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Z historie obce:

Soutice za vlády rytířů ze Soutic
Obce v naší vlasti vznikaly tak, že členové knížecího rodu Přemyslovců ze svých
území předávali menší nebo větší díly svým příbuzným, nebo zasloužilým
poddaným a jejich čeledi k obdělávání a volnému užívání.
Podle tohoto staročeského obyčeje obdržel Sút, pravděpodobně příslušník
knížecího údělu čáslavského, lesnatou krajinu blíže vtoku Želivky do Sázavy, založil zde své
sídlo a malou obec "Sútice." Vymýtil pralesy, obdělával pole a louky, zakládal rybníky a byl
přirozeným vladykou svého rodu.
Po jeho smrti volil rod Súticů ze svých členů nového vladyku, pod jehož správou všichni
společně užívali rodinného majetku a dále jej rozmnožovali. Svůj majetek pak vladykové
dále po částech přenechávali svým služebníkům za jisté poplatky a služby. To, co tito
nájemci, zvaní "kmeti," vytěžili ze svých pozemků, mimo dávky povinné pánům, si mohli
ponechat pro svou obživu.
Vladykové Sútičtí se záhy postarali i o duchovní potřeby své a svého lidu a založili snad
již brzy po r. 1100 kostel, k němuž dosadili duchovního - tehdy zvaného "plebán."
Ve 13. stol., když se začalo v Čechách tvořit rytířstvo, získali i naši vladykové přízvisko
"rytíři ze Soutic." Za svůj znak si vyvolili černé orlí křídlo se zlatým pazourem na stříbrném
štítu v červeném poli. Sídlili na jediném hradě, neznámo, jestli hořejším, nebo dolejším, na
nějž byl později ve 14. stol. statek rozdělen.
Ve 2. polovině 14. stol. shledáváme podle starých listin rod rytířů ze Soutic velmi
rozmnožený a vlastnící mnohé okolní statky, z části samostatně, z části společně.
Pokračování příště.
(vybráno z obecní kroniky)

Slovo starostky:
Vážení spoluobčané,
naše obec se nijak nevymyká podobným malým obcím v rámci okresu a republiky. Jako
všude se potýká s nedostatkem financí, pracovních příležitostí, úbytkem obyvatelstva a tím
pádem stále se zhoršující dopravní obslužností. Dovoluji si přesto s klidným srdcem
prohlásit, že máme našim občanům, chalupářům, návštěvníkům a turistům co nabídnout.
Díky skutečnosti, že se naše obec nachází na soutoku dvou řek Želivky a Sázavy, stáváme se
klidným místem pro odpočinek a relaxaci. A i když naši obec z jedné strany omezuje a
obtěžuje hlukem dálnice D 1, z druhé strany nám naproti tomu vodárenská nádrž Želivka také
žádné výhody nepřinesla, naopak nás všechny připravila o krásné koupání v řece Želivce.
Máme zájem naše obyvatele zapojit do dění v naší obci, ale bohužel narušenými
sousedskými vztahy obyvatelé k sobě nemohou najít tu správnou cestu. Sousedské vztahy
v naší obci popsal již v roce 1935 pan děkan Dvořák, který při odchodu do výslužby
opouštěl místo svého působení s vřelým přáním,
"by nastaly v Souticích klidnější, sousedštější poměry, podobné oněm v době, kdy
Soutice na celém vlašimsku byly hodnoceny jako jedna z nejspořádanějších obcí".
Toto přání je i mým přáním již 19 let. Velmi často se objevuje zloba, závist, anonymy,
udání, pomluvy a radost z toho, že mohu někomu ublížit a poškodit ho.
Ale napravit sousedské vztahy není v moci zastupitelstva obce, vše záleží na nás, na
lidech, jaký přístup k sobě najdeme a v jakých vztazích vlastně žijeme a žít chceme.
Jako zastupitelé obce jsme vždy měli snahu vytvořit ty nejlepší podmínky pro život nás
všech, ať se to týká služeb, důležité infrastruktury, především vodovodu, kanalizace,
plynofikace, uložení telefonních i elektrických ·kabelů a dalších záležitostí, jakou je
například lávka přes řeku Želivku a nové povrchy místních komunikací.
Ale velký smysl má přece i oprava památek v obci, jako je socha svatého Jana
Nepomuckého, pomník Padlým z roku 1918, údržba sochy svaté Anny a křížků na celém
území naší obce.
Dobrou vizitkou naší obce je místní hřbitov, který je zaměstnanci obce v každém ročním
období udržován. Celá obec a její části jsou vysekány, provedeny úpravy záhonů ve středu
obce a stavební opravy obecního majetku. Tyto věci usnadňují a vylepšují život občana na
malé vesnici a dotváří i hezkou atmosféru při pohledu na obec jako celek.
Potěší nás pochvala od občanů, kteří vidí a hlavně chtějí vidět, že se vykonalo a koná
spousta dobré práce. Je to pro všechny zaměstnance motivace a poznání, že jsou lidé kteří
mají zájem na vytvoření dobrých mezilidských vztahů v obci a chtějí mít tu naši vesničku
krásnou a upravenou.
Jsem přesvědčena, že se od samostatnosti Soutic, tj. za 19 let, podařilo nám zastupitelům
uskutečnit důležité věci pro hezký a spokojený život v obci a jejích částech.
Rovněž se podařilo zachránit a vhodně využít obecní majetek - obecní budovy.
Z rozpadající se budovy pod názvem "stará pošta" vznikl bytový dům o šesti bytech.
Využitou budovou je "bývalá škola" v níž najdete prodejnu smíšeného zboží, kterou
provozuje vietnamská obchodnice se svou rodinou. V přízemí budovy je hospůdka
s venkovní zahrádkou. V prvním patře budovy je vybavená posilovna a zázemí pro
sportovce. V současnosti se připravuje v "bývalé škole" znovuotevření knihovny.
V další budově - .Kampeličce" se nachází Obecní úřad, Česká pošta, kancelář Českého

rybářského svazu a byt v půdních prostorách. V přízemí je garáž a sklad rybářů.
Z téměř rozpadlého
"špýcharu" bylo vybudováno kouzelné muzeum, kde najdete
současnost ale i historii obce, spoustu fotodokumentace a sběratelské poklady.
To, že se podařilo budovu "špýcharu" zachránit a že se tato změna občanům líbí, dokládají
zápisy v kronice, která je uložena v muzeu.
Ani kulturní vyžití v naší obci neschází. Pořádáme kulturní akce pro děti i pro dospělé,
např.: s klaunem a mimem Álou, Mikulášem, čertem, andělem, malé cirkusové představení s
opičkou Žofinkou, ale i s kouzelníkem.
.
Mikulášská besídka, slavnostní rozsvícení Vánočního stromečku, Den matek a Den dětí
v podobě přivítání prázdnin se již také staly samozřejmostí.
Vím, že opustit pohodlí domova se nikomu nechce, ale my všichni, kdo se o kulturu v
naší obci staráme, bychom se proto chtěli vrátit k přání soutického faráře p.děkana Dvořáka
a pokračovat v jeho duchu a naplnit tak jeho přání zlepšením sousedských vztahů,
pochopením toho druhého, k sousedské komunikaci a společnému setkávání občanů při
výše uvedených příležitostech, anebo třeba jen se umět zastavit a popovídat si při náhodném
setkání v obchodě, na poště nebo na procházce.
V poslední době se denně setkáváme s neustálou kritikou všeho, co se týká práce
zaměstnanců obecního úřadu a vydaných rozhodnutí zastupitelstva obce.
Projevovat svůj nesouhlas s vydanými předpisy tím, že se stane terčem kritiky a pomluv
starostka, účetní anebo zaměstnanci obce, se stalo běžným projevem. K debatě o problému
to ale nikomu nepomůže.
Kritika a jedovatá slina se vypustí a nedá to tolik přemýšlení ba ani práce. Vyřčené už
nelze vzít zpět a já se ptám, zda-li takový člověk nemá strach, že se mu ta jeho dobrota
jednou vrátí?
Musíme si všichni uvědomit, že zákony a vyhlášky, které projednají a odsouhlasí členové
obecního zastupitelstva jsou platné pro všechny občany na území obce a proto je budeme
všichni dodržovat a řídit se jimi, ono nám totiž ani nic jiného nezbývá.
Je třeba se zamyslet nad svým konáním a uvědomit si, že každý z nás je na světě jako
na procházce, a proto bychom si měli chvíle, které jsou nám tady na světě dopřány a
netrvají věčně, hezky, v klidu a pohodě užívat.
Přeji Vám všem krásné a slunečné léto, pevné zdraví a hodně spokojených dní
v kruhu svých rodin, dobrých přátel a kamarádů, dětem báječné prázdniny.
Alena Exnerová.

Co se událo v naší obci:
Posílení elektrického vedení na Podolí a v části Soutic a výměna sloupů veřejného osvětlení.
V únoru se konal dětský karneval s klaunem Álou a cirkusovým vystoupením s opičkou
Žofinkou.
Dětská hřiště v Souticích, Kalné a Černýši byla nově natřena veselými barvami s obrázky a
na pískoviště přidány hračky pro naše nejmenší.
V muzeu proběhla prodejní výstava jarních a velikonočních dekorací a při této příležitosti
předvedl hrnčíř a keramik Martin Tysl práci na hrnčířském kruhu. Návštěvníci si tak mohli
pod vedením M.Tysla vytočit na kruhu dle vlastní fantazie keramické výrobky.
Druhou květnovou neděli se konala oslava "Dne matek". Ženy se zúčastnily v hojném počtu,
kouzelník předvedl své triky za pomoci asistentů z publika a za doprovodu hudby a
pohoštění si ženy prožily hezké sobotní odpoledne.
Uskutečnila se sbírka použitého ošacení pro Občanské sdružení Diakonie Broumov.
Touto cestou děkujeme všem občanům, kteří se rozhodli tuto sbírku podpořit.
Co se právě děje v naší obci:
Od 31. 5. započala postupná výměna vodoměrů v celé obci a jejích částech.
Zaměstnanci obce provádějí rekonstrukci dešťové kanalizace "V dolíkách".
Opravuje se márnice, udržují se hrobová místa a vysekává tráva na místním hřbitově.
Probíhá rekonstrukce průchodu mezi zahrádkou bývalé školy čp.16 a dětským hřištěm.
Na celém území obce Soutice, Kalné a Černýši je prováděna údržba zeleně.
Od 22.6. je přistavován kontejner na velkoobjemový odpad v jednotlivých částech obce,
22.6.-27.6.Kalná, 27.6.-30.6.Podolí, 30.6.-7.7.Kopečka, 7.7.-14.7.Černýš, 14.7.-18.7.Borka.
Co připravujeme v naší obci:
Dne 3. 7. 2011 zveme všechny děti, ale i dospělé na zábavné odpoledne s klaunem
Álou. Akce "Hurá prázdniny" začíná ve 14.00 hod. u hasičské zbrojnice.
Děti čeká rozcvička a poté proplují bouří do krajiny zvané "Prázdniny", následují
vědomostní i sportovní soutěže. Pro všechny děti máme připraveny odměny. Něco sladkého
na zub a dobrého do žaludku samozřejmě chybět nebude, jak pro děti tak i pro dospělé.
Další akcí bude po rekonstrukci a úpravách znovu otevřena a zpřístupněna veřejnosti místní
knihovna.
Pro místním muzeum připravujeme další zajímavé výstavy, kde Vás všechny rádi přivítáme.
Co připravují spolky v naší obci:
SPORTKLUB Soutice pořádá Turnaj v nohejbalu dne 23.7.2011 od 9,00 hodin.
ČRS SOUTICE pořádá Rybářské závody na rybníku "Donát ák":
-pro dospělé
dne 30.7.2011
od 13,00 hod.
-pro děti
dne 3l.7.2011
od 13,00 hod.
Veselý sousedský spolek Podolí a Kopeček pod záštitou obce Soutice pořádá dne 6.8.2011.
3. ledovou neckyádu na řece Želivce, Kopečka u jezu od 13,00 hodin.

Informace Obecního úřadu
Zaměstnanci obce:
Mrázková Hana - účetní obce, zpracovava účetnictví, statistiky, vybírá různé druhy
poplatků, pořizuje zápisy ze zasedání OZ, provádí fakturaci služeb pro obyvatelstvo a firmy,
pořizuje výpisy na Czech Pointu a další činnosti, které jsou její pracovní náplní.
Svobodová Alena a Dana Vlasáková zajišťují sociální služby-rozvoz obědů, nákupy pro
důchodce, navštěvují důchodce při jejich životních jubileích. Starají se o provoz muzea,
zařizují výstavy. Pořádají a zabezpečují kulturní akce v obci. Pečují o čistotu obce Soutice,
dbají na pořádek a údržbu dětského hřiště v Souticích a dětských koutů v Černýši a Kalné.
Starají se o zeleň, zajišťují výsadbu zeleně a vždy přiloží ruku k dílu tam, kde je to třeba.
Provádí úklid a údržbu v obecních budovách. Připravují občasník Souticoviny, ale především
se starají o naše webové stránky.
Schmatová Božena pracuje jako kronikářka obce Soutice.
Díky péči a snaze paní
Schmatové a jejího manžela se podařilo zachránit cenné dokumenty. Paní Schmatová
dokázala zpracovat spoustu materiálu - písemností, které objevili zaměstnanci obce na půdě
v budově obecního úřadu a my tak máme dnes k dispozi několik šanonů plných dokumentů a
díky jim se dozvídáme, jak naše obec fungovala od Lsvětové války. Historické materiály
byly velmi necitelně hozeny v pytlích a krabicích na půdu, kde od roku 1974 odpočívaly a
padal na ně prach a zahlodal si i zub času. V místním muzeu je možno nahlížet do kroniky,
kterou naše paní kronikářka vzorně vede a zakládá materiály, informace a poznatky, které
získává někdy i velmi složitě od místních, ale i přespolních občanů.
Exner Libor a Roman Petrásek zajišťují chod obce, ať už se týká provozu vodovodu a
kanalizace, chod čistírny odpadních vod a čerpací stanici na pitnou vodu v Hulicích.
Odstraňují poruchy vzniklé na vodovodu a kanalizaci. Mají na starosti tři přečerpávací
stanice - jednu na Kopečkách, druhou u rybníka v Souticích a třetí v Černýši. Zajišt'ují
údržbu zeleně na Kopečkách, Podolí, na Borkách a dalších chatových osadách a v celé obci,
samozřejmě i v Kalné a Černýši. Provedli vybourání oken v čp.16 a následně začištění nově
zabudovaných oken. Zpracovali při vichřicích spadlé stromy, provádějí údržbu stromů v
obci. Vyčistili pozemek zvaný "Ostrov", zpracovali dřevní hmotu, kterou obec odprodala
místním důchodcům. Opravují a udržují vše co je třeba, např.: veřejné osvětlení, dešťovou
kanalizaci, vodovodní a kanalizační šachty, pustí se i do rekonstrukce můstku na Podolí.
Zabezpečují výsadbu stromků v obecním lese Čepárky, les čistí a vyžinují. Zajišťují služby
fekálem pro naše chatové osady. O místní hřbitov je rovněž dobře postaráno, ať už se práce
týká údržby zeleně, opravy staveb, odvoz odpadu a úpravu hrobových míst. Dále
zaměstnanci provádějí údržbu obecních domů. Pečují i o památky, jako jsou křížky a menší
sakrální stavby. Rovněž se zapojují do pořádání různých kulturních akcí. Vzorně se starají o
svěřený vozový park, jako je traktor na sekání trávy, traktor Zetor s valníkem, sypač,
sněhovou frézu, motorovou pilu, plotostřih, sekačku, křovinořezy a další jim svěřený obecní
majetek. Naši zaměstnanci zabezpečují sjízdnost místních komunikací v letních i zimních
měsících. V zimních měsících provádí prohrnování, posyp obecních komunikací,
odfrézování sněhu ze špatně dostupných míst. Je spoustu dalších potřebných činností pro
rozvoj a rozkvět obce a naši zaměstnaci bez váhání tyto práce dokáží zajistit.
I

Rádi bychom poděkovali:
Paní Mileně Kuželové - Fůrbacherové za poskytnutí fotografií z roku 1942 do našeho
muzea.
Panu Jindřichu Emingerovi za prezentace z otevírání muzea, opravy silnice u muzea,
výstavy betlémů a velikonoční výstavy.
Paní Soně Svinkové za zapůjčení rodinných fotografií.
Panu Jiřímu Vladykovi z Rýzmburku za DVD-nahrávky z akcí:
svěcení sochy svatého Jana Nepomuckého, slavnostního otevření muzea v Souticích,
vánočního jarmarku a koncertu skupiny Schovanky v Souticích.
Tyto prezentace a videa můžete shlédnout na' webových stránkách obce Soutice
www.soutice.cz.
Paní Dagmar Donátová věnovala místnímu muzeu školní práci o soutickém mlýně.
Autorkou této práce, která získala první místo v soutěži Středoškolské odborné činnosti obor historie, je její vnučka Ivana Neradová. Tato práce je v muzeu k nahlédnutí.
Paní Dagmaře Donátové i slečně Ivaně Neradové patří naše uznání a velký dík.

Info z muzea:
V prodeji jsou kalendáře Benešovsko na rok 2012, kde najdete fotografii obce Soutice.
Koupit si kalendář můžete v místním muzeu nebo na Obecním úřadě za 55,-Kč.
Rovněž v našem muzeu můžete koupit dárek pro Vaše blízké, je zde velký výběr šperků z
korálků.
Muzeum v Souticích navštívili senioři ze Sedmpán s místostarostou z Trhového Štěpánova,
p.Josefem Komem.
Senioři ze Sedmpán:

Hrnčířský kruh:

Na hmčířském kruhu vytáčí svůj výrobek slečna Petra Filipová z Dubějovic pod vedením
hmčíře a keramika pana Martina Tysla.

Dětský karneval s klaunem Álou 2011

Den matek 2011

Zázemí pro děti v Kalné a Černýši

Blahopřejeme:

aši milí senioři,
k Vašemu životnímu jubileu
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody
Vám přeje Obecní úřad Soutice.

Nejstarší občan Kalné

Soutice

Pan Rudolf Míka
- 77 let ~-'L·~
,

Paní Blažena Jenčíková - 77 let

Nejstarší občankou Kalné je
paní Jiřina Vlasáková - 79 let
(foto si nepřála zveřejnit)

Lfoto
2.foto

Původní most přes řeku Želivku.
Nová lávka pro pěší přes řeku Želivku.

Sladká tečka na závěr:

Dvoubarevný

broskvový koláč

ingredience:
tmavé těsto:
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek cukru
1 hrnek vlažného mléka
1;í hrnku oleje
3 celá vejce
2 lžíce kakaa
1vanilkový cukr
1 prášek do péči va
světlé těsto:
500g měkkého tvarohu
3 celá vejce
1 vanilkový cukr
1 sáček vanilkového pudinku
1 zakysaná smetana
1 hrnek cukru
1 větší konzerva broskví.

Postup:
Polohrubou mouku mícháme v mí e cukrem,
mlékem, olejem vejci a kakaem. Vyšleháme hladké
těsto. Polovinu těsta vylijeme na vymazaný plech.
Tvaroh smícháme
vejci vanilkovým pudinkem
smetanou a vanilkovým cukrem. Rozetřeme na tmavé
těsto. Broskve nakráj íme na silnější plátky a
rozprostřeme na tvarohové těsto. Celý koláč zalijeme
Zbytkem tmavého těsta a dáme do předehřáté trouby
péct. Pečeme při 200 C asi 30 minut.

Dobrou chuť!

