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Občasník obce Soutíce

s

UTICOVI
TŘETí VYDÁNí

Z historie

y

v roce 2011

obce:

Soutic za vlády rytířů ze outic
(po kračo

án í)

(Vybráno z obecní kroniky)

Mojek ze Soutic nabyl roku 1360 Janoviček (Červených) a dostal spolu se svými
bratry Zdeňkem a Ješkem dovolení od Karla lY., aby mohl zřídit krčmy v Souticích a
Opatovicích.
Bratři Heralt a Zdeněk vládli na Souticích r. 1363. Tito bratři to asi byli, kteří se
podělili o soutický majetek a vládli jeden na hradě hořejším (č. p. 59 64, 67) a druhý
na hradě dolejším po taveném nad Želivkou (asi 150 m everně od nynějšího
zámku).
Hroch ze Soutic e stal roku 1393 pánem na Čábelicích. Oblíbil si toto přízvisko a
začal e nazývat Čábelický ze Soutic.
Od bratří Zdeňka, který vládl na Janovicích a Hrocha Čábelického pocházejí dvě
větve pánů ze Soutic - Janov kých a Čábelických.
Samostatně, zdá se, panoval na Borovsku Jodok, panoš ze Soutic. Ten od Václava
z Keblovce koupil roku 1412 poplužní dvůr Keblovec.
Roku 1402 hledáváme na Souticích rytíře Viléma a Matěje ze Soutic snad
bratrance, kteří již naji to měli tatek rozdělený.
azývali e totiž Vilém z dolejšího a
Matěj z hořejšího hradu. Jak dlouho na svých hradech vládli nelze určit, ale je jisté,
že se stali stoupenci učení mistra Jana Husa. Připojili totiž roku 1415 své pečetě ke
stížnému a přímluvnému listu 200 če kých pánů a zemanů, podanému k církevnímu
němu v Kostnici který Hu a oudiI. Po Hu ově upálení e jeho učení horlivě
přidrželi a jejich poddaní je v tom amozřejmě ná ledovali. Tím e vysvětluje, že
Soutice zůstaly ušetřeny pohrom hu it kých válek.
Roku 1440 sídlili na Souticích Záviš a Beneš. Opět není známo, kdy který na
jakém hradě vládl.
Dalších padesát let nemáme o Souticích žádné pí emné zprávy. Jisté je, že během
těchto let ztratily Soutice své původní pan tvo a pře šly pod vládu Jana Buvola, rytíře
z Radonic. Dále lze předpokládat, že oba hrady a tudíž i kostel a celá obec navzdory
krutým válkám, zuřícím po celé vla ti, zů taly bez pohromy a v dobrém tavu. Řízení
obce a duchovní správa se zde provozovaly v duchu té doby a kněz utrakvista zde
měl své sído. Žádná pí emnost, ani jakákoliv mí tní památka o tom však nezůstala
zachována.
(Pokračování přfště)

Co se událo v naší obci:
Hurá prázdniny - zábavné odpoledne pro děti klaunem Álou
Dokončena výměna vodoměrů
Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov
Jarmark 22.10.2011
Prodejní výstava adventních věnců a svícnů v muzeu
Roz vícení vánočního stromečku na náv i 26. 11. 2011
Vykácení náletových dřevin v Černýši
Zájezd do árodního divadla 7. 12. 2011
Rozšíření veřejného osvětlení nad křížkem "u Veteránů" a v Kalné
V Ý ta va panenek v muzeu
3.posezení u vánočního stromečku 17.12.2011

Akce polků:
Sportklub Soutice
ČRS MO Soutice

ohejbalový

turnaj

- Rybář ké závody
- Zájezd do pivovaru Kácov
- Vánoční prodej kaprů

Veselý sou ed ký spolek Podolí a Kop ček - 3. I dová neckyáda

Kalňáci, o. s.

- Výlet na zámek Žleby
- Vánoční jarmark v Hulicích
- Rozsvícení kapličky v Kalné

Co připravujeme:
Zájezd do divadla
a Jezerce
Zájezd do vinného sklípku

Co žádáme z dotačních titulů pro rok 2012:
Žádost o dotaci na opravu sochy v. Anny a litinového kříže na návsi v Černýši
Žádost o dotaci pro SDH Soutice - výzbroj a výstroj
Žádost o dotaci na výměnu oken a dv ří v budově OÚ

Muzeum:
Ve spolupráci

Královstvím panenek ze Zruče nad Sázavou pořádáme
"Výstavu panenek." Těšíme e na Vaši návštěvu.
Do našeho muzea stále přibývají nové fotografie a exponáty a my jsme za to rádi.
Děkujeme paní Marii Kruntorádové, panu Ludvíku Luxovi, paní Libuši Kasalové,
paní Ing. Janě Staňkové, panu Václavu Seidlovi a rodině Horáčkových ze Soutic.

Slovo starostky:
Vážení a milí
po roce se přiblížil vánoční čas, který j
Pro děti je to ča překvapení a radosti.

poluobčané,
zahalen radostným

Pro rodiče je to ča přípravy Vánoc a tuš ní,

ž

očekáváním

Vánoce procházejí

a tajem tvím.

především srdcem.

Tajem tví lá ky a rado ti no íme v sobě a dárky jen ukazují na to co uvnitř sebe
ukrýváme.
Kéž nám svátky vánoční také dají odvahu a sílu přinést rado t nejen svým blízkým,
ale také odvahu odpouštět a u mířit e.
Radost, láska a klid žijí v sou edství s dobrotou a odpuštěním.
A tak mi dovolte, abych Vám za naši obec a obecní úřad popřála Vánoce plné lásky,
míření a pokojenosti.
Nový rok není jen údaj v kalendáři ale pro každého z nás znamená i začátek nových
plánů před evzetí a určení si nových
ílů, které bychom během nastávajícího roku
chtěli uskutečnit v oukromém i pracovním životě.
Je to však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení
vykonali nebo ne tihli udělat.

toho, co j me minulý rok zažili,

Život člověka je sám o sobě pe trý a každého z ná po tihly jak zlé dny naplněné
trápením, mutkem a nezdarem tak i dny dobré,
lé, radostné a šťastné.
A na tom dobrém je potřeba dále zůstat, rozvíjet věci započaté a nebát se překážek.
Do nového roku 2012 Vám přeji více hezčích dní než těch horších, více lásky než
nenávisti, více hojno ti a rado ti, než mutku a trápení, pevné zdraví a hodně úspěchů
v pracovním i osobním ži votě.
Alena Exnerová

starostka obce Soutic

Poděkování sponzorům:
Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na akci ,,3.posezení pod vánočním
stromečkem". Mgr.Tomáš Ján zajistil hudební vystoupení Jiřího Helekala, V.Široký,
T.Svoboda, MS Hubert, ČRS SDH, Sportklub a Veselý spolek Podolí a Kopečka
podpořili akci finančním příspěvkem.
Děkujeme R.Královi za vytvoření příjemného prostředí v ho tinci, KČernérnu
a
K.Kadlečkovi ml., za hudební produkci a S.Dvořákové za zážitek z vystoupení
tanečnic .Flamenca".
A ještě mi dovolte, abych poděkovala těm, bez kterých by se žádná akce v naší obci
nepodařila uskutečnit, jsou to zaměstnanci obce: A.Svobodová,
D.Vlasáková,
H.Mrázková, L.Exner, R.Petrásek a M. Houdková, která není zaměstnancem obce,
ale do každé akce se ráda zapojí. Můj dík patří i J. Vladykovi z Rýzmburku, který
natáčí na kameru naše akce a my tak máme nesmazatelné zážitky uloženy na CD a
budou dostupné na www.soutice.cz. Poděkování samozřejmě patří i dalším ochotným
Udičkám, kteří pomáhají při ostatních akcích v obci: O.Paikeltovi, M.Vilímovskému,
Yvilímovské, K.Černému, T.Houdkovi, M. Slavíkovi a M.Dvořákovi st.

Blahopřání:
Naši milí senioři, k Vašemu životnímu jubileu
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody
přeje Obecní úřad outice.
p. Alena Vaníčková,
75 let

Soutice,

p. Františka Karlová, Soutice,
90 let, nejstarší občanka obce

p. Josef Vobořil, Soutice,
77 let

p. Miloslava Rejnová, Kalná,
78 let

p. Antonín Kadleček, Soutice,
80 let, nejstarší občan obce

p. Jaroslav

Voslář, Soutice,
80 let

p.Marie Petrásková, Soutice, 65 let
p. Josef Horáček, Kalná, 77 let
p. Bohu lav Vla ák, Kalná 75 let
p. Božena Srnová, Soutice, 77 I t

p. Antonie Kadlečková, Soutice, 78 let
p. Jaroslava Seidlová, Soutice, 84 let
p. Jiří Pelikán, Kalná, 70 let
p. Eva Fisl rová, Soutice, 65 let

Informace z e idence obyvatel:
počet obyvatel celkem: 254
z toho mají Soutice 194 obyvatel
Kalná
41 obyvatel
Černýš
19 obyvat I

Narozena v roce 2011: Alička Risová, Soutice

Zemřeli v roce 2011: p. Marie Kadlečková,
p.
p.
p.
p.
p.

Černýš

Karel Kadleček, Černýš
Ladi lav Staněk, Černýš
Ing. Jan ovák, chatová osada na Borkách
Jiří Volf, chatová o ada na Borkách
Jiří Bene Soutice
v

Výpis z usnesení ze zastupitelstva obce Soutice:
-

-

OZ schválilo vyhlášku č.6/20 11, kterou e vydává Požární řád obce Soutice
vozidlo Praga V3S bude loužit pouze pro potřeby ČOV Soutice
na celém území obce Soutice byla provedena výměna vodoměrů
OZ odsouhla ilo rozsvícení kapličky e zvoničkou připojením na veřejné
osvětlení
OZ chválilo odpi ový plán majetku obce
OZ schválilo plán inventur
OZ schválilo rozpočet obce na rok 2012
OZ schválilo rněrnici o odpi o ání majetku obce
OZ odsouhlasilo částku ve výši 43 605,-Kč na dopravní obslužnost, která je
zahrnuta v rozpočtu pro rok 2012
OZ projednalo příspěvek pro MŠ Hulice na rok 2011-2012 na dvě předškolní
děti ve výši 13 380,-Kč
smlouvy pro místní občany na odkoup ní čá tí obecních pozemků, které
zpracovala p.JUDr.Hajská, byly podepsány a vloženy do KN Benešov
OZ odsouhla ilo podání žádo tí o přidělení dotací z rozpočtu Středočeského
kraje pro rok 2012

Informace pro občany:
Plesová sezóna
14.1.
18.2.
24.3.

2012:
pořádá
pořádá
pořádá
a po ní

ple MS Hubert Soutice
ples SDH Soutice
od 14.00 hod. výroční hůzi ČRS Soutice
ná leduje, Rybář ké pos zení"

SDH Soutice oslaví v roce 2012 120.výročÍ založení sboru.

Inzerce:

abídka služeb:
Zemní a výkopové práce
Kompletní montáž vodovodního a kanalizačního řádu a přípojek vybagrování,
pokládka potrubí, montáž vodo in talace vodovodní a kanalizační přípojky, napojení
okapových vodů do kanalizace nebo jím k.
Autodoprava do 6,5 tuny

Punčo é uličk

Suroviny:
200 g dět kých piškotů
100 g másla
t 00 g moučkového cukru
50 g mletých ořechů

30 g kakaa
30 ml sirupu
50 ml punč nebo rumu
2 lžíce medu
koko na obalení

Postup:
Piškoty umeleme a mícháme
cukrem, mletými ořechy kakaem a měkkým máslem.
K tomu pak přidáme punč, irup a m d. Uděláme tuhé těsto, kt ré necháme
odpočinout dvě hodiny v lednici. Z tě. ta tvarujeme kuličky kt ré obalíme v kokosu.

ilvestrovské

v

nečky

Suroviny:
Listové těsto, 250 g na tenko nakrájen 'ho gorhaje, ostrý kečup,
200 g tvrdého sýru v celku, grilovací k ní, vajíčko na pomazání.
ř

Postup:
Těsto rozválíme asi na 1,5 mm, potřeme kečupem a poklademe gothajem nebo jiným
salámem. Posypeme hustě tvrdým sýrem a pevně stočíme. Krájíme asi 1 cm široká
kolečka a dáváme na pečící papír. Potřeme vaj íčkern, do kterého zamícháme grilovací
koření a pečeme do růžova.

