SOUTICOVINY

Občasník
obce Soutice

Číslo 1/2021

Zimní ráno v Souticích v lednu 2021. Údržbu místních komunikací provádí pan Radek Vilímovský.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Záchranka: 155
Hasiči: 150
Policie: 158
Městská policie Vlašim: 313 039 399, 724 512 314
Městská policie Zruč nad Sázavou: 327 531 231,
724 102 231
Obecní úřad Soutice: 317 851 523, 317 851 259
Městský úřad Vlašim: 313 039 313
Bezplatná informační linka ke koronaviru: 1221
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje:
234 118 111
Bezplatná Linka seniorů (Elpida): 800 200 007
Bezplatná linka důvěry Senior telefon (ŽIVOT 90):
800 157 157

LÉKAŘI Trhový Štěpánov:
Praktický lékař pro dospělé:
MUDr. Jaroslava Stejskalová – 317 851 108
Zubní lékař:
MUDr. Eliška Synáková – 317 851 120
LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI – Nemocnice BENEŠOV
pro dospělé: 317 756 338
chirurgie: 317 756 227, 317 756 254
pro děti: 317 756 253
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Charita Vlašim – 736 472 794, 317 845 979
Pečovatelská služba, Domácí zdravotní péče,
Osobní asistence
Elektronické ohlášení PÁLENÍ KLESTÍ:
paleni.izscr.cz
V ohlášení uvést datum s časem, kdy bude pálení
prováděno, místo, kde bude probíhat pálení a osobu,
která za pálení odpovídá, s telefonickým kontaktem.

Slovo starostky
Zdravím Vás všechny, milí spoluobčané, v novém roce
2021. Víme, že můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů,
ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dávají smysl
našim dnům. Jsme určitě všichni rádi, že máme rok
2020 za sebou. Říkali jsme si, že ono magické číslo
určitě přinese štěstí a pozitiva, ale bohužel jak jsme se
mýlili. Letošní rok bude snad přívětivější a se sluníčkem
skončí i toto těžké „Covidové období“ a my se konečně
vrátíme do normálního, poklidného a pracovního života.

Ohlédnu se v čase ještě trochu zpět: doufám, že jste
si užili pěkné vánoční svátky v kruhu svých rodin,
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přátel a kamarádů.
Chtěli
jsme
Vám
na Štědrý den navodit
tu správnou vánoční
atmosféru,
a
tak
jsme prostřednictvím
obecního
rozhlasu
alespoň zahráli několik
koled. Doufáme, že
Vás odpolední hudba
nerušila, ale naopak potěšila. Rozsvícená vánoční
borovice, nasvícený betlém a nové vánoční osvětlení
ve tvaru smrků na sloupech veřejného osvětlení barevně
doladilo předvánoční čas. Na ozdobené domy a zahrady
bílými, ale i různobarevnými světýlky v obci byla
radost pohledět. Bohužel nebylo možné ani uspořádat
vánoční koncert v kostele svatého Jakuba Většího. Ani
ohňostroj na přivítání roku 2021 jsme nenachystali,
a tak bylo vidět i slyšet alespoň z některých stavení
odpálení menších světel, která na obloze přivítala Nový
rok jiskřivými, barevnými květy. Škoda, ale není přece
všem dnům konec, určitě si vše vynahradíme.
V roce 2021 bychom rádi pokračovali v naší velké

rozpracovanosti. Na konci loňského roku jsme vypsali
výběrové řízení na výrobu čtyř zastavení na Umrlčí
cestě. Tento záměr bychom realizovali z vlastních
finančních prostředků. Dále budeme pokračovat
na dokončení nebytových prostor v budově bývalé
školy č.p. 16, kde bude obnovena prodejna. Novinkou
je, že zde v této budově bude i Pošta Partner, která
tímto přesunem získá lepší a větší zázemí, jak pro naši
zaměstnankyni, slečnu Vlasákovou, tak i pro místní
občany. V místnosti v č.p. 104 (nyní pošta Partner)
vznikne obecní archiv pro velké množství obecních
dokumentů.
Nyní pár informací k obecním projektům. Myslíme
i na naše nejmenší a naši mládež. Pro menší dětičky
a jejich doprovod bude dokončeno hřiště nad
hasičskou zbrojnicí, kde jsou mimo dětských prvků
instalovány i dva stroje na protažení svalů právě pro
dospělé. Rovněž jsme v loňském roce podali několik
žádostí o přidělení dotací. Pokud budeme úspěšní při
rozdělování dotací zrealizujeme obnovu víceúčelového
hřiště pod obecním úřadem, dále dojde i na opravu
místních komunikací, vyměněna bude pochozí část
lávky přes řeku Želivku a stavba bude doplněna
novými gabiony. Pořídili jsme také projektovou
dokumentaci na vybudování sběrného dvora. Pro část
Kalnou je zpracován projekt na odbahnění rybníka
a čekáme na vypsání dotačního titulu. Takže jak sami
vidíte, plánů máme hodně a věříme, že se nám podaří
zrealizovat alespoň většinu a opět naše obec půjde
o krok dopředu. Letošní Ladovská zima určitě potěšila
všechny příznivce zimních sportů. Konečně po letech
zimy bez sněhu si děti pořádně zařádily na lyžích,
sáňkách a bobech. Sněhu bylo dost, a tak stavět
sněhuláky nebyl žádný problém, no a koulovačka
byla rovněž super. Samozřejmě sníh přinesl i starost
nám všem, tak prohrnujeme a prometáme cestičky.
Radek Vilímovský a zaměstnanec obce Patrik Urban
se výborně starají o sjízdnost místních komunikací.
Všude, kde je třeba, je prohrnuto a posypáno, takže
i pěšky dobře sněhovou nadílku všichni zvládáme.
Děkuji Radkovi a Patrikovi za vzornou údržbu místních
komunikací, úklid u obecních budov, na hřbitově i v jeho
okolí a díky tomu je postaráno o bezpečnost chodců,
provoz vozidel, ale i ochráněn obecní majetek. Rovněž
chci poděkovat ostatním zaměstnancům obce Haně,
Aleně, Daniele, Evě a Daně za spolupráci, ochotu,
spolehlivost, pracovitost a podporu v uplynulém roce.
Milí Soutičáci, máme Vás rádi, a proto máme snahu
budovat. Chuť do práce nám nechybí a těšíme se, že
i Vás potěší nové projekty a budete nám oporou při
jejich realizaci. Děkujeme, že úžasně a zodpovědně
zvládáte tuto velmi složitou a nepříjemnou dobu
a věřte, určitě bude lépe. Přeji všem lidem dobré vůle
hodně zdraví, štěstí, radosti, lásky, úsměvů a šťastných
dní v roce 2021.
Alena Exnerová
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Informace
ze zastupitelstva
Informace, jak postupovat při platbě bankovním převodem mezi plátcem
poplatků a obcí při zadávání variabilního symbolu:
Poplatky za odpady, hrobné a psy:
1337 účetní položka pro odpady
1341 účetní položka pro psy
3632 účetní položka pro hrobné
01
označení poplatníka obce Soutice
02
označení poplatníka části Černýš
03
označení poplatníka části Kalná
55
popisné číslo domu (uvedete číslo Vaší nemovitosti)
055 evidenční číslo domu, chalupy, chaty
(uvedete číslo Vaší nemovitosti)
00
hrobové místo
Plátce ze Soutic napíše za účetní položku 01
Plátce z Černýše nebo část Borka napíše za účetní položku 02
Plátce z Kalné napíše za účetní položku 03
Účet obce: ČSOB, číslo účtu: 227838828/0300

VZORY:
Poplatky za odpady:
Soutice

VS: 13370155

VS: 133701055

Černýš

VS: 13370255

VS: 133702055

Kalná

VS: 13370355

VS: 133703055

Soutice

VS: 13410155

VS: 134101055

Černýš

VS: 13410255

VS: 134102055

Kalná

VS: 13410355

VS: 134103055

Soutice

VS: 36320100

VS: 36320100

Černýš

VS: 36320200

VS: 36320200

Kalná

VS: 36320300

VS: 36320300

Poplatky za psy:

Poplatky za hrobné:

00 číslo hrobového místa (dle Smlouvy o nájmu hrobového místa)
Cizí plátce uvede - VS: 363200 – číslo hrobového místa (dle Smlouvy o nájmu hrobového místa)
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Vážení a milí občané, čtenáři,
zde jsme pro Vás připravili informace o projektech obce, tedy o budování a rozvoji Soutic, Černýše
a Kalné. Rekapitulujeme období uplynulého roku 2020 a předkládáme Vám schválené plány
do nového roku 2021.

Co se v roce 2020 podařilo:
„Protipovodňová opatření pro obec Soutice“

Projekt
– zpracování digitálního
povodňového plánu a pořízení lokálního varovného systému ochrany před povodněmi (místní rozhlas)
pro obec Soutice.
Realizace: 2019 – 2020
Celkové náklady: 1 649 323 Kč; dotace: 1 109 726 Kč
Projekt „Protipovodňová opatření pro obec Soutice“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

„Obnova kříže U Veteránů“

Projekt
– zrestaurování křížku s doplněním prvků a zeleně.
Realizace: podzim 2019 – 2020
Celkové náklady: 380 439 Kč; dotace: 247 355 Kč
Projekt „Obnova kříže U Veteránů“ je realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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* Projekt

„Obecní dům Soutice“ – obnova fasády na budově č.p. 16.

Realizace: podzim 2019 – podzim 2020
Celkové náklady: 3 424 919 Kč (3 127 715 Kč po uplatnění DPH); dotace: 1 981 358 Kč
Projekt „Obecní dům Soutice“ je realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

dopravní značení a bezpečnostní opatření na zdejších

* Obec průběžně doplňovala
komunikacích. Podařilo se zklidnit a usměrnit dopravu na problematických místech.

asfaltace části rozbité cesty v lokalitě Rafanda u křižovatky silnice

* Byla také provedena
II/126. Opravu provedla firma COLAS, a.s. za 108 699 Kč.
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Kde se nyní staví a buduje:
„Dětské hřiště Soutice“ – vybudování veřejně přístupného dětského hřiště v lokalitě

* Projekt
u hasičské zbrojnice.

Realizace: podzim 2020 – jaro 2021; realizace prodloužena kvůli pandemii covid-19
Celkové náklady: 743 109 Kč; dotace: 252 000 Kč
Projekt „Dětské hřiště Soutice“ je realizován s finančním
přispěním Středočeského kraje.

Žádáme obyvatele a návštěvníky, aby nevstupovali do staveniště. Prosíme, vydržte do doby,
až bude hřiště dokončeno. Budeme Vás informovat a moc se těšíme.

„Oddechová a hrací zóna u č.p. 16“

* Projekt
– odpočinkové, herní a muzikální prvky
u č.p. 16. Plocha pro rodiče s nejmenšími dětmi v zóně u místní prodejny a pošty (bývalé dětské
hřiště).
Realizace: jaro 2021 – podzim 2021
Celkové náklady: 574 388 Kč; dotace: 399 843 Kč
Projekt „Oddechová a hrací zóna u č.p. 16“ je realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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Co připravujeme na následující období:
Podali jsme žádosti o dotace na tyto projekty:

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Soutice“
Půjde o asfaltaci – opravy povrchů 7 místních komunikací v Černýši, Kalné a v lokalitách Hrad, Kopečky,
pod hřbitovem směr novostavby, od č.p. 5 směr k zámku a od č.p. 112 směr k seníku.
Náklady akce: 2 603 000 Kč

„Víceúčelové hřiště v obci Soutice“
Půjde o obnovu areálu víceúčelového hřiště pod budovou OÚ. Bude vyměněn povrch hrací plochy
a mobiliář. Současně bude upraveno okolí Lípy svobody.
Náklady akce: 2 140 000 Kč

„Rekonstrukce lávky přes Želivku v k.ú. Soutice“
Půjde o důkladnou opravu stávající lávky přes řeku Želivku s vybudováním opěrných zídek (gabionů).
Lávka z roku 2006 spojuje Soutice s částí Kopečky.
Náklady akce: 2 016 000 Kč

„Prodejna smíšeného zboží v Souticích“
Jde o kompletní rekonstrukci prostor prodejny smíšeného zboží v budově č.p. 16. Během roku 2020
proběhlo výběrové řízení na dodavatele, vítězem se stala společnost POHL cz a.s., která kvůli pandemii
covid-19 zatím nemohla zahájit práce.
Náklady akce: 2 559 968 Kč vč. DPH

Máme připravené projektové dokumentace pro realizaci nebo výběr dodavatele:
„Zastavení na Umrlčí cestě, Soutice“
Půjde o dodávku a instalaci prvků pro 4 zastavení na Umrlčí cestě, která vede horizontem podél
vysázeného stromořadí ze Soutic do Kalné. Čtyři zastavení nesou jména: Kukátko, Okno do duše
a krajiny, Zvonička a Svatá Trojice. Objekty budou vyrobeny ze dřeva a doplněny kovářskými prvky
dle projektu Ing. Martiny Havlové, Ph.D. Krajina bude doplněna o umělecké dílo, které by mělo vytvořit
ojedinělou lokalitu s výhledy do širokého okolí a prostorem pro rozjímání. Koncem roku 2020 proběhlo
výběrové řízení na dodavatele.
Náklady akce: 430 326 Kč bez DPH
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„Obec Soutice – Sběrný dvůr“
Půjde o vybudování areálu sběrného dvora na nevyužitém oploceném obecním pozemku v lokalitě
U Veteránů. Obec tím vyřeší časté problémy s tříděným nebo velkoobjemovým odpadem.
Náklady akce orientačně: 1 400 000 Kč

Rybník v Kalné
Půjde o revitalizaci obecního rybníka v Kalné.
Náklady akce orientačně: 3 100 000 Kč

Ostatní připravované akce:
Rekonstrukce přečerpávací stanice v Černýši
Náklady akce orientačně: 90 000 Kč

Skladové prostory u hasičské zbrojnice
Půjde o vybudování nových skladových prostor u hasičské zbrojnice na místě současné plechové
boudy. Nové skladové prostory budou obsahovat dvě garáže – jedna bude sloužit obci pro uskladnění
venkovního přenosného mobiliáře, druhá bude k dispozici soutickým sportovcům.
Náklady akce orientačně: 50 000 Kč.

Informace k čerpání dotací
Vážení a milí, zaznamenali jsme náměty některých
spoluobčanů, že by obec mohla použít dotační finanční
prostředky poskytnuté krajem či ministerstvem
na úplně jiné, než právě realizované projekty (na více
potřebné věci). Bohužel to není možné, poskytovatel
dotace vždy určuje konkrétní cíl použití dotace. Pokud
by obec dotací zaplatila cokoliv jiného, jednalo by se

o porušení rozpočtové kázně, obec by musela dotační
peníze vrátit, a ještě by byla sankciována. Použití
finančních prostředků na jiné záměry je považováno
za dotační podvod a v nejednom případě hraničí
s trestným činem. Nejde splnit vše najednou, musíme
být trpěliví a společně zlepšovat život v Souticích,
Kalné a Černýši.

Obědy zajišťované obcí
V loňském roce zaměstnankyně obce rozvezly našim
důchodcům 3 192 obědů od firmy Stravování Turek
s.r.o. Vlašim. Jak jistě víte, obec hradí ze svého rozpočtu
každému seniorovi polovinu nákladů na oběd, tj. 50,- Kč.

Cena oběda:
hlavní jídlo (bez polévky)
85 Kč
polévka 			20 Kč

Milí senioři, pokud se Vám nechce vařit a máte zájem
o tuto službu, neváhejte zavolat na obecní úřad (603
523 506, 774 740 894) nebo přijďte osobně, rádi pro
Vás obědy zajistíme. Pokud by byli i jiní zájemci, není
žádný problém oběd objednat.
Podmínkou není odběr polévky, jídlo je zabalené
v hygienickém obalu. Jídelní lístek je dostupný
na nástěnce v chodbě OÚ, nebo na webu –
stravovaniturek.cz.
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Opakované upozornění k provozu ČOV
Žádáme Vás, abyste neházeli do toaletních
mís spodní prádlo, vlhčené ubrousky, použitá
umělohmotná vonítka na WC, dámské hygienické
potřeby, pleny atd. Tímto nezodpovědným přístupem
velmi trpí čistírna odpadních vod. Samozřejmě s tím
souvisí i cena za stočné, dochází a bude docházet
k nárustu ceny za m3 stočného, neboť nákup nových
čerpadel, výměna dmychadel a dalšího zařízení
na ČOV stojí nemalé finanční prostředky. V důsledku
nezodpovědnosti jsou čím dál tím vyšší náklady
na provoz čistírny odpadních vod, a proto musíme
všichni zaplatit za lehkovážnost zřejmě několika
jednotlivců, což není určitě spravedlivé vůči ostatním,
ale bohužel dokud si každý neuvědomí, že takto ničí

společný majetek, jinak to nepůjde. Rádi bychom věřili
tomu, že došlo k nedopatření, ale tento problém je
v naší obci již letitý a mnozí z nás jsou neponaučitelní,
což dokazují i stížnosti z obce Hulice na nátok velkého
množství čistících ubrousků z části Kalná do čistírny
odpadních vod v Rýzmburku.
Apelujeme na Vás ve výše uvedené věci. Odpad,
který nepatří do čistírny odpadních vod vhazujte
do odpadkových košů a následně do popelových
nádob na komunální odpad. Šetříte tímto krokem
nejen finanční prostředky obce, ale především i své
peníze. Děkujeme Vám za pochopení, spolupráci,
zájem a snahu tento problém společně s námi dořešit
a snížit tak náklady na čistírnách odpadních vod.

Třídím, třídíš, třídíme!
I když je tento obrázek k smíchu, ne všichni se bavíme.
odpad. Anebo, když už bývalého majitele tohoto
pokladu nenapadla jiná varianta likvidace, je zde
možnost uložení odpadu na skládce EKOSO
v Trhovém Štěpánově. Je třeba si uvědomit, že pokud
se ocitnou v kontejnerech, které jsou určeny pro jiný
odpad, věci, které se tam nesmí ukládat, zaplatíme
všichni společně za netříděný odpad.

Co tomu říkáte, je to moc pěkná vizitka při
příjezdu do obce, že?
Ještě, že máme zaměstnance, kteří jsou všímaví
a napraví tento „úlet“. Přitom stačilo onu nádobu
ponechat doma a vhodit ji do kontejneru v jarních
měsících, až bude přistaven kontejner na komunální

Samozřejmě máme ještě i jiné odpady na místech,
kam nepatří. Pokud si objednáte zboží a dorazí
Vám v papírové krabici, rozřežte ji prosím a uložte
do nádoby na tříděný odpad. Když jsou nádoby plné,
tak je nepřeplňujte, ani neukládejte věci v jejich okolí.
Za prvé to nevypadá hezky a za druhé zde zůstává
nepořádek. Zaměstnanci Technických služeb (ti,
kteří obsah kontejnerů odvážejí na skládku) tento
odpad v žádném případě neuklízejí, musí nastoupit
zaměstnanci obce a tento nepořádek zlikvidovat.
Když si opravdu nevíte rady, domluvte se na obecním
úřadu, jak Váš odpad zlikvidovat, rádi Vám pomůžeme
a bude všude pořádek, a to přece chceme všichni,
děkujeme.

Smlouvy na nájem hrobového místa
Chceme Vám všem touto cestou poděkovat, že
po doručení nájemních smluv do Vašich domovů
jste velice rychle smlouvu vyplnili a vrátili nám ji zpět

na obecní úřad. Usnadnili jste nám hodně práce při
evidenci adres plátce hrobového místa na místním
hřbitově. Moc Vám děkujeme.

Po výměně světel
obec ušetřila
Obci se podařilo o polovinu snížit výdaje za elektrickou
energii pro veřejné osvětlení. Díky realizovanému
projektu obnovy veřejného osvětlení obec ušetřila
30 000 Kč.

Obecní vozidla
Obec v loňském roce obměnila svůj vozový park.
Podařilo se prodat poruchové vysloužilé stroje
a nahradit je novou technikou. Prodána byla multikára
MULTICAR M 2501/09 i osobní vozy Dacia Logan a
Škoda Fabia 44kW. Uskutečnil se nákup osobního
vozu Citroen Berlingo (z roku 2012) a nákup nového
traktoru Tym T503 se sklápěcím valníkem Rehos.
Po drobné úpravě bylo možné k traktoru připojit

stávající sypač (pro ošetření zasněžených vozovek).
V novém roce ještě obec zakoupí další příslušenství
k traktoru: ramenovou sekačku pro sekání travnatých
ploch a příkopů u silnic a zametací kartáč. Pořízené
stroje jsou velkými pomocníky v zajišťování úklidu,
péče a správních záležitostí.
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Obec přispívá na dobročinné účely
Tak jako každý rok, tedy i v roce 2020, obec Soutice
přispěla nadaci Dobrý anděl v součtu 12 tisíci
korunami. Nadace poskytuje podporu rodinám
s vážně nemocnými dětmi.

Obec také průběžně přispívala zdravotníkům během
covidové krize, finanční příspěvek zaslala potřebným
v rámci Adventních koncertů České televize
a do Tříkrálové sbírky.

Zrušení facebookového profilu obce
Vážení občané a příznivci obce Soutice. Oznamujeme
Vám, že obec nechala zrušit svůj profil na sociální síti
Facebook. Bohužel už nebylo v silách obecního úřadu
reagovat na komentáře mnohých uživatelů s falešnými
profily, tedy anonymních uživatelů. Pro informování
obyvatel a zájemců budeme nadále používat oficiální

webové stránky obce, obecní rozhlas, aplikaci Mobilní
rozhlas a samozřejmě obecní úřad. Pro získání
informací můžete také využít nároku podle zákona
106/1999 S. o svobodném přístupu k informacím.

Ukončení jednotky JPO V SDH Soutice
Vysvětlení významu JPO V - „Jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce s místní působností
kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva
o zmenšeném početním stavu“.

společné jednotky a jsme před podepsáním Smlouvy
o sdružení prostředků na částku ve výši 30 000,- Kč,
kterou bude obec přispívat každoročně na činnost
společné jednotky Městu Trhový Štěpánov.

Pokud je jednotka nefunkční z důvodu malého počtu
členů a nesplnění kvalifikačních požadavků dle
ustanovení § 69a odst. 2 zákona o požární ochraně
je třeba požádat o zrušení jednotky JPO V SDH
v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o požární ochraně“). Na základě jednání
s velitelem stanice Vlašim HZS Středočeského kraje
npor. Bc. et Bc. Jiřím Sokolem a Městem Trhový
Štěpánov byl zvolen následující postup: Kmenovou
jednotkou bude SDH Trhový Štěpánov. S městem
Trhový Štěpánov bude uzavřena Smlouva o sdružení
prostředků. Dle ustanovení § 69a odst. 2 zákona
o požární ochraně jsme tedy požádali o schválení

Sbor dobrovolných hasičů Soutice má nyní náplň
své činnosti jako ostatní spolky v obci a záleží
jen na členech sboru, jak budou dále fungovat.
Členové SDH Soutice nebudou zváni k zásahům,
nesmí ani jednotlivě zasahovat při požáru či dalších
nebezpečných akcích bez souhlasu velitele zásahu
z HZS. Sbor dobrovolných hasičů již nebude
podporován finančními prostředky z rozpočtu obce
na činnost a nebude již plnit ani nařízení obce. Starosta
sboru dobrovolných hasičů pan Petr Suchý písemně
oznámil, že členové SDH se zrušením jednotky
souhlasí.
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Dení v obci

Sbor dobrovolných hasičů v Souticích
Nejprve bych velmi rád popřál všem pevné zdraví
a spokojenost v roce 2021!
Uplynulý rok znamenal pro mnohé spoustu těžkostí,
spojených s epidemickou situací a hygienická
opatření se samozřejmě dotkly stejnou měrou
i SDH.
Z plánu činnosti, který jsme měli na loňský rok,
se nám i přesto podařilo uskutečnit několik akcí.
Na konci února jsme uspořádali hasičský ples.
Zájem byl veliký, za hudebního doprovodu skupiny
E.M.I.L . a s ukázkami tance od sportovního
tanečního páru z TS Salta se k plné spokojenosti
všichni bavili do pozdních nočních hodin.
Jednou z dalších akcí SDH pro veřejnost měly být
„Vepřové hody“, bohužel nám do pořádání velké
akce u hasičské zbrojnice zasáhl počátek vládních
opatření kvůli nastupující pandemii. Chopili jsme
se tedy poslední příležitosti, v několika málo lidech
pochutiny uvařili a zájemcům dali možnost osobního
odběru.
Činnost Sboru do dubna do konce roku pak byla
kvůli všeobecné situaci velmi omezená. Když nám
to však situace dovolila, využili jsme možnosti
k hasičské činnosti nebo účasti na veřejných
akcích. Za zmínku jistě stojí odvoz nahromaděného
kovového odpadu, odstranění břečťanu ze zdí
hřbitova, nákup nových hadic, účast na hasičské
soutěži v Trhovém Štěpánově se skvělým umístěním
sportovního družstva na 4. místě či údržba hasičské
techniky.
Kvůli epidemické situaci se vloni nemohla konat
Valná hromada SDH, která bývá pravidelně
v prosinci. Nařízením starosty Sboru hasičů Čech,
Moravy a Slezska se konání Valných hromad
prozatím odsouvá na neurčito. Tato skutečnost
nás ale nezbavuje povinnosti odevzdat členské
příspěvky, proto žádám všechny členy, aby tak
učinili co nejdříve u naší hospodářky Martiny
Budilové.

V průběhu roku jsme byli nuceni řešit fungování
zásahové jednotky SDH. Situace byla vyvolaná
nástupem nového velitele hasičské stanice
ve Vlašimi, který provoz místní zásahové jednotky
podmiňuje
splněním
nových
legislativních
i provozních požadavků. Tím je myšleno absolvování
pravidelných preventivních a odborných školení
velitele a členů zásahové jednotky, údaje o vybavení,
připravenosti jednotky k výjezdům k zásahům. To
vše bez ohledu na skutečnost, že naše jednotka
byla zřízena obcí pro plnění jejích potřeb, vybavena
bez přispění od státu, a že činnost SDH je už ze své
podstaty dobrovolná. Jednali jsme o tom s paní
starostkou od května a zvažovali naše možnosti.
Postoj velitele HZS Vlašim je však nekompromisní
a pro naše zásahové družstvo jsou tyto požadavky
nesplnitelné. Z uvedených důvodů se Výbor SDH,
na své schůzi dne 25.9.2020, jednohlasně rozhodl
o ukončení činnosti zásahové jednotky a rozhodnutí
bylo paní starostce neprodleně oznámeno.
Znamená to nějaké změny pro SDH Soutice?
Nikoliv. Sbor bude nadále fungovat beze změny,
bude vykonávat svoji činnost pro obec, bude
pořádat nebo se bude podílet na konání veřejných
akcí, účastnit se sportovních soutěží, pečovat
o techniku, v případě potřeby se může podílet
na dodávkách vody hasičským vozům, atd.
Co to znamená pro obec? Profesionální ochrana
bude nadále poskytována jednotkami Hasičského
zásahového sboru jako doposud a podpůrnou
činnost při zásazích jim bude poskytovat zásahová
jednotka z Trhového Štěpánova.
Děkuji Vám za pozornost a přeji všem pěkné dny.
Za SDH Soutice
Petr Suchý
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Soutičtí sportovci vyhráli
pořádaný nohejbalový turnaj.
Letos se konal 37. ročník tradičního nohejbalového
turnaje trojic na hřišti v Souticích, a to v sobotu
12.09.2020 od 9:00. Tradice tohoto turnaje nebyla
ani letos přerušena kvůli „letní covidové pauze“,
kdy na čas ustoupila přísná vládní opatření týkající
se pořádání sportovních a společenských akcí.
Letošního turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů:
Trosky, Zlatá mládež, H6, Soutice, Žízeň a Pumy.
Po odehrání systémem „každý s každým“ postoupily
4 nejlepší týmy do vyřazovací fáze, kde Soutice
porazily Zlatou mládež a Žízeň porazila Trosky.
Ve finále zvítězily Soutice nad týmem Žízeň.

Konečné pořadí:
1) Soutice
2) Žízeň
3) Zlatá mládež
4) Trosky
5) Pumy
6) H6
Pro hráče i návštěvníky bylo připraveno bohaté
občerstvení včetně grilovaných kýt.

Kamil Černý
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Soutice mají vzácnou vazbu
k Mariánskému sloupu v Praze
Rozhovor se starostkou Alenou
o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie:

Exnerovou

Paní starostko, 15. srpna 2020 jste se v Praze
na pozvání Společnosti pro obnovu Mariánského
sloupu účastnila bohoslužby a slavnosti
k obnovení této památky. Co se tam odehrálo,
jaké byly Vaše dojmy?
Velice ráda, s nadšením a pokorou jsem přijala
pozvání PhDr.Karla Kavičky, místopředsedy

Navíc setkání s osobnostmi, které na slavnosti
koncelebrovaly, ve mně zanechalo krásné
vzpomínky na tento den. Apoštolský nuncius
a exarcha, českobudějovičtí a královehradečtí
biskupové, dále velmistr Rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou a opat Strahovského kláštera,
kláštera v Nové Říši, tepelského kláštera a kněží
z českých a moravských diecézí, přisluhující jáhni

Společnosti Mariánského sloupu na bohoslužbu
v chrámu Matky Boží před Týnem a další
doprovodný program. Po krásné mši svaté,
kterou vedl pražský arcibiskup Dominik Duka OP,
arcibiskup pražský a primas český, jsme se vydali
průvodem k obnovenému Mariánskému sloupu,
kterému po krátkých projevech požehnal otec
kardinál. Všichni jsme Mariánský sloup obnovený
akademickým sochařem Petrem Váňou obdivovali.

a hlavní ceremonář vytvořili skvělou atmosféru
tohoto sluníčkového dne. Jedním z em. pomocných
biskupů pražských byl J. Exc. Mons. Karel Herbst,
který před lety přijal pozvání do Soutic na slavnostní
otevření Muzea Soutice v roce 2010. Tehdy u nás
vedl v kostele sv. Jakuba Většího mši svatou
a požehnal muzeu.
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To je hezké propojení. A právě mezi obcí Soutice
a pražským Mariánským sloupem existuje další
souvislost, tentokrát významná historická.
O co jde?
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl
v roce 1650 postaven jako poděkování Panně Marii
za obranu Prahy před švédskými vojsky a současně
jako odčinění potupy Palladia* způsobené Sasy.
Autorem Mariánského sloupu byl vynikající sochař
a řezbář Jan Jiří Bendl. A právě při vzniku tohoto
prvního barokního architektonického počinu
v českých zemích věnoval rod Obyteckých ze
Soutic** blok pískovce do výstavby základů díla.
Pro zajímavost, na pražském Staroměstském
náměstí je ještě jedna soutická stopa, která?
Rod Čábelických ze Soutic je pochován v Týnském
chrámu. Pokud si stoupnete proti Staroměstskému
orloji, tak vpravo můžete vidět znak rodu Čábelických
ze Soutic – černé křídlo a zlatý orlí spár na stříbrném
štítě. Dodnes je tento motiv součástí znaku
a praporu naší obce. Heraldický návrh nám v roce
2006 schválila poslanecká sněmovna a slavnostně
nám jej předal její předseda Lubomír Zaorálek.

Rozhovor s Alenou Exnerovou sestavila Eva Vrzalová
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* Palladium země české je kovový reliéf
Madony s Dítětem, zarámovaný a chovaný
ve staroboleslavském poutním chrámu. Jedná
se o vyobrazení, které je spojováno se zvláštní
ochrannou mocí nad českými zeměmi a jde
o jednu z nejvzácnějších zdejších památek.
Roku 1632 bylo Palladium uloupeno ze Staré
Boleslavi velitelem saského vojska Vavřincem
z Hoffkirchu, který významný symbol českých
zemí právě v Praze na Staroměstském
náměstí veřejně potupně ničil a poté ho
odnesl. Palladium bylo nakonec vykoupeno,
obnoveno a navráceno do Staré Boleslavi.
Jako odčinění potupy symbolu Palladia byl
do pražského Mariánského sloupu umístěn
obraz Panny Marie Rynecké, který se stal
součástí kapličky památky.
** Obytečtí byli starou vladyckou rodinou
pocházející ze západních Čech ze vsi Obytce.
Jan si oblíbil zdejší krajinu a vybral si se
svou manželkou, Annou Johanou, rozenou
Kalenicovou z Kalenic, Soutice za své sídlo.
Jan Obytecký byl jmenován hejtmanem
poděbradského panství a města Nymburka. Se
ctí vyšel i ze soudní pře za účast ve stavovské
konfederaci. Musel pouze zaplatit čtyři sta
zlatých rýnských Ferdinandově koleji u svatého

Palladium

Jakuba na Starém Městě pražském. Zemřel
v roce 1636 a jeho manželka ho přežila ještě
o třicet let. Po ní zůstali dva synové, Litmír
Viduna František Obytecký z Obytce a Jan
Jindřich Obytecký z Obytce. Soutické panství
se dostalo do majetku nejstaršímu synovi
Litmíru Vidunovi Františkovi, který se oženil
s Helenou Markétou, rozenou Bechyňkou
z Lažan. Nový majitel byl výborný hospodář
a rozmnožil majetek o statek Horku nad
Slupnou, statek Petrovice a statek Zhoř. Stal
se i hejtmanem Čáslavského kraje. Po smrti
své matky se přestěhoval do Červených
Janovic, které od ní již dříve zakoupil. Zemřel
v červnu 1671. Jeho synové v této době byli
ještě nezletilí, a tak dočasným správcem
byl jmenován Eliáš Žampašský. To trvalo
až do roku 1680, kdy majetek přešel na oba
syny. Ti si majetek rozdělili a mladší Antonín
Josef získal Soutice a Horku. Byl dvorním
a komorním radou císařského soudu a v roce
1683 pojal za manželku Evu, rozenou Špulířku
z Jiter. Se svými poddanými se zúčastnil mimo
jiné v roce 1683 obrany Vídně proti Turkům.
K soutickému panství přikoupil i okolní statky
Kaliště a Dubějovice.

Historický obraz Zámek Soutice
od malíře Antona Johana Venuta
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Dorazil k nám Mikuláš
Jsem moc ráda, že i přes veškerou nepřízeň, co se
momentální situace kvůli problému se SARS Cov-2
týče, dorazil opět Mikuláš s čerty a andělem 5. prosince
též do Soutic. Co jsem zaslechla, letos se sešli v Kalné,
aby dál pokračovali i k nám.
Děkuji touto cestou svatému Mikuláši, andělu
i čertům za to, že ačkoliv situace není zcela příznivá,
myslí stále na naše ratolesti a jejich dobré dušičky.
Že se tentokrát za dodržení doporučení a nařízení,
vydali jako každý rok k obydlím, které obývají děti,
aby od nich vyslechli básničky a písničky a aby
hodné ty dítky obdarovali.

Ilustrační foto

Daniela Steiningerová

Myslivecké sdružení Hubert Soutice
Historie Mysliveckého sdružení Soutice se začala
psát po 2. světové válce. Honitba sdružení se
rozkládala mezi řekou Sázavou a Štěpánovským
potokem a její výměra se pohybovala okolo 1000 ha.
Honitba byla velmi dobře zazvěřena drobnou zvěří,
v 70. letech se pohybovaly roční úlovky bažantů
okolo 250 kusů a úlovky zajíců kolem 300 kusů.
Ve velmi dobré kvalitě zde byla zastoupena i zvěř
srnčí. Tyto výsledky byly dosahovány díky velmi
rozmanité skladbě pozemků v honitbě a pečlivým
přístupem členů mysliveckého sdružení k péči
o zvěř. V této době byla výtěžnost zvěřiny přes 2 kg
na jeden hektar honitby.
Na konci 70. let dochází k intenzivnímu rozvoji
zemědělství a do honitby též negativně zasáhla
výstavba dálnice a přehradní nádrže Želivka.
Dochází k velkému úbytku hlavně drobné zvěře,
i přes velkou péči členské základny se již nikdy
nepodařilo docílit stavů zvěře ze začátku tohoto
období.
V roce 1983 dochází na základě nařízení okresních
institucí ke sloučení MS Soutice a MS Hulice. Toto
sloučení trvalo 10 let. V roce 1993 začíná nová éra
MS Soutice. Ze zákona o myslivosti je název sdružení
upraven na MS „Hubert“ Soutice. Do sdružení
vstupují noví členové, předsedou je zvolen pan
Ludvík Luxa a mysliveckým hospodářem se stává
pan Jaroslav Voslář. Postupně jsou vybudovány
dvě voliéry pro odchov bažantí zvěře a v honitbě
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je umístěno několik umělých nor pro tlumení zvěře
škodící myslivosti, hlavně lišek.
Na začátku 21. století musí myslivecké sdružení řešit
problém s dálnicí, která prochází naším revírem.
Na základě zákona o myslivosti, který stanovuje
minimální výměru honitby na 500 ha, jsme nuceni
zřídit dvě honitby. Výměra těchto honiteb je 543 ha
(Soutice-východ) a 556 ha (Černýš-západ). Skladba
druhů zvěře je zastoupena zvěří černou, srnčí,
mufloní a v poslední době i zvěří dančí. Z drobné
dosahujeme normovaného stavu již jen u zajíců,
bažantí a koroptví zvěř se nachází spíše sporadicky.
Díky 30 ha vodních ploch v honitbě je zde docela
početně zastoupena kachna divoká. V produkci
zvěřiny nyní dosahujeme kolem 1kg/ha, hlavně
díky zvyšujícím se úlovkům černé zvěře. Nově se
v našich honitbách začínají objevovat nové druhy
zvěře, jde hlavně o druhy známé z okolí našich vod
(vydra říční, bobr evropský, nutrie a kormorán), dále
pak se zde objevuje i jezevec či psík mývalovitý.
V současné době je předsedou sdružení pan Radek
Vilímovský a mysliveckým hospodářem pan Jiří
Petrů. MS „Hubert“ Soutice pořádalo každoročně
ples s bohatou mysliveckou tombolou, podílí se
na výsadbě stromků a je zapojeno do celkového
dění v obci Soutice, kde spolupracuje s ostatními
spolky.
Myslivosti zdar!
Radek Vilímovský, předseda MS

Okénko do místní historie

Fara č.p. 8
Část první
Dům dala vystavět zámecká paní Marie Anna
Příchovská v roce 1741. Měla velkých dluhů,
sáhla i na odkázaný kapitál kostelu jejím
otcem. Dluh tento splatila vystavěním fary –
jednopatrové budovy.
Střecha byla pokryta šindelem. Okolí fary bylo
větší. Po 30leté válce při zalidňování vesnice
bylo farní místo opuštěné. Část pozemku
byla odprodána. Nyní na daném odprodaném
pozemku stojí domy č.p. 9 a č.p. 28.
Roku 1820 byla střecha fary pokryta taškami.
V tu dobu v Souticích sloužil kněz Jan Greorge.
Od r. 1816 do r. 1828 kněží bydleli na faře.
R. 1830 zde nastoupil kněz Jan Veselý (1830
– 1866). Toho roku se prováděly velké opravy
fary. Byla rozbourána stará, šindelem krytá
stodola farní a místo ní byla postavená stodola

zděná. Při stodole bývala studně, která byla
zasypána a byla vykopána nová studánka,
pod stodolou. Okolo fary byl dán nový laťkový
plot. V této době byl zde zámecký pán Josef
F. Puteány, který vycházel opravám na faře
vstříc. Roku 1838 soutické panství odkoupil
Vincenc Zahn. Mezi knězem Janem Veselým
a novým zámeckým pánem nebyl moc dobrý
vztah a tím skončily práce na faře, která
v důsledku toho začala chátrat.
Roku 1866 nastupuje do Soutic kněz Vojtěch
Stanislav Kouba. V té době byla fara, stodola
i přilehlý pozemek v dost žalostném stavu. Roku
1867 Vincenc Alois Zahn nechal na své náklady
provést velkou opravu. Byly vyspraveny prkenné
podlahy, vyměněn krb za kachlová kamna.
Kolem fary byl opraven plot, dveře do stodoly
a do sklepa. Byly opraveny chlévy a stodola.
Zahrádka byla upravena a osázena květinami.
Dvůr hospodářský byl ohrazen velkou masivní
zdí a zahrazen vraty mezi chlévy a farou.
Velká zahrada byla přeorána, upravena a bylo
zde vysázeno 60 ovocných stromů.

Obraz Fara Soutice od vlašimského malíře Stanislava Příhody

Na jaře roku 1867 dal patron kolem velké
zahrady udělati velkou kamennou zeď. Střecha
fary byla pokryta novými taškami. V budově
byly udělány nové stropy – rákosové. Bylo
vsazeno 8 nových oken, dveře s mosaznými
klikami a vše bylo natřeno bílou barvou. Byly
vystavěny nové komíny a vyspraveny podlahy.
Pokoje byly vybaveny novými kamny, dokonce
jedny kachlové byly přivezeny ze zámku.
Roku 1875 byla celá fara z venku natřena

šedým vápnem. Prováděly se i drobné opravy.
Za působení kněze Vojtěcha Kouby byla fara
i kostel v nejlepším pořádku. Tento kněz zemřel
roku 1906 po delší nemoci a byl pochován
na zdejším hřbitově pod betonový kříž
ve zvláštním sklepení, které on sám si nechal
z betonu předem připravit. Velký betonový kříž
stojí před hrobkou - kaplí rodiny Zahnových…
….. pokračování příště.
Z Kroniky Soutic vybrala Daniela Steiningerová

VÝZVA OBČANŮM – dobové fotografie
ze Soutic, Černýše a Kalné
Vážení občané, pamětníci a přátelé Soutic, Černýše
a Kalné. Obec průběžně shromažďuje dobové texty,
obrázky, fotografie a další materiály ke zmapování
zdejších dějin. Hledáme příběhy lidí, zobrazení
a fotografie různých aktivit, ale také rozličných
lokalit v průběhu času – tedy současné i zaniklé
stavby, přírodu, obě řeky… Máte-li například staré
fotografie nebo jiné podobné materiály a můžete

je pro zmapování historie obce a místních částí
poskytnout, budeme velice rádi. Prosím, přineste
i fotografie, které jste už před lety obci zapůjčili
(bohužel kvalita vytvořených kopií je velmi špatná).
S Vašimi potřebnými souhlasy zapůjčený materiál
na obci zkopírujeme a originály samozřejmě vrátíme.
Předem děkujeme!

Dobové fotografie Soutic z rodinného alba pana Kamila Černého. Velmi děkujeme!
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Skladba obyvatel v obci Soutice
k 31.12.2020
Muži

Ženy

Celkem

Věk

Celkem

Soutice

Kalná

Černýš

Celkem

Soutice

Kalná

Černýš

99-90

0

0

0

0

1

1

0

0

1

89-80

2

0

2

0

9

7

2

0

11

79-70

16

13

2

1

16

11

4

1

32

69-60

16

13

2

1

21

15

2

4

37

59-50

20

13

5

2

15

12

3

0

35

49-40

18

15

0

3

18

13

1

4

36

39-30

14

11

3

0

14

11

3

0

28

29-20

11

10

0

1

10

8

2

0

21

19-10

7

5

1

1

14

11

2

1

21

9-0

15

11

2

2

9

7

1

1

24

91

17

11

127

96

20

11

246

Celkem 119

Narodili se:
Max Vintr
Ondřej Mrázek
Ela Bicanová
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Navždy odešli:
Stanislav Brzek, Rudolf Míka, Františka Voslářová
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