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Hezké svátky vánoční, bílou cestu půlnoční. Do nového roku 2019 chceme Vám
všem štěstí a zdraví přát.
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
rok 2018 je téměř za námi, rok který byl pracovně velmi hektický a
vyčerpávající, především i díky vysokým letním teplotám. Dovolená nám rychle
utekla, odpočinek a síla, která byla načerpána se pomalu někam vytrácí. Řekla
bych, že většině z nás schází teplé letní počasí, ale my si na sluníčko rádi
počkáme, nyní už nám opět vládne paní „Zima“. Svatý Martin na bílém koni
nepřijel, ale s mírným zpožděním trochu sněhu napadlo. Nám dospělým to
počasí radost nedělá, zvláště velká námraza, ale děti radost ze sněhu zcela
určitě mají. Akce, které připravily složky v obci a obecní úřad jsou šťastně za
námi. Spousta starostí a organizačních záležitostí nás nejdříve nenechá pořádně spát, poté vše
s elánem a nadšením proběhne, ale tím to samozřejmě nekončí. Máme spoustu další práce, kterou
musíme zvládnout, abychom vstoupili do nového roku s čistým štítem. Rok 2018 je rokem
Evropského kulturního dědictví. Cílem je dát lidem další motivaci k tomu, aby objevovali kulturní
dědictví Evropy a zapojovali se do jeho zvelebování. Letošní rok se nese ve znamení hesla „Naše
dědictví propojuje naši minulost a budoucnost“. Soutické muzeum
propojilo minulost a
budoucnost již v roce 2010 a je na Vás milí spoluobčané, abyste sami posoudili, zda-li se nám
tento krok povedl. Chystáme v roce 2019 „Den otevřených dveří“ v soutickém muzeu, aby tak měli
možnost naši i přespolní občané muzeum po celý den navštívit.
Vážení spoluobčané, za dveřmi jsou opět Vánoce, ten krásný čas rodinných setkání, radostí z
dárečků, čas porozumění, slibů a předsevzetí, přeji Vám, aby čarovná atmosféra vánočních svátků
byla plná štědrosti, pohody, lásky a klidu. V novém roce hodně štěstí, zdraví, osobní a pracovní
úspěchy. Všem dětem přeji bohatého Ježíška, zdraví, štěstí a úspěchy ve škole.
Děkuji touto cestou za spolupráci v roce 2018 členům obecního zastupitelstva, složkám a
spolkům v obci, zaměstnancům a všem dobrým lidem.
A jako třešničku na dortu pro Vás máme dne 29. 12. 2018 v 15,00 hodin vánoční koncert v kostele
svatého Jakuba Většího, koledy a vánoční písně zazpívá zpěvačka Magda Malá.
„Všichni vstupte do nového roku 2019 těmi správnými dveřmi“.
Alena Exnerová

Naše obec Soutice se stala DOBRÝM ANDĚLEM

Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké
situace. Cílem Systému DOBRÝ ANDĚL je, aby rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční
finanční pomoc. Z ní hradí výdaje spojené s léčbou.

Chceme pomáhat tomu, kdo to potřebuje.
2

Koncert v kostele sv. Jakuba Většího v roce 2017
Na konci loňského roku jsme se sešli v kostele
svatého Jakuba Většího na vánočním koncertu
Bohuše Matuše za hudebního doprovodu Františka
Čermáka. Takovou účast veřejnosti ještě kostel v
Souticích nezažil. Všichni poslouchali nádherný
zpěv Bohuše Matuše, ale i Fandy Čermáka. Po
hodině se ještě nikomu nechtělo odejít a rádi
bychom poslouchali dále písničky Karla Gotta,
Waldemara Matušky a Petra Němce. Zpěv se
krásně rozléhal v kostele díky dobré akustice. I
když Bohuš Matuš bojoval s nachlazením, nikdo z
nás to nepoznal. Výtěžek z koncertu byl předán
panu faráři na opravu soutického kostela.

Vzpomínka na kamaráda
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Miroslav Riessner (1928 - 2018)

Měl jsem hezký život, který jsem si v dětství vysnil

-za protektorátu tatínek utekl do Německa a později byl vězněn v Kounicových kolejích
-část války prožil v obci Velenov u Boskovic, kde byl svědkem několika událostí konce války
-v roce 1948 začal studovat Leteckou školu v Chrudimi
-1. června 1951 byl jako navigátor těžce zraněn při pokusu o únos vojenského práškovacího letadla

-v roce 1958 sloužil rok v Africe ve státě Guinea
-po třinácti letech v armádě v roce 1961 odešel k ČSA
-jako nestraník měl problémy i v době po roce 1968, byl na něho veden svazek pod krycím jménem
„Ramsey“
-po odchodu do důchodu se věnoval sportovní a kulturní činnosti v obci Soutice
Miroslav Riessner se narodil 20. června 1928 v Brně do rodiny pánského krejčího jako prvorozený syn. Bydlel
s rodiči v malém pavlačovém bytě a už v dětství prožil velkou rodinnou tragédii, když krátce po sobě zemřely
jeho dvě mladší sestry a on zůstal jen s rodiči a mladším bratrem. Otec zemřel v šedesátých letech, kdy ho
přejelo auto řízené opilým řidičem, synem vysokého komunistického funkcionáře. Bratr zemřel také poměrně
mladý, zřejmě na nemoc z povolání.
Nastrčená pistole a tatínek v Kounicových kolejích
Předválečné Brno bylo z velké části německé, sám Miroslav Riessner vzpomíná, jak si všechny děti spolu bez
předsudků hrály, což se ovšem změnilo někdy kolem roku 1935, to už na sebe s německými kluky házeli
kameny a nenávist byla cítit na každém kroku. Ve školním roce rodiče pronajímali malý pokojík studentům,
aby si rodina přilepšila. Za protektorátu se na inzerát přihlásil muž, který naznačoval, že by měl o nabízený
pokoj zájem. Během prohlídky, kdy byl na chvíli v pokoji sám, se zřejmě snažil otevřít skříně, kde měli svoje
věci studenti, kteří tam byli ubytovaní. Maminka ho vyrušila, v pokoji zamkla a zavolala policii. Za několik dní
při úklidu pokoje objevila na skříni zabalený revolver. Otec ho ihned odnesl a schoval ke svým rodičům, kteří
bydleli nedaleko.

„No, jenomže za tři týdny, když byla maminka sama doma, někdo zaklepal, ona otevřela, a Geheime
Staatspolizei, jestli je doma manžel. On si šel pro cigarety.“
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Za pomoci sousedů se podařilo otce varovat, aby se domů už nevracel.

„Tatínek se vrátil do Židenic k rodičům, tam pistoli vykopali a odnesli českým strážníkům, že ji teď zrovna
našli, takže to odevzdávají. Oni tam čekali ještě asi půl hodiny, sousedi na něho mávali, že jsou tam
gestapáci, tak on tam zůstal. Neváhal a jel až do Lübecku (město na severu Německa).“

Později pracoval i v Berlíně jako krejčí a při pokusu o návrat do Brna byl zatčen a půl roku vězněn
v Kounicových kolejích (od roku 1940 byly využívány jako věznice, kterou během války prošlo několik desítek
tisíc českých vlastenců, odbojářů a vysokoškolských učitelů). Rodina se musela vystěhovat z bytu, kde byla
v nájmu u německého majitele, a na další dva roky našla útočiště u maminčiných rodičů ve Velenově, malé
vesnici na Drahanské vrchovině.
Šťastné období na venkově: K babičce a dědovi jezdil pamětník od svých šesti let na prázdniny, a tak pro
něho osobně to bylo krásné období. Vzpomíná, jak chodili společně pěšky do školy do nedalekých Boskovic,
prožíval první lásky, různá dobrodružství, s kamarády založili „Klub Mladého hlasatele – Strážci skal“ a těšil se
i z krátkých návštěv později propuštěného otce. V průběhu války, někdy kolem roku 1943, dostali rodiče byt,
a tak se všichni přestěhovali zpět do Brna. Konec války má však pamětník spojený více s pobytem ve
Velenově, kde se odehrála na konci války tragická událost. Velenov na konci války: V domě rodiny
Krejčířových se ukrývali tři partyzáni, bohužel nasazený konfident prozradil jejich úkryt a brzy ráno 18. února
1945 obklíčila dům jednotka gestapa z Letovic. Po krátké přestřelce byli dva ruští partyzáni zastřeleni a Josef
Krejčíř těžce zraněn. Poslední český partyzán se schovával v komíně, ale přítomní vojáci chtěli posnídat něco
teplého, a tak poručili hospodyni rozdělat oheň v kamnech a kouř vyhnal partyzána z úkrytu. Celá událost
skončila tragicky, dva mrtví na místě, Josef Krejčíř, jeho žena Marie, starosta obce Josef Ševčík a český
partyzán byli odvezeni na gestapo do Letovic, pak vězněni v Kounicových kolejích a nakonec popraveni
v koncentračním táboře Mauthausen. Pamětník zná tuto událost jen z vyprávění, v té době byly děti
schované doma, ale byla věrohodně popsaná v dokumentech z poválečného vyšetřování Emila Winklera,
člena gestapa v Letovicích. Starosta Josef Ševčík byl pamětníkův příbuzný, který také vyprávěl, že otec se
seznámil s matkou právě díky tomuto muži, který se v Brně učil krejčím.
V době osvobozování Brna hodně jeho obyvatel utíkalo do klidnějších míst Moravy a také do Velenova přijelo
větší množství příbuzenstva.

„Najednou přijeli vojáci, začali bouchat a všichni musí na náves. Tam jim říkali, někdo to překládal, já tam
stál taky s nima, a říkali, pokud tady bude vystřeleno z nějaké chalupy, tak každý třetí bude popraven. To
bylo dost špatný, naštěstí se nic nestalo.“

Další vzpomínku má na mladé německé vojáky prchající před Rudou armádou do amerického zajetí i na to,
jak s partou kluků hlídali i se zbraněmi přístupové cesty do obce, nebo také smutný případ jednoho staršího
chlapce z Velenova, který přišel o život při neopatrné manipulaci s ruským obranným ručním granátem až
několik dní po skončení války. Letecká škola v Chrudimi: V poválečných letech byl pamětník plný ideálů. Chtěl
nastoupit do Zlína do Baťovy školy, ale pro rodiče byla finančně nedostupná. Obdivoval naše piloty, kteří
bojovali za války ve Velké Británii, a proto si podal přihlášku na vojenskou leteckou školu do Chrudimi. Ze
dvou set přihlášených vzali třicet pět nejlepších a pamětník nastoupil v září 1948 do školy na dvouletý obor
jako letecký navigátor. Krátce po nástupu do školy už byla všude cítit nepřátelská atmosféra nastupující
komunistické totality, oblíbení vyučující, piloti RAF (Royal Air Force – vojenské letectvo britských ozbrojených
sil), museli postupně školu opouštět a nastupovali za ně komunisté s podporou sovětských poradců.
Pamětník popisuje známý případ majora Josefa Muroně (tehdejšího ředitele školy), který společně s
kapitánem Zábršem a štábním kapitánem Slavomírem Janáčkem dne 26. června 1948 ulétli s letadlem C-3,
opustili Československo a přistáli ve Francii u Amiens. Spolu s nimi odletěly i jejich manželky a Janáčkův
dvouletý syn. Navzdory tomu všemu si Miroslav Riessner vybavuje skvělou partu spolužáků, příhody a veselé
historky, které má zaznamenané ve svém pečlivě vedeném deníku z tohoto období. Už během náročného
studia se daly očekávat problémy vzhledem k tomu, že nebyl členem komunistické strany a neměl správný
původ (tatínek byl sociální demokrat, který nesouhlasil se sloučením s KSČ v roce 1948). Před ukončením
školy v roce 1950 byl jedním z nejlépe hodnocených studentů, přesto na základě obvinění z nepřátelských
postojů dostal místo hodnosti rotného pouze četaře, a ocitl se tak spolu se dvěma dalšími spolužáky na
samém konci žebříčku úspěšnosti. Podle jeho slov byl uchráněn před vyhazovem hlavně díky své bohaté
sportovní a kulturní činnosti během studia. Zřejmě za trest dostal umístění, na rozdíl od ostatních, nejdříve
k bojovému pluku. Pokus o únos letadla: Bylo 1. června 1951 a letadlo s posádkou se chystalo na rutinní
práškování v okolí Olomouce; na palubě byl jeden pasažér navíc, vojín Eduard Kučera, který přemluvil
ostatní, aby mohl letět s nimi.

„Všichni čumíme na motor, a najednou rána jak z děla, já se otočím a vidím pistoli, ta rána, to mě střelilo do
krku. Nasaďte kurz na Německo! Byl jsem mladej, tak jsem mu po tom sáh, on se mně vytrhl, a bum, druhá
rána, ta byla do plic. Další rána do pusy, tam jsem pozbyl moře zubů, to už bolelo, ale pořád jsem se snažil.
To nemáte zdání, jak člověk o svůj život bojuje.“
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Ještě dvě kulky projely tělem navigátora, než letadlo nouzově přistálo na poli u vesnice Olšany. Kolem
uskakovali lidé, kteří tam pracovali, ale boj pokračoval. V pistoli už náboje nebyly, a tak se útočník snažil
použít kapesní nůž. Nakonec se podařilo pilotovi i pamětníkovi z posledních sil opustit letadlo a vysílením
padl na zem, kde se ho ujala mladá dívka, které dodnes říká anděl, a v jeho hlase je cítit lítost, že ji nikdy
nevyhledal a osobně jí nepoděkoval. Částečně omráčený, v letadle uvězněný voják, vědom si své
bezvýchodné situace, kdy byl obklíčen přivolanou posilou, i podle zprávy z ABS (Archivu bezpečnostních
složek) spáchal sebevraždu bodnutím nože do zátylí. Těžce zraněného pamětníka v nemocnici hlídali
policisté, protože během vyšetřování byl také podezřelý z napomáhání pokusu o opuštění republiky.
Vyšetřování skončilo závěrem, že pachatel jednal sám a posádka se zachovala správně. Sám Miroslav
Riessner dostal vyznamenání za statečnost od tehdejšího ministra národní obrany, které později prodal.
Následně odmítl nabídku od nadřízených vstoupit do KSČ bez obvyklé roční čekací lhůty, ale byl přeřazen
z bojového pluku k tzv. dopravce, kde převáželi vojenské i vládní představitele na různá zasedání nebo
častěji například na střelnici – bažantnici, kde většinou, jak sám dodává, „byli ožralí, jak zákon káže“.
Roční služba v Africe: Velmi zajímavou zkušeností byla roční služba v Africe ve státě Guinea, která na krátkou
dobu v roce 1958 po referendu získala nezávislost na Francii a pod vedením diktátora Tourého začala těsněji
spolupracovat se zeměmi východního bloku. V té době už ženatý pamětník s manželkou a dvěma syny
zažívali v Africe všechno, co k takovému pobytu patří: nepříjemné teplo, vysokou vlhkost, chudobu tamního
obyvatelstva, vlastní služebnou nebo setkání s exotickou zvěří. Poznali, jaké je to onemocnět malárií i strávit
nebezpečné chvíle v africkém vězení. Miroslav Riessner popisuje osobní setkání s Leonidem Iljičem
Brežněvem, tehdy novým vůdcem Sovětského svazu, který na něho nepůsobil sympaticky, nebo s tehdejším
prezidentem Socialistické federativní republiky Jugoslávie Josipem Brozem Titem. „On se najednou zastavil,

ten Tito, a říkal něco překladateli a ten mu odpověděl: ‚Soudruhu, to jsou Češi.‘ A on říká: ‚Češi?
S bolševikama nelítám.‘ Otočil se a šel nazpátek.“ Jako jeden ze členů speciální letky ve Kbelích, kdy se jako

konferenciér účastnil různých kulturních akcí, se setkal například s Jurijem Alexejevičem Gagarinem nebo s
Alexejem Petrovičem Maresjevem (legendárním sovětským pilotem z doby druhé světové války, který bojoval
jako stíhač i po amputaci obou nohou; v literárním zpracování bylo jeho příjmení pozměněno na Meresjev).
Odchod k aerolinkám a rok 1968: V roce 1961, po třinácti letech v armádě, odešel Miroslav Riessner
k aerolinkám a jako navigátor za dalších bezmála třicet let navštívil nespočet zemí a měst celého světa, a jak
sám uvádí: „Nalítal jsem na patnáct druhů letadel.“Datum 21. srpna 1968 si pamětník vybavuje přesně. Brzy
ráno po neklidné noci spěchal z Vršovic na letiště do Ruzyně, trochu zaspal a potřeboval být v práci včas,
protože ho čekal další odlet. „Odbočil jsem na letiště a samej tank, vojáci. ‚To si musíte vybrat to cvičení

zrovna teď?‘ Tak jsem tam vjel, a teď najednou voják se samopalem, ruskej. Já spěchám, mám odlet, on na
mě namířil samopal a do auta a otočit. Až teď mně to teprve došlo, že nás obsadili, měl jsem v očích slzy, do
Ruska jsem často lítal a tušil jsem, co nás čeká. U každé zastávky jsem křičel na čekající lidi: ‚Běžte domů,
všechno je zavřené, jsou tady Rusové!‘“
Ženu se dvěma dětmi a její rodiče odvezl na nedalekou chatu a čekali, co se bude dít. Po čtrnácti dnech byl
obnoven provoz letiště, a když se tam personál vrátil, našli skříňky vypáčené, osobní věci a uniformy
rozházené nebo ukradené. Členové strany museli projít prověrkami, ale nestraník, jako byl i pamětník,
údajně jen absolvoval krátký pohovor, kde řekl něco ve smyslu: „Budoucnost ukáže, jestli to bylo nutné“, a
pak něco podepsal. Kupodivu nikoho nevyhodili, jen nestraníky kapitány sesadili a přeřadili na tzv. druhé
sedadlo. „Lidí bylo tenkrát v aerolinkách málo, a tak naštěstí nedopadli jako jiní v různých fabrikách.“ V
Archivu bezpečnostních složek byl na Miroslava Riessnera veden spis s krycím jménem „Ramsey“ a pod
zkratkou PO (prověřovaná osoba); v roce 1987 byl celý spis zničen. Hezkou vzpomínku má na obdivované
anglické piloty, kteří byli v šedesátých letech omilostněni. Na přezkoušení ohledně technických záležitostí byl
u jednoho z nejznámějších... Františka Fajtla. „To byl příjemný pán, a chytrej, on věděl, že jsem nestraník, to
bylo něco neobvyklýho.“ Rok 1989 a současnost: Sametová revoluce přišla v době, kdy už byl pamětník
v leteckém důchodu, přes zimu pracoval v Akademii věd, kde rozvážel obědy. Někdy ovšem místo rozvážení
jídla chodil na demonstrace. I v důchodu byl velmi činorodý, koupil a opravil chatu v Souticích, kousek od
řeky Sázavy, kde v současné době tráví nejvíce času. Sportoval, vedl různé sportovní oddíly a v roce 2017
obdržel čestné občanství obce Soutice za celoživotní profesní a volnočasové aktivity pro obec. Každoročně
jezdí na pouť do svého milovaného Velenova a soudcuje tam tradiční fotbalové utkání „Ženatí versus
svobodní“.

„Kdyby mně tenkrát ten voják něco naznačil, třeba bych mu mohl nějak pomoct, ale to už je pryč. Viděl jsem
kus světa. Nejkrásnější je, že se každé ráno probudím, jsem zdravý a vidím rozkvetlé květy u mě na zahradě.
Klid a pohoda vyplývají z toho, že jsem měl hezký život, který jsem si v dětství vysnil. Z toho žiji a to mě
těší.“
© Všechna práva vycházejí z práv projektu: Příběhy 20. století.
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Poděkování
Obecní úřad děkuje všem, kteří finančně přispěli na pořízení hrobového místa a pomníku na
památku pana Miroslava Riessnera. SPORTKLUB přispěl částkou ve výši 5000,-Kč a SDH částkou
3000,-Kč, občané přispěli částkou ve výši 15 100,-Kč. Celkem tedy bylo vybráno 23 100,-Kč.
Ostatní náklady byly hrazeny z obecního rozpočtu. Pomník od pana Záruby stál 28 000,-Kč,
fotografie na pomník 895,-Kč, občerstvení 5000,-Kč. Ostatní náklady jako církevní rozloučení,
smuteční věnec, urna, svíčky, kamenná mísa na pomník 3000,-Kč. Vážím si těchto darů, které jste
poskytli pro člověka, který pro obec Soutice dýchal, měl rád její občany. Vždy a v každé situaci
pomohl těm, kteří to potřebovali. I když rodina selhala na plné čáře, Vy jste milí občané, přátelé a
kamarádi dokázali, že Vám osud Mirka nebyl lhostejný.

Hasičský ples v Hulicích
Sbor dobrovolných hasičů upořádal dne 24.února svůj tradiční ples. Vzhledem k tomu, že jsme
neměli žádné větší prostory pro pořádání takovýchto akcí, ples se uskutečnil v sále hulické
hospody. SDH zajistil dopravu, akce se vydařila ke spokojenosti našeho soutického sboru.

Dopravní značky na Kopečkách
V měsíci lednu byly na základě nařízení Odboru dopravy ve
Vlašimi a DI v Benešově osazeny značky s označením
začátku a konce obce „Soutice - Kopečky“. Obec Soutice
zaplatila ze svého rozpočtu za značky 5 602,-Kč. Jeden úřad
nařizuje a druhý úřad platí, jinak to nejde.

Velikonoční tvoření
V soutickém muzeu se opět v měsíci březnu tvořilo. Maminky a
babičky s dětmi vyráběly velikonoční ozdoby a výzdobu.
Zaměstnankyně obce byly nápomocny při tvoření radou i
šikovnou rukou. Pro děti připravily občerstvení. Všude se leskly
třpytky a stůl se pomalu plnil krásnými výrobky dětí, maminek a
babiček.

Stanislav Příhoda v Souticích
Měsíc březen přál úžasnému setkání přátel dobré zábavy se
Stanislavem Příhodou v bývalé škole. Standa vyprávěl, hrál
na kytaru, zpíval a promítal. Pro všechny přítomné bylo
zajištěno drobné občerstvení. Všichni se shodli na tom, že
to bylo příjemně strávené sobotní odpoledne. STANISLAV
PŘÍHODA je prezentován jako typický český kantor
políbený múzami výtvarnou, hudební, sportovní a literární.
Celý život věnoval svůj volný čas
těmto
oblastem
ušlechtilých
činností zaměřených zejména na
mladou generaci. Vše mohl realizovat jistě díky genům získaných po
rodičích, své pracovité a snílkovsky romantické povaze, ale i
pochopení manželky Aleny, která ho po celý život v těchto aktivitách
obětavě podporovala. Jeho krásný věk 82 let by mu nikdo nehádal, je
to báječný člověk, plný elánu a nápadů, chuti tvořit, bavit sebe i své
přátele, je to zkrátka náš, jak sám sebe nazývá „STANDOKAN“.
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Ema Destinová

V měsíci dubnu se rozléhal v kostele svatého Jakuba
Většího na koncertu duchovní hudby HOMMAGE À
DESTINN ke 140.výročí narození české pěvecké legendy
Emy Destinové. Účinkovali: soprán Květuše Ernestová,
varhany Drahoslav Gric, Komorní pěvecký soubor Základní
umělecké školy Josefa Slavíka z Hořovic. Průvodní slovo
měla Veronika Slavíková. Vstupné bylo dobrovolné a
výtěžek z tohoto koncertu putoval na opravy soutického
kostela. Koncert byl důstojnou oslavou tohoto výročí.

Úklid v obci
Na jaře v měsíci dubnu jsme opět uklízeli území naší obce. Na brigádu přišlo několik nadšenců,
kteří každoročně pečují o vzhled obce. Tuny odpadu byly odvezeny na skládku EKOSO v Trhovém
Štěpánově. Každý předcházející rok jsme ukládali na skládce zdarma
díky projektu čistá Sázava. V letošním roce bohužel město Trhový
Štěpánov malé obce nepodpořilo a vše jsme zaplatili ze svého
rozpočtu. Nejvíce nám vadí, že platíme za odpad, který vyprodukují
na našem území především řidiči TIR a projíždějící turisté, ale i
samozřejmě návštěvníci McDonald‘s na Lokti a při projíždění naší
obci vyhazují z dálnice D1 obaly od jídla. Ale čemu se vlastně
divíme, když místní občané odhodí svůj odpad na místech, která
jsou nejméně vhodná pro jeho uložení. Obec přistavuje dvakrát do
roka kontejner na komunální odpad, BIO kontejner byl přistaven
téměř celoročně a dvakrát ročně je prováděn sběr nebezpečného
odpadu. Nechápeme, jak je možné, že u kontejneru na komunální
odpad se objeví po sběru nebezpečného odpadu televize,
mikrovlnná trouba, lednice a další věci. Pokud někdo nestihne
odpad připravit v den sběru, je možné tento problém nahlásit na
obecním úřadu a věřte, že my společně s Vámi odvoz zajistíme.

Oslava Dne matek
Den matek jsme oslavili druhou květnovou neděli.
Opět zazářily holčičky Kristýnka a Karolínka.
Přednesly maminkám krásné básničky, rozdaly
navoněná srdíčka. Odpoledne se neslo v duchu
písniček Standy Hložka. Standa společně s Jožkou
Zemanem ženám popřál k svátku, a to přítomné
velice potěšilo. Ženy si poslechly postřehy ze
života básníka Františka Hrubína a několik citátů
spojených s ženou. Antonín Blažejovský procítěně
přednesl ženám báseň o mamince a popřál jim
k jejich svátku. Veliká radost byla i z účasti Mirka
Riessnera, i když tentokrát bez básničky.
Občerstvení mizelo ze stolů, protože chlebíčky i
minizákusky všem chutnaly. Vše bylo doplněné vínkem z Moravy a vodou od Želivské provozní
Hulice, neboť na dodržování pitného režimu je třeba dbát. Dobrá nálada byla kořením tohoto
setkání.
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Den dětí - Výlet do Prahy
I v letošním roce jsme uskutečnili dne 3.
června zájezd do Prahy ke Dni dětí. Ráno
v 9 hodin přijel autobus a vyrazili jsme
s dětmi směr Praha. Všechny děti dostaly
svačinku. Starostka seznámila přítomné
s programem. Všichni se těšili do muzea
Grévin a na rodinný muzikál Královna
Kapeska do divadla Hybernia. Královna
Kapeska je volným pokračováním velmi
úspěšného, divácky oblíbeného, autorského
muzikálu Kapka medu pro Verunku, který
navštívilo více než 120.000 diváků. Zbrusu
nový muzikál, Královna Kapeska, je opět
založen na krásném pohádkovém příběhu. Nový příběh přináší pokračování pohádky Kapka medu
pro Verunku, jsou zde zachyceny životní osudy královských rodů Popelky, Zlatovlásky, Honzy a
Královny přírodních sil – KAPESKY. Jaké role a úlohy v tom všem hrají známé postavy Honzy, Mirka
a Jiříka i Verunky, Katky a Bětky, bylo překvapení pro všechny. „V dnešní době je na domácí

scéně muzikálů hodně a divák má na výběr z mnoha domácích i zahraničních
licencovaných děl. Proto je nezbytné, aby nově vznikající muzikály byly dokonalé v každém
detailu. “Dali jsme dohromady opravdu ty nejlepší z nejlepších. Všechno musí do sebe správně zapadnout,
abychom získali unikátní muzikálové dílo v každém ohledu. „Kapka medu pro Verunku“takto unikátní byla a my
pevně vě ř íme, že její pokrač ování „Královna Kapeska“bude stejně úspě šné,“ř íká producentka „Hraji krásnou
roli, miluji písnič ky, které v muzikálu zpívám, zase budeme hrát s Jirkou Zonygou, bude to režírovat Juraj
Čiernik s Ivankou Korolovou. Vě ř ím, že to bude stejně krásná pohádka, jako byla Kapka medu pro Verunku. To
vše jsou důvody, proč se tě ším na roli Královny Kapesky i v novém muzikálu,“prozradila Martina Partlová“.
My Soutičáci můžeme potvrdit, že se
muzikál opravdu povedl. Odjížděli jsme
domů plni krásných dojmů a zážitků ze
sobotního výletu. Samozřejmě došlo i
na zmrzlinu a něco dobrého na zub od
McDonald‘s.
Potom už následoval
návrat do našich domovů. Všem se
výlet líbil a děti opět dostaly úkol,
nakreslit obrázek a jejich snaha byla
odměněna
na
akci
„Rozloučení
s létem“.

Zájezd Společnosti 50+
Společnost 50+ pod záštitou obce Soutice uspořádala dne 21.července zájezd po zajímavostech a
krásách našeho okolí. Zájezdu se samozřejmě mohli
zúčastnit i mladší ročníky, věk zde nehrál žádnou
roli. V sobotu ráno přijel autobus, sluníčko zatím
moc nebylo vidět, naopak padlo pár dešťových
kapek, říkali jsme si, snad nebude takové vedro,
jako ostatní dny a výlet bez problémů všichni
zvládneme. Vyjeli jsme směr město Vlašim, kde
jsme navštívili zámek. Dostali jsme od náměstka
hejtmana volné vstupenky a určitě prohlídka muzea,
ale i zámeckých prostor byla velkým zážitkem. Dále
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jsme pokračovali do Louňovic, kde jsme měli zamluvený oběd v zámecké restauraci. Když jsme se
posilnili, vydali jsme se na rozhlednu Kovářka do Moravče k našemu dobrému známému kováři
Dobešovi. Pan Dobeš v naší části Černýš zrekonstruoval železný kříž na návsi. Již jsme byli
očekáváni a postupně jsme všichni vystoupali na rozhlednu a
kochali se pohledy do krajiny. Maminka pana Dobeše, coby
průvodkyně nás informovala o historii kovářství v okolí. Po
horolezeckém výkonu se někteří z nás občerstvili chmelovým
mokem, někdo si dal obyčejnou vodu a kávu. Rozbalili jsme
svačinu, kterou byly sladké koláče, které všem přišli vhod. I
Dobešův pejsek si pochutnával na přivezených koláčích.
Prohlédli jsme si nádherně upravenou zahradu, zajímavá byla
kovárna a její muzeum. Popovídali jsme s kovářem Dobešem,
jak postavil rozhlednu a pomalu jsme se rozloučili a vyjeli
směrem na Votice, kde jsme projížděli kolem Čapího hnízda a
mířili do benešovského pivovaru. Tady se nás ujal Miloš Slavíček
a provedl nás pivovarskými prostorami a naslouchali jsme
odbornému výkladu. Kdyby snad náhodou někdo chtěl doma
vařit pivo, tak aby věděl, jak na to. Zavedl nás do prostor, kde
se do nás dávala pěkná zima, ale bez toho by ten žlutý mok
nebyl kvalitní a my jsme se v zápětí zahřáli při výstupu mnoha
schodů, které zde musejí každý den absolvovat zaměstnanci pivovaru. Závěrem jsme poseděli
v salónku, kde si každý natočil nektar v takovém množství, jaké vypil. Žádné omezení nebylo,
vládla zde příjemná atmosféra, ale my jsme věděli, že je čas k odjezdu, a proto jsme dopili,
urychleně nastoupili do autobusu a vydali se z Benešova do Soutic. Zájezd se vydařil a zcela určitě
nebyl poslední.

Odstranění základnové stanice u D1
Zcela určitě jste si všimli, že z naší obce zmizela základnová stanice firmy O2 Telefonica. Po dobu
20 let hyzdila tato stavba příjezd do naší obce, tyčila se nad věž kostela a vzhledem k tomu, že
byla vidět již z dálky, parádu nám zrovna nedělala. Jsme moc rádi, že dnes stojí mimo naší obec a
zkrášluje jiné místo.

Výročí 1918 - 100 - 2018
Rok 2018, osmičkový rok, bude pro Českou republiku ve znamení takzvaných osmičkových výročí.
Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší
historie. Na osmičková jubilea bylo připraveno mnoho oslavných a vzpomínkových akcí. Sto let od
vzniku samostatného státu v roce 1918 bylo letošním nejvýznamnějším výročím, ale země si bude
připomínat i mnichovskou dohodu z roku 1938, únor 1948, rok 1968 a rozdělení Československa v
roce 1992, respektive 25 let vzniku České republiky 1.1.1993. Pražský hrad byl a je odvěkým
symbolem českého státu a nejvýznamnější českou památkou. Na koleje vyrazil na podzim
„Prezidentský vlak“ a byl složen ze salónních vozů, které tvořily soupravu vlaku prezidenta
republiky po roce 1918.
Uplynulo 100 let od vzniku samostatného Československa. Dne 28.října se začala psát nová
kapitola našich dějin. Dějin, ve kterých byl náš stát svědkem, nebo přímým účastníkem mnoha
klíčových historických událostí. Je toho mnoho, čím si musela naše krásná země za uplynulé století
projít a jaké osudy si museli prožít její občané. S každou významnou historickou změnou ve
Středočeském kraji jsou spojeni konkrétní lidé, události, nebo významná místa.
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Výsadba památné lípy
Ani v naší obci jsme nezapomněli na významné výročí naší vlasti.
Při přípravě již tradiční
akce „Loučení s létem“
jsme
objednali
lípu
z výzkumného
ústavu,
zahradnictví
Průhonice.
Lípa
je
potomek
Klokočovské
lípy
od
Havlíčkova Brodu. Strom je
evidovaný
v Ústředním
seznamu ochrany přírodypamátných
stromů
vedeného AOPK. Památnou lípu jsme vysadili 1.září za účasti
SDH. Zasazení památné lípy si nenechalo utéct několik lidiček a
aktivně přihodili hlínu
ke kořenům nového
stromku. Jan Záruba z kamenictví v Divišově vytesal do
kamene nápis, který bude připomínkou tohoto
slavnostního dne a je umístěn u památné lípy. Radost
však netrvala dlouho, dne 11.října nás upozornili všímaví
občané Soutic, že střed lípy-hlavní terminál někdo ulomil.
Byla to zloba či pomsta?? Ten stromek si u nás pěkně
zakoření a poroste a nikomu určitě neublíží. Věříme, že
lípa útok neznámého vandala přežije a bude ozdobou a
památkou v naší obci.

Loučení s létem
Obecní úřad připravil pro své občany v měsíci září
akci „Loučení s létem“. Pozvání na odpolední akci
přijali zpěváci Magda Malá, Richard Tesařík, Jiří Helekal a hudební skupina Duo Regent. Děti opět přijela pobavit tanečnice Gája se svým hadím miláčkem
Honzíkem, tvůrčími dílničkami a další zábavou. Jan
Jakoubek předvedl dětem a přítomným občanům
policejní vozidlo Volkswagen Transportér a seznámil
všechny s provozem vozidel a chováním řidičů na
dálnici D1. Ukázka policejního vybavení pro výjezdy
do terénu všechny velmi zaujala, jeho poutavé vyprávění a seznámení s konkrétní technikou přitahovalo
stále více posluchačů. Všichni jsme vydrželi při dobrém
jídle, pití a bezva zábavou až se setmí a uskuteční se
ohnivá show. I když během sobotního dne spadlo pár
kapek deště, neodradilo nás to a všichni jsme si tento
den společně hezky užili. Umělci, kteří mezi nás zavítali, byli spokojeni s průběhem oslavy, skvělým publikem
a shodli se na tom, že se jim naše vesnice moc líbí a
zase mezi nás rádi přijedou.
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Kompostéry
Všichni občané, trvale žijící, ale i chataři a chalupáři dostali možnost objednat si kompostéry a
likvidovat tak zeleň na svém pozemku a vyrábět si kompost.
Většina využila této bezplatné nabídky a kompostéry si
objednala. Ten, kdo si kompostér neobjednal nebude mít
příležitost ukládat zeleň, tak jak tomu bylo v uplynulých letech.
Obecní rozpočet velmi zatěžuje přeplňování BIO kontejnerů,
neboť se zde nacházely celé menší stromy, větve v celé délce
byly vhozeny do kontejneru a ten byl vyvážen poloprázdný.
Nastal velký problém s uzavřením kontejneru, ale on si s tím
přece někdo vždy poradí.
V BIO kontejneru byly
uloženy i koberce, umělá
hmota a další věci, které
tam nepatřily. No a co
zbývalo
zaměstnancům
obce jiného, než vše vytahat ven a třídit. Mnohdy se jednalo
o nebezpečný odpad, ale i použité pleny pro dospělé a další
nechutnosti. Nakonec jsme rádi, že se nám zde nerozšířila
žloutenka anebo jiné nemoci, díky velkým letním teplotám.
V příštím roce bude i kontejner na BIO odpad, ale budou
určeny hodiny, kdy bude možno uložit tento odpad pod
dohledem pracovníka na oploceném místě. Místo bude monitorováno, aby nedošlo k uložení
odpadu na jiném místě. Věřím, že máte všichni zájem udržet pořádek v naší obci. Většina z nás
skutečně odpady třídí do přistavených nádob. Novinkou je přistavená nádoba na použitý
potravinářský olej, který je třeba ukládat v PET lahvích. Obec pořídila štěpkovač, takže Vám
můžeme na ohrazeném místě seštěpkovat i větve z Vaší zahrady.

Kontejner na textil
Z dotace na kompostéry a štěpkovač byl pořízen i kontejner na textil, který
je umístěn na návsi u nádob na tříděný odpad. Vážení občané, je Vám
samozřejmě k dispozici, můžete do něj ukládat ošacení a textil, který je Vám
buďto malý nebo už ho z nějakého důvodu nechcete nebo nepotřebujete.
Diakonie Broumov zajišťuje svoz, a tak čistý a funkční použitý textil je
předáván charitám, které poskytují ošacení potřebným občanům. Děkujeme
Vám, že pomáháte.

Výměna osvětlení
V měsíci září a říjnu došlo k výměně veřejného
osvětlení na celém území naší obce. Máme nasvícený
kostel, ale i na návsi je konečně dostatek světla.
Připravujeme projekt na doplnění chybějícího
osvětlení od místa u Veteránů směrem na Podolí.
K této stavbě potřebujeme stavební povolení, takže
pokračovat budeme v příštím roce. Tato výměna
osvětlení přinese naší obci výraznou úsporu
elektrické energie.
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Kácení stromů na území obce
Vlašimská firma pana Sedláčka v naší obci kácela vzrostlé
stromy na obecním pozemku v chatové osadě Rafanda a ve
stráni u obecní komunikace v Kalné. Rovněž provedli odstranění
suchých větví a odborný řez u starého dubu na zahradě, jehož
vlastníci si tyto práce zaplatili sami. Stromolezec p.Sedláček
mrštně šplhal do korun stromů a při pohledu na jeho šikovnost
se nám tajil dech. Ale on nám svým bravurním výkonem
předvedl, že je opravdový profesionál, hlavně se nebojí a tato
práce ho navíc ještě baví. Větve nám seštěpkovali a štěpka je
prozatím uložena u sousoší svaté Anny a Panny Marie. Se
štěpkou netopíme, ale bude použita jako mulčovací kůra ke
stromům, keřům, růžím a dalšímu porostu, který musíme před
zimou ochránit.

Vandalové už i u nás
Naše obec pořídila dřevěný mobiliář, který zaměstnanci
umístili po celém území obce. Mobiliář nám vyrobil šikovný
truhlář z Dubějovic. Na strategická místa ve vesnici, bylo
radost pohledět, jak se zde vyjímal právě tento dřevěný
nábytek. Avšak radost netrvala dlouho a někdo potřeboval
dřevěnou lavičku s opěrkou více než my, a proto ji ukradl
v místě u křížku Veteránů. Samozřejmě jsme pořídili novou
lavičku. Další lavičku na cestě k Hlásníkům nám také kdosi
zničil, když ji chtěl ukrást, naštěstí to se nepovedlo. Na cestě
k Nešperkám lavička bez opěrky, která zde byla umístěna,
také zmizela. Na veškerém mobiliáři je vypálený motýl - symbol našeho
soutického muzea. Jak sami vidíte, ani smaltované ovály - označení obce
Soutice nenechá někoho v klidu. Musí si vyzkoušet svojí sílu na sloupku, který
drží ovál. Samozřejmě při pádu došlo k poškození smaltu. Rovněž na příjezdu do
obce toto označení kdosi zkoušel zlomit a do sloupku nacouval i nákladní automobil. Opravit smalt
samozřejmě již nepůjde, budeme zvažovat, zda-li pořídíme do budoucna označení obce nové, které
v roce 2006 stálo 15 300,-Kč obecní rozpočet.

Přestupky, které řešila Policie ČR v naší obci
V letošním roce byla z místní hospůdky dvakrát povolána Policie ČR k vyřešení nepřiměřeného
chování některých hostů. To, že Policie ČR řeší konflikty mezi opilými hosty je asi v pořádku. Ale
následně incidenty jsou předány přestupkové komisi ve Vlašimi. Přestupky za naši obec Soutice
projednává město Vlašim na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Většinou přestupky nejsou
dokázány, chybí svědci, prokázání způsobené škody atd., Z tohoto důvodu za projednání přestupků
platí pouze obec, výtržníci při odložení případu, což je téměř vždy, neplatí nic. Poprvé jsme v měsíci
srpnu uhradili 10 000,-Kč za čtyři výtržníky, někteří z nich nejsou přihlášeni k trvalému pobytu v
obci, ale skutek se stal na našem území. Nyní v měsíci prosinci zaplatíme dalších 1000,-Kč. Takže
jsme právě „vyhodili z okna“ 11 000,-Kč a jsme přesvědčeni, že zbytečně. Je to drahý poplatek na
urovnání sporů občanů posilněných alkoholem v místní hospůdce.
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Životní jubilea a noví občánci obce

Obecní úřad Soutice blahopřeje všem občanům, kteří oslavili svá životní
jubilea v roce 2018. Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti. Nově narozeným občánkům a jejich rodinám přejeme
kopec zdraví, horu štěstí a hodně lásky. Vzhledem k tomu, že jsme
omezováni zákonem o ochraně osobních údajů, rozhodli jsme se, že
budeme zvát každoročně v měsíci červnu naše jubilanty, kteří oslaví
v daném roce svá výročí na společná setkání. Další novinkou bude
s příchodem jara v měsíci březnu „Vítání občánků“. Děti narozené vždy
v předchozím roce přivítáme do naší
obce rovněž při společném setkání.
Věříme, že společná setkání všech generací budou přínosem pro
oslavence a jejich rodiny. Vždy bude krátký program pro potěchu
duše, ale i prostor pro společné povídání.

Křižovatka na Rafandě
Křižovatka na Rafandě je velice nebezpečná při výjezdu z naší obce. V příloze vidíte návrh, jak by
tato křižovatka měla vypadat a tím se
stala bezpečnou i pro chodce, kteří
přicházejí z chatové osady do obce.
Několikaleté úsilí se vyplatilo, podařilo se
nám protlačit náš požadavek a při
rekonstrukci silnice II/126 tato křižovatka
projde modernizací. Projektové práce
budou v brzké době dokončeny a
dokumentace bude schválena. Takže
doufáme, že rok 2020 bude křižovatka na
Rafandě bezpečná, jak pro řidiče, tak i
pro chodce. Naše obec se bude finančně
podílet na vybudování nově vzniklých
chodníků pro občany v těsné blízkosti
kruhového objezdu.

Volby
I v naší obci proběhly v měsíci říjnu komunální volby a obec má devítičlenné zastupitelstvo.
Pravidelně se scházíme při poradách před veřejným zasedáním. Členové zastupitelstva jsou
seznámeni s veškerým děním v obci, dostávají písemné materiály, ke kterým mají možnost se
vyjádřit, případně navrhnou nové, lepší řešení. Zabýváme se potřebami občanů a snažíme se, aby
v naší obci nic lidem nechybělo. Samozřejmě nezabráníme některým křiklounům v tom, že se na
všechno snese kritika a nikdo nic neudělá dobře. Je zvláštní, že takový člověk si bez souhlasu obce
vezme, co se mu líbí, co potřebuje a co se mu hodí. Neustále hledá chyby tam, kde nejsou, vše
pomluví a ještě k tomu předává mylné informace, kterým stejně nikdo nevěří. Od takových lidí
raději dál.
Přísloví praví: Není člověk ten, aby se zachoval lidem všem“, ale naštěstí jsou v naší obci lidé milí,
slušní, pracovití a ochotní vždy pomoci, když je třeba.

My, zastupitelé máme chuť pracovat, leží nám na srdci Vaše spokojenost milí spoluobčané
a chceme i nadále rozvíjet naší krásnou obec.
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Co se děje v bývalé škole?
Místnost v bývalé škole v č. p. 16, kde pár let trávil volný čas Sportklub Soutice, prochází v těchto
dnech renovací. Vzhledem k tomu, že schůzky Sportklubu jsou minulostí a sbírka exponátů
v Muzeu se stále díky dárcům rozšiřuje, rozhodla se paní starostka využít nabízený prostor
a přestěhovat tvoření pro děti z Muzea do školy, právě místo bývalé klubovny. Místnost je vyklizena
a kuchyňská linka je nyní funkční, v chodbičce. Dne 30. 11. 2018 byla místnost vybílena malíři a
v nejbližších dnech by měl být položen nový koberec. Dále jsou zakoupeny regály na vybavení a
materiál pro budoucí tvoření. Tyto prostory mohou sloužit i maminkám s dětmi.
Milé maminky, zamyslete se, zda-li máte zájem se společně scházet, tvořit s dětmi, vnést Vaše
nápady mezi ostatní, popovídat si a třeba se podílet nápadem na vytvoření zázemí, či vybavení
hračkami pro děti. Ty si mohou pohrát a naučit se tak společně trávit volný čas, nebo-li do
budoucna vytvořit přátelství. Je zde možnost vypůjčit si knihy pro děti i dospělé.

Ozve se nám akční maminka, která bude ochotná připravovat nebo organizovat
tato setkání?

Rozsvěcení vánočního stromu

Zase uteklo léto, přehouplo se v podzim a jako když
luskne prsty, je prosinec, měsíc spojený s vánoci.
S tím souvisí tradiční rozsvěcení vánočního stromu v
Souticích, které se letos konalo v sobotu 1. 12., den
před první adventní nedělí. Počasí nám dopřálo sníh,
takže vánoční nálada se s ránem dostavila téměř
sama a přípravy na odpolední setkání mohly začít.
Betlém s jesličkami a Ježíškem stanul na obvyklém
místě pod borovicí na návsi. Na parkovišti během
chvíle (hlavně díky zapáleným dobrovolníkům) vyrostl
pult k prodeji vánočních předmětů – adventních
věnců, svícnů, krásných látkových sněhuláků, trpaslíků a dekorací z drátků. Své místo měly rovněž
upomínkové předměty s logem obce Soutice, nově také ručně malovaný papírový betlém, kalendář
Soutice 2019 a omalovánky. Samozřejmě nemohu zapomenout na
občerstvení, voňavé grilované klobásy, párek v rohlíku, tradiční
vánoční svařené víno, ale také medovinu, grog, čaj a kávu. Zázemí k
posezení poskytl stan se stoly (na nichž vybízelo k ochutnání
cukroví) a lavicemi. Před 15. hodinou se začali scházet návštěvníci.
Paní starostka pronesla krátkou řeč a děti dostaly pozornost
v podobě adventního čokoládového kalendáře a CD se zpěvníkem a
omalovánkami od zpěvačky Magdy Malé. Při reprodukci tradičních
českých koled a vánočních písní jsme všichni v dobrém rozmaru
sdíleli tu zvláštní atmosféru a již netrpělivě očekávali moment, kdy
se borovice, ozdobená světelným řetězem a hvězdou, rozsvítí.
Dočkali jsme se a před 17. hodinou se strom opravdu rozzářil,
krásným jasným světlem. Navzdory všemu se s tmou společnost pomalu rozpustila a náves opět
utichla, jen betlém a vánoční osvětlení nám, kolemjdoucím, budou připomínat nejen adventní čas,
ale také jedno příjemně strávené odpoledne.
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Výlet na vánoční trhy
V sobotu dne 15. prosince jsme odjeli z obce na vánoční trhy do Plzně. Cesta nám rychle uběhla a
my jsme se ocitli v centru města Plzně. Nejprve jsme zašli na oběd do Šenku na Parkánu. Oběd byl
výborný a plzeňské pivečko ještě lepší. Když jsme se dost posilnili a občerstvili vyšli jsme směr náměstí, kde již hrála vánoční hudba a stánky byly plné vánočního zboží. Některé stánky nabízeli horkou medovinu, svařák, ale i zabíjačkové pochoutky. Na krásném svítícím dřevěném kolotoči si užívaly děti svou jízdu za doprovodu rodičů.
Krásně ozdobený strom, ale i pěkně vyzdobené náměstí na nás přenášelo tu
příjemnou vánoční atmosféru. Užili jsme
si i zpěv Standy Hložka. Když se sešeřilo
vše pěkně svítilo, blikalo a v tuto kouzelnou chvíli promluvil ponocný a zároveň
troubil na roh. Každý měl možnost zazvonit na dřevěném mostku na zvonec,
který přináší štěstí. V 18 hodin jsme, ač
neradi, opustili Plzeň a vydali se
k domovu.

Tradiční i netradiční vánoční zvyky, které stojí za to zkusit
O vánocích se hovoří, jako o čase usmíření, soucítění s ostatními lidmi a nápravou poničených
mezilidských vztahů.
Společná večeře posiluje pouto, které vás spojuje s ostatními lidmi, ať už jde o rodinu či přátele.

Rybí šupiny
Kapr by neměl na Štědrý večer rozhodně chybět. Šupiny z ryby nevyhazujte, ale dejte je sobě a
svým blízkým pod talíř, aby se vás všech držely prašulky. To je také důvod, proč si řada lidí dává
šupinu i do peněženky a celý rok jí tam nosí, až do dalších Vánoc, kdy jí vymění za novou.

Rozkrajování jablek
Jakmile je štědrovečerní večeře u konce, přichází na řadu jablíčka. Vždy se vybírají pěkná, zdravá a
pokud možno ta největší jablka, která doma máte, a rozkrojí se nožem na půl kolmo na ohryzek.
To co každého zajímá je tvar jádřince. Štěstí po celý rok a zdraví pro všechny přítomné, kteří se za
rok znovu sejdou ve stejném složení, značí jádřinec ve tvaru hvězdičky, pokud je červavý nebo se
objeví čtyřcípá hvězda či křížek, pak to znamená, že do rodiny přijde nemoc, případně i úmrtí.

Zlaté prasátko
Obecně platí, že člověk, který vydrží celý Štědrý den nejíst, tzn., postí se, tak bude mít večer štěstí
a uvidí zlaté prasátko, které mu zajistí velmi bohatý následující rok.

Pouštění lodiček ze skořápek ořechů
Prázdné skořápky rozhodně nevyhazujte, naopak do nich nakapejte trochu vosku a připevněte na
něj miniaturní svíčku a zapalte jí. Větší nádobu naplňte vodou a ořechovou lodičku s hořící svíčkou
pusťte na hladinu.
Jestliže bude lodička dlouho svítit i plout, pak na vás čeká šťastný život. Když bude plout do středu
nádoby, značí to, že budete někam cestovat, pokud se loďka drží u kraje nádoby, zůstanete doma
a budete velmi spokojení.

Lití olova

Příprava je sice náročná, ale i tak se ještě na řadě míst tento staročeský zvyk praktikuje. Princip
tohoto zvyku spočívá v tom, že se nad otevřeným plamenem roztaví trochu olova a hned jak je
roztavené, vlije se do misky se studenou vodou. Vytvoří se určitý tvar a ten se pak každý snaží
uhodnout, co vlastně přestavuje. Podle toho pak poznáte, co vás v následujícím roce vlastně čeká.
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Jmelí

Dříve bývalo pouze v přírodním zeleném provedení, dnes ho koupíte oděné do zlata či stříbra, ale i
tak jeho symbolika zůstává stejná. Jmelí má být darováno, aby přineslo štěstí a viset v každé
domácnosti. Říkalo se o něm, že je tajuplné a dokonce má i čarovnou moc. Důležité je, aby bylo na
větvičce hodně bobulí, protože čím více bobulí, tím větší štěstí.

Házení střevícem
Tento zvyk je určen pro všechny neprovdané dívky, které touží po vdavkách. Vždy na vánoce se
postaví zády ke dveřím, vezmou střevíc a hodí ho za hlavu směrem ke dveřím. Jestliže je špička
boty po dopadu na zem otočená směrem ke dveřím, tak se dívka příští rok vdá, když ale ke dveřím
bude mířit pata, musí si ještě na svatbu chvíli počkat.2

Třesení stromkem
Zapomeňte na to, že popadnete vánoční stromeček v obýváku a budete se z něj snažit vytřást
duši. Jedná se o stromy venku, respektive nějakou mladou jabloň nebo zlatý déšť. Tento zvyk už
se drží většinou jen na venkově, ale i tak je stále oblíbený.
Jde o to, že mladá a hlavně svobodná dívka vyběhne na Štědrý den hned po večeři ven a zatřese
stromkem. Říká se, že z toho směru, odkud se začne ozývat úplně první zaštěkání psa po zatřesení
stromem, nakonec přijde muž, který se stane dívčiným ženichem.

Výměna vodoměrů v obci
V měsíci listopadu byla odbornou firmou provedena výměna vodoměrů ve všech
nemovitostech na celém území obce. Tato akce stála 260 tisíc Kč. Na pitnou vodu a
odvádění splaškových vod vynakládáme z rozpočtu obce nemalé finanční
prostředky. Jak budeme tuto situaci řešit se dozvíte v měsíci lednu 2019
prostřednictvím Souticovin.

Zajímá Vás, jak to bude s natáčením vody do bazénů v následujících letech?
Od roku 2019 již nebude možné, aby se voda do bazénů natáčela přes vodovodní hydrant. Při
rychlé změně tlaku a vysoké rychlosti proudění vody se mohou z vodovodního potrubí uvolnit
sedimenty. To se projeví zákalem vody nejen v místě odběru, ale i v jeho okolí. Navíc také hrozí
pokles tlaku ve vodovodní síti. Tato situace postihla naši obec v letošním roce a z tohoto důvodu
budeme postupovat tak jako ostatní provozovatelé vodovodů a kanalizací. Pokud se bere voda
z hydrantů, dá se to kvalifikovat jako trestný čin, protože vodu z hydrantu mohou bezplatně
odebírat pouze hasiči, a to jen při záchranných a likvidačních pracích. V ostatních případech hrozí
pokuta do výše 50 000,-Kč. Jaké je tedy základní pravidlo pro bezpečné
napouštění bazénů? Chcete-li jej naplnit z domovní vodovodní přípojky,
napouštějte bazén pomalu a mimo odběrovou špičku. Odběr předem
oznamte na obecní úřad v Souticích. Další možností je objednat si
zavezení vody do bazénu prostřednictvím cisteren ze společnosti VaK
Kutná Hora, Benešov aj.
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Informace, kdy je možné provést odečet pitné vody, která neteče do kanalizačního
sběrače:

Zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb., - § 19
Měření odváděných odpadních vod
(1) Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to
stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřicího zařízení se určí ve smlouvě uzavřené mezi odběratelem a
vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatelem; nedojde-li k uzavření smlouvy, určí
umístění a typ měřicího zařízení vodoprávní úřad. Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních
právních předpisů a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel je oprávněn průběžně
kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k
tomuto měřicímu zařízení.
(2) Odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, je povinen
v souladu s povolením vodoprávního úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť
nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat
vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal.
(3) Má-li provozovatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo
požadovat přezkoušení měřicího zařízení. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti provozovatele do
30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny. Výsledek
přezkoušení oznámí písemně odběratel neprodleně provozovateli.
(4) Zjistí-li se při přezkoušení měřicího zařízení vyžádaném provozovatelem, že
a) údaje měřicího zařízení se odchylují od skutečnosti více, než připouští technický předpis tohoto měřicího
zařízení, měřicí zařízení se považuje za nefunkční; v tomto případě hradí náklady spojené s výměnou a
přezkoušením měřicího zařízení odběratel,
b) údaje měřicího zařízení se neodchylují od skutečnosti více, než připouští příslušný technický předpis, hradí
náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřicího zařízení provozovatel,
c) měřicí zařízení je vadné, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením odběratel, který je též
povinen neprodleně zajistit jeho výměnu za správné a funkční měřicí zařízení.
(5) Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá
vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo
směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z
vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční
potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem
vodovodu měřených zdrojů.
(6) Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes uliční
vpust měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Výpočet množství
srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod.
(7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace
a toto množství je prokazatelně větší než 30 m 3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní
vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů
předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s
odběratelem nedohodli jinak.
(8) Vypořádání rozdílů z nefunkčního měření podle výsledku přezkoušení měřicího zařízení se provádí od
odečtu, který předcházel tomu odečtu, který byl důvodem žádosti o přezkoušení měřicího zařízení.
(9) Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství
vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí
se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným provozovatelem.
(10) Obecné technické podmínky měření množství vypouštěných odpadních vod, způsob výpočtu množství
vypouštěných odpadních vod a způsob výpočtu množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace,
není-li měření zavedeno, směrná čísla spotřeby vody a způsob vypořádání rozdílů stanoví prováděcí právní
předpis.
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Výňatek - Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.:
Položka

Směrné číslo roční
spotřeby vody [m3]

Druh spotřeby vody

I.BYTOVÝ FOND
Byty
1.

na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok

15

2.

na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na
kohoutku) za rok

25

3.

na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na
kohoutku) za rok

35

Hodnota uvedená v položce č.3 je součtem spotřeby studené a teplé vody. Teplou vodou na kohoutku je teplá voda
vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo u dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. není rozhodující, zda je voda
ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována
centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech
dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez
tekoucí teplé vody.
Rodinné domy
na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m3 na
spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách na zahradě apod.
Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.
Rekreační chaty (chalupy)
Na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2 a 3 s
přihlídnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr
pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.
Snížení množství m3 odpadní vody pro stočné
nárok na snížení množství odpadní vody pro stočné podle § 19 odst. 7 zákona prokazuje odběratel technickým
propočtem daným rozdílem odebrané, vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveného podle položek č. 1 a
2 v odběru pro bytový fond (je-li důvodem kropení) nebo množstvím stanoveným odborným výpočtem (je-li důvodem
výroba balených nápojů nebo jídel apod.). Pokud je snížení množství pro stočné přiznáno s podmínkou měření vody pro
kropení (zvláštním vodoměrem), nebo v případě vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) měření (zvláštním
vodoměrem) množství pitné vody odebíraného pro bytový fond, je takto stanovené množství pro stočné přiznáno na
celou dobu kdy měření probíhá, tedy i v případě, že snížené množství v některém z roků nedosáhne 30 m3 za rok.
IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ
Hospodářská zvířata
Na jeden kus v průměru/rok
55.

Dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů

36

56.

Býk

18

57.

Tele, ovce, koza, vepř

6

58.

Prasnice

8

59.

Kůň

14

60.

Pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)

1

Drůbež
Na 100 kusů v průměru/rok
61.

Slepice, perličky

11

62.

Husy, kachny, krůty

36

63.

Venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na
100 m2
(neplatí pro výpočet snížení stočného podle § 19 odst. 9 zákona)

16

64.

Sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na na 100 m2

3

65.

Pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny podle
čidel na určení vlhkosti

12

X. ZAHRADY

XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ
V průměru/rok
67.

Osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)
Předpokládá se mytí 10x ročně
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1

Informace pro chataře
Výňatek z „Vyhlášky o závazných částech Územního plánu Soutice“: 10.3 Zóna pobytové rekreace
Do této zóny patří chatová lokalita rozprostírající se z obou stran silnice II/126 a skupina chat na
pravém břehu Želivky. Další výstavba nových chat se zde nepředpokládá.
a) dominantní funkce
- rekreace v rekreačních chatách
b) přípustné funkce
- rekreace, přístavby, nástavby stávajících rekreačních objektů
- garáže vestavěné do rekreačních objektů
- parkování na vlastním pozemku
- samostatné sklípky
- drobné stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní
- liniové stavby místního významu
- studny
- dětské hřiště
- sportoviště do maximálního rozměru 48x24 m-zeleň
c) nepřípustné funkce
- veškeré další nadzemní stavby neuvedené v přípustných funkcích v bodě 10,3b,
- novostavby bytových objektů
- samostatné stojící garáže
- garáže s více stáními
- parkoviště se stáními pro jiné než osobní automobily
- zařízení průmyslové výroby včetně skladů,
- řemeslné výroby
- zdravotnická, školská, kulturní, církevní a sociální zařízení
- chov hospodářského zvířectva
- zařízení zemědělské výroby
- hospodářské objekty
- sklady
- sakrální stavby
- dopravní zařízení
Architektonické zásady:
Při rekonstrukcích měnících současný způsob zastřešení bude požadována střecha sedlová. Nová
výstavba chat se zde nepředpokládá. Za nepřípustnou se považuje alukrytová krytina bez barevné
úpravy, doporučen barva střešní krytiny červená. Případné doplňkové stavby budou architektonicky
přizpůsobeny stavbě hlavní.
Na jakoukoliv přístavbu a nástavbu chaty musí být požádáno o vydání rozhodnutí nebo
opatření na stavebním úřadu ve Vlašimi. Chov hospodářského zvířectva je v chatové
oblasti nepřípustný.
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Recept:

Šohajdy z ledových kaštanů
Čokoláda: 250g ledových kaštanů,
125g ztuženého tuku, 130g moučkového cukru, lžíce kakaa.
Náplň: 150g mletých ořechů,
100g mouč.cukru, lžíce rumu, lžíce vřelého mléka.
Postup: Do papírových košíčků dáme lžičku čokolády, po zatuhnutí lžičku náplně a zalijeme zase
čokoládou. Ozdobte dle fantazie.

Dobrou chuť
Silvestrovská procházka 31.12.2018

Vážení spoluobčané, zveme Vás, tak jako každý rok na
„Silvestrovskou procházku“ k soutoku Želivky a Sázavy. Sraz
turistů je u kostela ve 13,00 hodin. Dobrou náladu, buřty,
trocha moku či bublinek vezměte s sebou! Začneme se
připravovat na příchod Nového roku 2019!!!

Plánovaná akce
29. 12. Koncert v kostele sv. Jakuba Většího
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