisovacích tužek s
nápisy, klíčenky, magnetky. Tyto upomínkové předměty prodáváme na poště Partner, v kanceláři
obecního úřadu a v muzeu.
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Vodné a stočné
Cena vodného a stočného byla navýšena dle rozhodnutí zastupitelstva obce Soutice ze dne
16.8.2017. Jedním důvodem je navyšování ceny stočného obcí Hulice z pro část Kalnou,
naposledy k 1.4.2017. Další nárůst ceny stočného vznikl rekonstrukcí ČOV Soutice v roce 2016 a
2017,, kde bylo třeba vyměnit část technologie, která byla osazena v roce 1994 a již nebyla plně
funkční. Vodné nám bylo rovněž
ěž zdraženo Želivskou provozní a samozřejmě je třeba do ceny
započítat i náklady spojené s prováděním odběrů vzorků Bioanalytikou Chrudim. Z těchto důvodů
musíme přistoupit k úpravě ceny vodného a stočného.
Současná cena vodného: 23,70 Kč/m3 s DPH
Nová cena vodného: 25,00 Kč s DPH
Současné cena stočného: 30,00 Kč/m3 s DPH
Nová cena stočného: 35,00 Kč s DPH

Rekonstrukce ČOV
Naše čistírna odpadních vod byla postavena v letech 1994 – 1995. Samozřejmě bylo třeba vyměnit
technologii a určité prvky, které slouží k bezproblémovému čištění
tění odpadních vod. V loňském roce
již byla vyměněna kyslíková sonda, česlicový koš, došlo i k výměně 2 ks čerpadel. Vzhledem
k tomu, že docházelo ke špatnému prokysličování kalů bylo třeba provést výměnu
provzdušňovacího systému na ČOV. Tato výměna stála obecní rozpočet 82 946,-Kč. Došlo
k vyčištění odtokového kanálu a zprovoznění
zprovo
šoupat. Dle smlouvy č.2/2017 o převzetí a upravení
kalů z čistírny odpadních vod s firmou VAK Kutná Hora objednáváme vývoz přebytečných kalů.
Cena za převzetí a upravení kalů na ČOV odběratele je sjednána dohodou a činí 270,-Kč/m3
270,
bez
DPH. V letošním roce jsme museli již třikrát zabezpečit odvoz a likvidaci fekálií na ČOV do Zruče
nad Sázavou a ČOV Kutná Hora, provést vyčištění kalové jímky a práce tlakovým vozem při
rekonstrukci ČOV v měsíci září 2017 a obec zaplatila částku ve výši 64 446,-Kč.
446,
S firmou Lerison
Brno má obec uzavřenou smlouvu o dílo na částku 45 000,-Kč
Kč bez DPH, ohledně zajištění servisní
služby a technologický dohled na ČOV. Servisní služba zahrnuje min. 2x ročně návštěvu ČOV
servisním technikem, kontrolu a případnou výměnu uhlíků a filtrů ve dmychadlech Becker a
kontrolu ostatních zařízení ČOV. Technologický dohled zahrnuje min. 2x ročně návštěvu ČOV
technologem, nastavení a kontrolu optimalizace čistícího procesu,
procesu, kontrolu nitrifikace a
denitrifikace dle rozborů odpadních vod. V letošním roce nás ještě čeká dokončení oprav na
přečerpávacích stanicích. Každoročně je třeba investovat do zařízení,
zařízení, které odvádí splaškovou
vodu a čistí ji tak, aby mohla být navrácena zpět
z
do vodoteče.
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Volby 2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Starostka obce SOUTICE oznamuje:
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 20.října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin a
v sobotu 21.října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1
je volební místnost: Hasičská zbrojnice č.p.127
pro voliče bydlící: v obci Soutice, Černýši a Kalné
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).
Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky jiné.
Sběr nebezpečného odpadu:
V pondělí 30.10.2017 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu.
Kalná: u autobusové čekárny
8,00 - 8,15 hod.
Kopečka: u lávky
8,30 - 8,45 hod.
Podolí: na rozcestí
9,00 - 9,15 hod.
Soutice: na návsi
9,30 - 9,45 hod.
Černýš: na návsi
10,00 - 10,15 hod.

Přistavení kontejneru:
Dne 6.11. – 20.11.2017 budou přistaveny kontejnery na komunální odpad
Soutice: na parkovišti
Podolí: na rozcestí
Kopečka: u lávky
Kalná: u autobusové čekárny
Černýš: na návsi
Sběr pro Diakonii Broumov v listopadu
Oznamujeme Vám, že ve dnech 7.11. a 9.11. proběhne sbírka ošacení pro Diakonii Broumov.
Pokud máte doma nepotřebné oděvy, máte možnost je předat touto cestou a nevyhazovat je do
popelnice či kontejneru.
Změna dodavatele obědů:
Od 1.11.2017 budeme odebírat obědy z vývařovny Vega v Hulicích za 60,- Kč.
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Pozvánka do senátu:
Místopředseda Senátu Parlamentu České republiky pan Jiří Šesták se rozhodl zorganizovat
„Setkání
Setkání se starosty České republiky“,
republiky , kteří zastávají funkci starosty 20 a více let,
let mezi nimiž byla
naše starostka p. Alena Exnerová. Všichni starostové obdrželi dne 30.9.2017 ve Valdštejnském
paláci z rukou předsedy Senátu Milana Štěcha a místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka pamětní list
Senátu České republiky s upřímným poděkováním za dlouholetou službu svým občanům.

Umrlčí cesta
Cílem projektu je obnova úseku ze zaniklé polní cesty s doprovodnou výsadbou o celkové délce
968 m a obnova doprovodné vegetace podél dalších dvou cest, které se nacházejí v extravilánu
obce Soutice. Projekt řeší problematiku nízké biodiverzity, ekologické stability a strukturalizace
struk
krajiny. Podstatným důvodem obnovení polní cesty je ale navrácení pietní hodnoty místu. Zaniklé
cestě se dodnes říká Umrlčí, byla místem, kde se v létech 1623-1626,
1626, 1640 a 1644 pohřbívaly
oběti tří morových ran, které obec zasáhly. Doprovodná vegetace
ve
v krajině zajišťuje útočiště
různým živočišným druhům, přispívá včelařům, vytváří specifické biotopy, snižuje povrchový odtok
vod, příznivě ovlivňuje místní mikroklima-mimo
mikroklima mimo jiné poskytne stín, poslouží jako větrolamy,
přispívá k orientaci v krajině. V případě ovocných stromů zajišťuje lidem ovoce. Obnovou vegetace
dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v oblasti a návratu k historické krajinné struktuře, jak
dokládá historický průzkum jednotlivých lokalit. Projekt počítá s ošetřením stávající vegetacevegetac
probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd., a s výsadbou nové vegetace v místech, kde aktuálně
chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a neperspektivně ošetřena. Návrh
vegetace vychází z potenciální přirozené vegetace řešené lokality a výběru starých regionálních
odrůd ovocných stromů, které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Projekt respektuje
územně plánovací dokumentaci. Celkem bude na katastrálním území Soutice vysazeno 174 ks
stromů a založeno 3335 m2 travo-bylinných
travo
porostů
rostů a obnoveno 968 m polní cesty technologií
travnatých cest.
Umrlčí cesta -70
70 ks ovocných stromů, 56 listnatých stromů, obnova cesty, založení 2966 m2
travo-bylinných porostů
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Hrušňové stromořadí v Kalné -31 ks ovocných stromů, založení 369 m2 travo-bylinných
porostů
Březové stromořadí na Kopečkách - 17 ks listnatých stromů
Projektová dokumentace celkové náklady: 1.024 209,-Kč s DPH
Vysoutěžená cena ve výběrovém řízení: 833.584,-Kč s DPH
Vynaložené finanční prostředky obce ku dnešnímu dni: 207.257,-Kč s DPH
Výše dotace: 80%
Obnovu Umrlčí cesty vyhrála ve výběrovém řízení firma PARK+, Milevsko.

Kompostéry
V roce 2016 činila celková produkce 147 tun odpadu, z toho největší podíl měl směsný komunální
odpad a bioodpad. Cílem projektu je snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu ve směsném
komunálním odpadu a celkově posílit a zkvalitnit nakládání s odpady ve spádové oblasti
prostřednictvím nákupu 100 ks domácích kompostérů, 1 ks štěpkovač a 1 ks kontejner na textil.
Umístění kompostérů bude vycházet z průzkumu v obci, které předcházelo přípravě žádosti.
Kompostéry budou rozmísťovány na soukromé pozemky občanů a tím bude zajištěna dostupnost
pro občany a zajištěno hojné využívání obyvateli. Štěpkovač bude parkovat v garáži OÚ č.p.104.
Kontejner na oděvy bude umístěný na návsi v Souticích a bude volně k dispozici občanům obce
Soutice. V rámci projektu bude řešeno předcházení vzniku odpadu prostřednictvím domácího
kompostování. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Dojde ke zlepšení odpadového
hospodářství v obci. Celkové výdaje projektu: 1 414 611,-Kč.
Pokud dojde ke schválení dotace, bude vypsáno výběrové řízení. Poté upřesníme vysoutěženou
cenovou nabídku. Žádost byla podána 1. srpna 2017 na MŽP ČR, Evropské a strukturální fondyOperační program Životní prostředí.
Nový územní plán obce Soutice
Na veřejném zasedání dne 18.5.2016 OZ rozhodlo o pořízení územního plánu Soutice v souladu
s ustanovením §6, odst.5, písm.a), zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu., neboť platnost územního plánu z roku 1997 končí a do konce roku 2020 musí mít obec
zpracovaný nový územní plán. Osoba oprávněná k výkonu územně plánovací činnosti ve smyslu
ust.§24, stavebního zákona byla oslovena paní Pavla Bechyňová. Cena za pořízení územního plánu
je 198 000,-Kč. Ve výběrovém řízení na zpracovatelku územního plánu byla vybrána nejvhodnější
nabídka autorizované osoby dle zákona č.360/1992 Sb., paní Ing.arch.Ivany Schwarzmannové
z Kolína. Hodnota zakázky je 238 000,-Kč. V letošním roce jsou vypsány dotace z MMR ČR na
pořízení územních plánů, naše obec podává žádost o přidělení dotace na jeho pořízení.

Čerpací stanice pitné vody v Hulicích
V měsíci lednu obdržela naše obec návrh nájemní smlouvy na část prostoru v čerpací stanici pitné
vody v Hulicích. Nájemné bylo navrženo ve výši 1 800,-Kč měsíčně bez DPH. O výši nájemného
bude jednat OZ dne 19.10.2017. Je pravdou, že užíváme částečně prostor v čerpací stanici, kde
má obec od roku 1992 umístěnou technologii na dodávku pitné vody. Žádná smlouva na pronájem
těchto prostor neexistovala, byla pouze uzavřena ústní dohoda, která vždy platila a byla
dodržována. O dalším postupu ohledně nájemní smlouvy Vás budeme informovat. Naši
zaměstnanci udržovali okolí přečerpávací stanice a samozřejmě jsme se podíleli finančně na všech
nákladech při opravách a údržbě této budovy. V letošním roce jsme dali repasovat naše dvě
čerpadla a zaplatili částku ve výši 32 037,-Kč. Rovněž došlo k opravě uzávěrů na odkalování
tlakových nádob za 1 991,-Kč. Máme zájem naše rozvody pitné vody plně automatizovat, vyměnit
původní technologii a tím bude zajištěna bezproblémová dodávka pitné vody ke koncovým
spotřebitelům.
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Sbor dobrovolných hasičů v Souticích
Nejprve bych velmi rád poděkoval všem, kteří se přišli podívat na oslavu 125.výročí založení
místního Sboru dobrovolných hasičů a užili si s námi velmi povedenou akci. Vše se vydařilo, jak
jsme si přáli, dokonce počasí se vydařilo, i když v době pátečních příprav to vypadalo nevlídně.
Stejně tak bych velmi rád poděkoval všem členům Sboru a přátelům, kteří věnovali velkou část
svého času důkladným přípravám. Dík patří paní starostce, která má na konání oslavy velkou
zásluhu i zaměstnancům obce, kteří nám usilovně pomáhali s přípravami, organizací a dokonce i
pořízením velmi
mi pěkných fotografií z průběhu celé akce, které jsou umístěné na obecních
internetových stránkách.
ánovány do konce letošního roku:
roku
Akce, které máme naplánovány
-

4.11.2017 celodenní brigáda pro členy SDH v hasičské zbrojnici, během které umístíme
ochranné mříže na
a okna zbrojnice k zabezpečení našeho vybavení. Současně provedeme
kontrolu pojízdného výsuvného žebříku, který je třeba dát do pořádku a zajistit technickou
revizi. Pokud máte chuť se připojit, rádi uvítáme každou pomoc.

-

25.11.2017 sběr kovového odpadu v Souticích, Kalné a Černýši. Sběr jsme provedli
naposledy na jaře 2016 a rádi bychom odvoz kovového odpadu opět veřejnosti nabídli.
n
Svoz bude probíhat od 8,00
8,
hod. Menší odpad je možné nechat před domy, v případě
objemnějšího odpadu se, prosím,
prosím obraťte na členy Sboru nebo zavolejte na tel.č. 730 553
838, abychom se mohli k odvozu dostavit v dostatečném počtu, s odpovídajícím vozidlem a
v předem dohodnutý čas.
Děkuji za Vaší podporu Sboru a přeji všem to nejlepší.

Stříkačka od firmy Stratílek z roku
oku 1928
Petr Suchý
Starosta SDH Soutice
Nová hasičská stříkačka pořízena 08/2017
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D1-Modernizace –úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice
Výňatek z dopisu adresovaný ŘSD Praha:
Dobrý den, jsme opravdu velmi znechuceni modernizací D1. Souhlasíme s tím, že je třeba provést
modernizaci D1, neboť některé dálniční úseky byly opravdu v zoufalém stavu. Předpokládali jsme však, že
pokud bude pracovat na našem území jakákoliv firma, která bude mít zájem využívat obecní pozemky, tak
samozřejmě požádá obec, zda-li vůbec souhlasí a za jakých podmínek. Avšak tady je postup firmy
Metrostav velmi podivný, že by snad firma chtěla ušetřit a vlastně tak parazitovat na malé obci? Byla nám
přislíbena oprava komunikací v části "Hrad", ale nakonec si obec tuto část opravila sama a samozřejmě
očekáváme důkladnou a bezchybnou opravu všech užívaných silnic a úklid obecních pozemků. Obec má
samozřejmě vyhlášky, které je třeba dodržovat a podle toho se na daném území chovat. Ano můžete nám
namítnout, že modernizace D1 je stavba ve veřejném zájmu. To je klidně možné, ale přece nemá nikdo
právo ničit bezohledně okolí této stavby a připravovat obci a jejím občanům podmínky, které mají na
všechny negativní dopad. V roce 1996 jsme poprvé žádali o zabezpečení obce Soutice a části Černýš
protihlukovou stěnou. Naposledy datovou schránkou byl odeslán dne 03. října 2016 dopis na ŘSD ČR
ohledně výstavby protihlukové stěny, odpověď dodnes nepřišla. Není to náhodou porušení zákona? Nebo
pro Vás snad platí, že nemusíte odpovídat v zákonné lhůtě ? Podávali jsme k Vám žádost o převod části
pozemku u D1, kde máme křížek, o který se staráme. Ani tady žádná odpověď. Dne 16.03.2017 v
televizních novinách se mluvčí ŘSD chlubil, jak nainstalovali radar na měření rychlosti na D1 v úseku mezi
km cca 49,00 a 56,00. A neskrýval potěšení nad tím, jak výtěžek z vybraných pokut od řidičů za překročení
nejvyšší povolené rychlosti v daném úseku vylepší rozpočet města Vlašim. Jak je možné, že dle mluvčího
ŘSD byl na jiných úsecích výnos z pokut přínosem přilehlých obcí? Ptám se Vás, z jakého důvodu opomíjíte
naší obec Soutice, která je velice zatěžována modernizací dálnice? Není to však zatěžování obce a jejich
občanů pouze v průběhu modernizace, ale díky narůstajícímu provozu, je to neutěšený stav
celoročně. Nemělo by být nějaké spravedlivé rozdělení finančních prostředků, za vybrané pokuty? Město
Vlašim je vzdáleno od D1 16 km, máte pocit, že jsou zatěžováni hlukem a prachem? My tedy ne. Vždyť při
měření hluku musí být zcela jasné, že hodnoty jsou mnohonásobně zvýšené, proč tuto skutečnost neřešil
projekt? To Vám přece obce nemusí napovídat, to dá zdravý rozum, že je to jediná možnost, jak ochránit
občany u dálnice, protože oni zde žili daleko dříve, ještě než byla vybudována dálnice. Jejich nemovitosti
jsou vzdáleny 150 m od tělesa dálnice. Zeleň byla vykácena a jiná ochrana proti hluku a prašnosti zde není.
Takže máme vlastně smůlu, žijeme tady. Jak vysvětlíte občanům Obce Soutice, že Vámi řízená organizace
nechrání zdraví občanů a vystavuje je působení nadměrného hluku? Zastupitelstvo obce Soutice požaduje
finanční náhradu za poškozené aleje vysazené z dotací, opravu a úklid místních silnic využívaných při
modernizaci D1. Dále požadujeme geodetické zaměření obecních pozemků v části Černýš, které nám ŘSD
zabralo bez našeho souhlasu a samozřejmě finanční vyrovnání, které pro nás bude přijatelné. V opačném
případě budeme trvat na odstranění staveb na cizím pozemku. Všechny místní silnice a obecní pozemky
byly a jsou užívány při modernizaci dálnice D1 a znovu upozorňuji bez souhlasu obce Soutice! Jsme
rozhodnuti, že budeme informovat ministra životního prostředí, ministra dopravy a další instituce, ale
především i média, nedáváte nám totiž jinou možnost. V příloze Vám zasíláme fotodokumentaci z průběhu
stavby a uložení pokut za nedovolené užívání obecních komunikací (konec výpisu)
Dále jsme nesouhlasili s předčasným užíváním stavby a v rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne
13.10.2017 je zmínka, že speciální stavební úřad vyhodnotil podání z hlediska věcného obsahu a
konstatoval, že jeho obsah přímo nesouvisí s předmětem řízení, kterým je technická způsobilost levých
jízdních pruhů D1 pro znovuzavedení veřejného provozu. Připomínky obce Soutice byly předány
stavebníkovi, který konstatoval, že k dané problematice svolává jednání na 25.10.2017. Obnova komunikací
používaných staveništní dopravou může být provedena pouze po dokončení celé stavby., přičemž doklady
budou doloženy k žádosti o kolaudační souhlas. Případný návrh dodatečných protihlukových opatření bude
možný až po vyhodnocení měření hlukové zátěže z provozu, které se předpokládá v 1.pololetí roku
2018.(výpis z rozhodnutí Ministerstva dopravy)
Informace stavebníka o termínu schůzky se nezakládá na pravdě, neboť schůzku svolala obec na základě
nečinnosti firmy.
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Narodil se:
Vojtíšek Vinš - Kalná

Blahopřejeme k životnímu jubileu:

Loskot Štěpán

70 let

Horáček Josef

83 let

Srnová Božena

83 let

Brzková Marie

78 let

Rejnová Miloslava 84 let

Odešla navždy:
Jaroslava Seidlová 89 let
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Pozvánky:

Recept:
Jablíčkový vánek
300g polohrubé mouky
100g moučkového cukru
100g změklé Hery nebo másla
1 vejce
1 prášek do pečiva
1kg oloupaných jablek

Všechny suroviny spojíme dohromady. Vznikne těsto asi jako na linecké, které vyválíme do vyššího
vy
plechu vyloženého pečícím papírem – je lepší vyválet na papíře, aby vznikl z těsta okraj a přendat
na plech. Na směs nastrouháme 1 kg oloupaných jablek a dáme péct na 170°C.
Asi po 20 min. vyjmeme z trouby a zalijeme uvařeným pudinkem (3/4 l mléka + 2 vanilkové
pudinky + 3 lžíce cukru) na pudink navrstvíme sníh (3 bílky + 100 g moučkového cukru)
a dopečeme při 200°C 10 min.
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