Občasník obce Soutice

SOUTICOVINY
Čí 10 1/ 2012
Z historie obce:

outice za Jana Bůvola, r tíře z

adonic

(od roku 1450 až a 'i do roku 1500)
(Vybráno z obecní kroniky)

Bez pochyby kupní mlouvou pře šly Souti e od rytířů ze Soutic v držení rytíře
Jana Bůvola (v některých zápi ech čteme .Dů ole") z Radonic u Divišova.
Jan Bůvol pojil tatky příslušející hořejšf a dolejší tvrzi opět v jeden. Spolu e vy ml
dvěma dcerami i zvolil Soutice za v' ídlo. Ve znaku měl pravděpodobně čtyřhranné
černé pole s bílými famfrlochy ač rvenou helmicí. V politickém mýšlení
a nábož nství
přidržoval mírné trany podobojí a Jednoty poděbrad ké. Spolu dalšími
pány pomáhal králi Jiřímu
Poděbrad při dobývání hradu Šternberka roku J 467. Rytíř Jan
Bůvol zemřel v Souticích před r. 1490 a zanechal svůj majetek dvěma
dcerám, které si jej rozdělily.
Anna Bůvolová z Radonic a Soutic, provdaná asi za rytíře Lukaveckého, obdržela
hořejšf outickou tvrz a tatky k ní pří lu jící a n ěkt ré dvory v Radonicích Pře tavlcích,
Zderadinách a Malovce které její otec také vlastnil. V Souticích j ou v té době
zmiňována jména Klínovec, Matěj Hrubý, Pařízek, Mach Čečetův, Říha a v Kalné Janek
v

Sirnanů.

Johanka Bůvolová

z Radonic a Soutic, pr daná za Jana Barocha z Dobré, pána na
Krchlebích r. 1496 obdržela v Souticích dol jší tvrz a majetek k ní příslušný a dvory na
nichž ho podařili Pašek Rychtář, mlynář Machek a Zakanina, v Kalné pak Janek a Jíra.
Stejně jako její sestra do tala také dvory v o tatních v ích patřících dříve jejich otci.
Později nabyla Johanka i statků vé estry, ale ídlila na Krchlebích kde r. 1529 také
zemřela. Proto zanedlouho zpu tlyobě outick / tvrze a ponechán byl jen zdejší dvůr.
Bůvolovi na Souticích dlouho ne etrvali a nad již brzy po roce 1500 přešel jejich
majetek na rod rytířů Lukaveckých z Lukavce.
V té době bylo v Souticích 10 kmetů, spravujících u edlosti, z nichž největší měl
Mach Čečetův. V Kalné pak byli vedle zemanské živnosti 2 kmeti, o Černýši se zmínka
nečiní.
Daně našich předků nebyli příliv vysoké (kromě doby válek) a ani roboty nebyly moc
obtížné.
(pokračování pře-tě)

Co se událo v naší obci:
Prořezání stromů - v části Podolí z důvodu doplnění lamp veřejného osvětlení
Občasník Souticoviny byl zaregi trován u Minister tva kultury ČR
Přečerpávací stanice v Černýši byla poškozena z důvodu vhazování hygienických
ubrousků do kanalizace, které tam nepatří a oprava celkem tála 50 OOO,-Kč
V čá ti Černýš probíhá výměna sloupů lektrického vedení
V
ti Černýš došlo k pokácení a prořezání stromů
Dne 10.března proběhl dět ký karneval v budově bývalé školy
V měsíci dubnu se u kutečnila bírka použitého o šacení pro občanské družení Diakonie
Broumov
Máme nové webové stránky obce, přidána interaktivní mapa a teploměr s vlhkoměrem
čá

Pozvánka:
Dne 16. června 2012 e na Kopečkách (u měřící
ve polupráci SDH Soutice a OÚ Soutic

tanice jako v roce 2007) uskuteční

Oslava 120 let založení Sboru dobrovolných hasičů,
spojená se slavno tními projevy, outěží v netradičním požárním útoku, kterého se
zúčastní cca 10 družstev z okolních obcí oceněním zasloužilých členů SDH Soutice a
hostů. K tanci i poslechu bude hrát country kapela o občer tvení všech návštěvníků bude
dobře postaráno.
Protože j me objednali krásné poča í, zveme všechny rdečně na oslavy.
Ing. Ota Paikert

Co připravujeme:
Den Matek - 12.5.2012
Zahájení prázdnin - soutěže a zábava pro děti
Obecní úřad Soutice pořádá zájezd do divadla

,U Ha ičů" na komedii

" ebyla to Pátá, byla to Devátá"
Hrají: R. Hrušín ký, J. Švandová, J. Carda
Odjezd od autobu ové zastávky je dne 30.5.2012
v 17.00 hod.
Cena: 360,- Kč. Doprava je zdarma.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ Soutice nebo na tel: 317 851 523, 603 523 506

Muzeum:
Zveme Vás na Velikonoční výstavu - Od Popeleční tředy do Velikonočního
kterou pořádáme ve polupráci s paní Bárou Jandejskovou.

pondělí,

Všechny malé i velké, kteří mají chuť něco vyrábět zveme na Velikonoční tvoření
v obotu 7. 4. 2012 od 15.00 hod. v našem muzeu. Přijďte i namalovat kraslici,
prohlédnout si výstavu a připomenout si velikonoční zvyky.
Sběratel ké karty Klubu če kých turi tů a dřevěné známky
nebo na OÚ.

i můžete zakoupit v muzeu

Slovo starostky:
Vážení a milí spoluobčané,
začnu slovy, která j em jako malá slyšela z rádia a len pořad se jmenoval"
léta běží vážení".
Tato věta je přesnou definicí uplynulých 20-ti let. aše obec outice dne l.března měla jedno
malé výročí a to 20 let amostatno ti. Za tyto roky na talo v naší obci spou tu změn a já bych
řekla. že ku pro pěchu ná všech.
arnozřejmě prožívali j me chvíle rado tné, ale nastaly i
problémy, velké staro ti, ale nakonec se podařilo vzniklé potíže vyřešit ku prospěchu obce i
všech občanů. Vrátím se zpět do roku 1992, kdy j me e oddělili od obce Trhový Štěpánova stali
se samostatnou obcí. Byl to také rok, kdy byl v naší obci vybudován vodovod s dodávkou pitné
vody z úpravny vody Želivka. Dne 16. pro ince 1992 proběhla kolaudace a občané si mohli
natočit ze svých vodovodních kohoutku pitnou vodu. plnilo se tak přání Soutičanů po 60-ti
letech. jak praví obecní kronika, kde je první zmínka o tom. že e bude v obci Soutice budovat
vodovod. Tento rok přine I i změnu, která s týkala vybudování prodejny smíšeného zboží
v budově bývalé školy čp.16 a tato prodejna je s malou pře távkou otevřena dodnes.
V roce 1993 jsme započali
připravou projektové dokumentace na vý tavbu kanalizace a ČOv.
A opět j me pokračovali s rekon trukcí nebyto ých pr tor v přízemí bývalé školy, kde byla
následně vedle prodejny vybudována ho půdka.
V roce 1994 bylo započato
výstavbou kanalizace a OV v naší obci. Se Státním fondem
životního prostředí byla podep ána mlouva na dotaci a půjčku pro tuto stavbu. Spoustu práce
tento rok přinesl při vyřizování re titučních nároku oprávněných osob.
Y roce 1995 byla dokončena vý tavba
OV a položeno cca 2 km kanalizačního potrubí. Celá
akce byla z důvodu nedostatku finančních pro tředků
ukončena a začala tak krušná léta, kdy
obec neměla finanční pro tředky na dokončení
tavby. A tak j em neustále hledala pomoc, kde se
dalo. Navštívila jsem všechny ministry Životního pro tředí, kteří pů obili na tomto postu od
roku 1992 a eznámilaj
emje
naším problémem. Byly neustále hledány další cesty k získání
finančních prostředků
na dokončení
tohoto díla. Y tomto roce j me požádali o výstavbu
protihlukové
těny pro čá t Černýš. připravo ali jsm generel na vý tavbu plynofikace naší
obce. Ani počasí nás nešetřilo byly prudké lijáky. které způ obily vylití rybníka v části Kalná a
dům čp.9 byl vytopen a poškozen náno y bahna. Pomohli j me poškozeným dle možností obce
s likvidací těchto škod. Rovněž v tomto roce bylo zahájeno projednávání urbanistické studie pro
územní plán obce Soutice,
ti Černýš a Kalná.
čá

Rok 1996 přine I obyvatelům bytovky čp. 42 a čp. 114 novou asfaltovou komunikaci, pořídili
j me telefonní budku na náve a mí tním občanum
loužily i tři veřejné telefonní stanice
v Souticích, Černýši a Kalné. Pořídili jsme traktor Zetor a další vybavení na údržbu obce a jejích
pozemků. Y tomto roce byla rovněž za finančního při pění obce Soutice započata výstavba
kládky Ekoso v Trhovém Štěpánově.
V roce 1997 byl chválen územní plán obce Soutice a jejích
tf. Y
ti. Kalná byla opravena
kaplička se zvoničkou
provedli jsme zde rekon [ruk i v řejného osvětlení a osazení dopravního
zrcadla. Budova bývalé školy dostala novou střešní krytinu a nové dešťové svody. Tento rok byl
přínosem především pro obyvatele
ti Pod lí a Kopečka, kde e nám podařil pro občany
vybudovat vodovod.
čá

čá

čá

A již e do táváme k roku 1998, který byl velmi bouřlivý z důvodu požadavku firmy SHELL
CZECH REPUBLIC vybudovat v
ti Kalná čerpací
tanici. Mí tní obyvatelé se odmítali
s touto ku tečností smířit a na tala bojová nálada. Křik, výčitky, podezřívání a další negativní
věci byly řešeny téměř denně na obecním úřadu. Čerpací tanice dnes bez problémů pracuje. Y
tomto roce j me provedli úpravu mí tní h komunika í frézovanou drtí a byla zpevněna cesta do
chatové o ady Borka.
čá

V roce 1999 došlo k rozšíření veřejného o větlení v obci Soutice u bytových domů čp. 42,
čp.114, rovněž tak i u hřbitova a v
ti Kalná u nemovito tí p. Petrů a p. Horáčka. Obec
obdržela na základě žádosti dotaci od MMR na rekon trukci - vybudování 6 bytových jednotek a
zároveň záchranu domu čp.76 - bývalé po šty. Tento rok přine I po usilovném jednání s STP
Praha zahájení plynofikace naší ob e outice. Ro něž j me pořídili nádoby na tříděný odpad,
zakoupili jsme dřevěné lavice k ho půdce ve škole a pořídili jsme letecké nímky celého území
obce. Zdravotně postižení dostali od obce Soutic pří pěvek. Vzhledem k tomu, že v obci dobře
pracoval Sportklub, provedli j me na základě jejich žádo ti nutné opravy hygienického zařízení
a úpravy prostor v budově bývalé školy. Pro část Kalnou byla v tomto roce započata dlouhá a
nekonečná jednání na zí kání dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace.
čá

V roce 2000 proběhla reforma veřejné správy a tím došlo ke zrušení okresních úřadů z důvodu
aby byly úřady a úředníci blíže lidem. Zda-li se tento zám ěr naší vládě podařil, nechám na Vás.
V obecním le e Čepárky bylo vy ázeno 2500 stromků. Probíhala další jednání ohledně
plynofikace části Soutic - Podolí, jednalo
e o výstavbě protihlukové stěny pro
ti Kalnou a
Černýš. V části Černýš proběhla rekonstrukce
veřejného osvětlení. Pro část Kalnou byla
zpracována dokumentace
na posílení elektrické energie nízkého napětí, vy okého napětí a
trafo tanice. V tomto roce byl po kolaudaci bytů v bytovém domě čp. 76 zveřejněn záměr na
prodej bytů, bohužel místní občané ztratili zájem o koupi bytu a tak byly nabízeny
prostřednictvím realitní kanceláře.
čá

Rok 2001 byl přínosem pro čá t Kalnou, neboť byla zahájena vý tavba vodovodu a kanalizace v
této čá ti, tak dlouho očekávaná a potřebná. Rovněž byly v části Kalná
provedeny drobné
opravy na kapličce se zvoničkou.
Po
ybudování
vodovodu
a kanalizace
byly místní
komunikace v Kalné opatřeny
novým a faltovým
povrchem. Pro
t Černýš se nám podařilo
ZÍskat grant ve výši 100 000,- Kč od ada e Občanské fórum na rekonstrukci zvoničky. Grant
jsem osobně převzala v soukromé rezidenci amerického velvy lance v Praze za jeho účasti, od
manželů Dáši a Ivana Havlových. Zvoničku opravil Tomáš Svoboda. Podařilo e nám v tomto
roce plynofikovat i
t Podolí.
čá

čá

Rok 2002 přinesl mnoha lidem pláč a pou tu tarostí. neboť záplavy učinily lidem ze života
peklo a to e promítlo i do na ví obce. Po lali jsme obci Zálezlice finanční příspěvek a soutičtí
občané přispěli hygienickými
a pracovními pomůckami. Určitě postiženým lidem pomohla i
sbírka oblečení. hraček a dalších potřebných věcí, které j me odvezli do mí ta záplav. Poskytli
jsme finanční pří pěvek pro Záchrannou
lužbu ve Zruči nad Sázavou ve výši ~ OOO,-Kč. Pro
obec byl koupen ypač na zimní údržbu. Po obdržení dotace od Minister tva životního prostředí
ČR jsme ve spolupráci s vlašim kými ochránci přírody podle chváleného projektu
vysázeli
zeleň na návsi. V dnešní době e předhánějí barevnými kv-ty a plody tromky. keře a drobné
keříky, které sem byly vy azeny. Zachována zde byla borovice, která narostla větších rozměrů a
je každoročně s přicházejícím adventem vánočně ozdobena. Byla vymalována hasičská zbrojnice
a osazena novým o větlením.
eu tálá jednání ohledně dokončení kanalizace v obci Soutice
začala přinášet kýžený výsledek.
ejvětší rado t začala s přípravou symbolů obce Soutice
"znakem a praporem Obce Soutice" heraldickou kanceláří Dauphin.
V roce 2003 byla díky mini t.ru Životního pro tředi Liboru Ambrozkovi, který vy lyšel mé
prosby a podepsal pro naši obec finanční prostředky, zahájena Il.etapa výstavby kanalizace v
obci Soutice. Rovněž v tomto roce byla zahájena výstavba vodovodu a kanalizace pro část
Černýš.
a Obecním úřadu proběhla rekon trukce vnitřních pro tor. V tomto roce bylo pořízeno
z příspěvků různých sponzorů a za přispění z rozpočtu obce vozidlo a vybavení pro naše
dobrovolné hasiče.
a mí tním hřbitovč byl naistalován automat na svíčky a pořízena nová
pumpa. Budovy obce, kterými j ou bývalá škola, obecní úřad, ha ičská zbrojnice byly osazeny
plynovým vytápěním.

V roce 2004 jsme e dočkali symbolů pro naši obec .znak a prapor" na kterých se pyšnilo na
bílém podkladu černé orlí křídlo
červeným
párem. obklopeno modrou soutěskou.Tento znak
měl ve svém erbu rod Čábelických
ze outic. O obn - j em převzala symboly obce Soutice z
rukou předsedy p.Luborníra Zaorálka při lavnostním shromáždění v Parlamentu ČR. Pořídili
jsme saténovou vlajku která je dnes umí těna v našem muzeu, silo nové vlajky, odznaky a další
symboly obce. Na hřbitově byl opraven kamenný kříž p.Zárubou z Divišova. V části Kalná bylo
vybudováno u rybníka zázemí pro po ezení mí tních občanů, jako jsou lavičky, stůl, krb a
ohniště. V části Podolí byla opravena z dotačních peněz místní komunikace a vybudována
horská vpu ť. V tomto roce byla vydána kniha Želivka. kterou nap al p.Pleva z Ledče nad
Sázavou. Jsou zde pop ány jednotlivé obce v okolí řeky Želivky, o naší obci je zde moc hezké
povídání doplněné fotografiemi.
V roce 2005 byla vydána p.Plevou další kniha s vazbou na naši obec Soutice pod názvem
.Sázava milovaná". Zahájili j me sociální službu pro důchodce a přestárlé občany v obci, neboť
jsme zí kali bezúplatným převodem vozidlo od Policie ČR z Brna k tomuto účelu. Započalo
rozvážení obědů od pana Studničky ze Zruče nad Sázavou našim důchodcům. Na nákup, k lékaři
nebo na úřady nebyl a není problém
eniorům odvoz zaji tit. V tomto roce byly provedeny
odbornou firmou restaurátorské
práce na Pomníku padlým z I. větové války. Pro potřeby obce
jsme koupili vysokotlaký čistič, ekačku na trávu a ysavač listí. a outoku Želivky a Sázavy
jsme pronajali obecní pozemky polečnosti Stilking film k natáčení části filmu .Jlluzionista". Do
obecní kroniky nám napsal poděkování hlavní hrdina tohoto filmu, americký herec pan Edward
Norton.
Rok 2006 přinesl opět stáro ti. slzy a trápení lidem, které za áhly povodně. Řeka Sázava
vytlačila ze břehů řeku Žel ivku a jej í voda způsobila zatopení části Kopeček.
aště tí nedo šlo k
závažným škodám na majetku ani na zdraví lidí, kteří mají vé nernovitosti v bezprostřední
blízko ti řeky. Obec
outice po kytla finanční pří pěvek, ale i materiální podporu lidem
postižených povodněmi. Byla j em pozvána k předání vyznamenání od Ha ič kého záchranného
sboru Kladno ze oběta Ý pří tup při povodních,
záchranu
lid kých životů a majetku. Po
povodních, které zasáhly naší ČOV byla provedena rekonstrukce ČOV z dotací od MMR ČR,
tyto finanční prostředky byly přiděleny i na vybudování nové lávky pře řeku Želivku a byla
opravena místní komunikace
k hájenc . Zastupitel tvo projednalo a schválilo zrněnu č.l v
územním plánu obce Soutice. Tento rok je významný také tím, že paní Božena Schmatová začala
psát obecní kroniku.
Rok 2007 byl rokem. kdy j me při rekon trukci půdních pro tor objevili řadu historických
listinných dokumentů.
Tyto dokumenty
průběžně zpracovala
Božena Schmatová se svým
manželem tak, aby byly do tupné široké veřejno ti. Byl zpracován povodňový plán obce
Soutice. Do části Kalná byla pořízena v hodnotě
70 OOO,-Kč autobusová čekárna. V budově
bývalé školy čp.16 byla provedena čá tečná výměna oken a zaměstnanci obce Libor Exner a
Roman Petrásek
provedli vybourání starých oken, opravili společně s Jaroslavem Brzkern
vybourané části po osaz ní oken. V
ti Černýš byl položen asfaltóvý povrch na místní
komunikaci. Pro ČOV bylo pořízeno zařízení na likvidaci fosforu v hodnotě 100 OOO,-Kč.
čá

V roce 2008 byl vyhlášen špýchar v Hradě jako kulturní památka a zároveň byla podána žádost
na SZIF Praha o dotaci z evrop kých fondů na rekon trukci špýcharu na venkovské muzeum.
Byla ošetřena památná lípa u ou ošf svaté Anny a panny Marie sdružením ČSOP Vlašim. Pro
t Kalná a část Černýš byly zakoupeny a zabudovány sestavy pro děti - prolézačka,
kluzavka,
houpačka. Do naší obce byl zaveden bezdrátový internet Radkem Jelínkem z Nesměřic. Lidé
měli možnost v tomto roce koupit pohledy obce
outice a částí Kalná a Černýš. Na základě
žádo tí jsme po kytli z obecního rozp čtu finanční pří pěvek Ha ičskému záchrannému
boru v
Benešově a Sdružení těle n po tižených ve Vla šimi.
čá

v

Jl

V roce 2009 byl pořízen pro potřeby na ich občanů a pro potřeby obecního úřadu Czech Point,
na který jsme získali od Mini tel' tva nitra ČR dotaci ve výši 68 540,-Kč. Koupili jsme
sněhovou frézu, poskytli j me finanční příspěvek na pořízení BABYBOXU pro nemocnici v
Benešově. Opravili jsme kapličku v čp.5 a všechny křížky na celém území obce. V obecním lese
Čepárky jsme vysadili 4000 stromků za účinné polupráce
SDH Soutice. Dokončili jsme
II.etapu výměny oken a vchodových dveří v budově čp.16, která obecní rozpočet přišla na 728
969,-Kč. Zaměstnanci provedli vyštukování a výmalbu všech místnosti a chodby. Podařilo se
nám udržet provoz České pošty v naši obci. Velkým přínosem pro místní občany bylo znovu
otevření prodejny potravin v čp.l
Byly zahájeny re taurátor ké práce na soše svatého Jana
epomuckého. Rovněž byla zahájena rekonstrukce špýcharu na vesnické muzeum. Na Podolí
byla provedena zaměstnanci obce oprava mo rku. položení betonových rour u čp.32. V tomto
roce bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na plynofikaci Kopeček a projektové
dokumentace na vodovod. kanalizaci a plynofikaci chatové o ady na .Rafandě".
ó.

IV roce 2010 na návsi v Souti ích a u muzea byl p ležen asfaltový povrch a vybudován chodník.
Bylo dokončeno vesnické muzeum v hodnotě 4,9 mil.Kč a o azena zrestaurovaná socha svatého
Jana Nepomuckého na kterou j me do tali dotaci ve výši 80 OOO,-Kča z obecního rozpočtu
jsme doplatili 122 091 -Kč. Byla opravena čá t mo tu a o azena komunikace původními patníky
vedoucí k soše sv.J .Nepomu kého.
a "ostrově" v části Podolí byl vyčištěn pozemek od
náletových dřevin. Pořídili jsme další nádoby na tříděný odpad v hodotě 60 000,- Kč pro obec
Soutice, část Kalnou, část Černýš, Kopečka a Podolí. Koupili jsme malý traktor za 190 OOO,-Kč
na údržbu zeleně na celém území obce. Po kytli jsme finanční příspěvek ve výši 20 OOO,-Kčna
nákup germicidních svítidel dět kému oddělení Bene ov ké nemocnice.
v

V roce 2011 zaměstnanci obce začali vnitřními úpravami knihovny v budově čp.l6. Michalem
Vilímovským byla provedena rekonstrukce a opravy na hospůdce v čp.16. Na dětském hřišti
Alena Svobodová a Dana Vlasáková prováděly údržbu a nátěr vybavení. Tato údržba proběhla i
v části Kalná a části Černýš. V obci byl firmou ČEZ uložen kabel do místních komunikací a
vybudována trafo tanice na po ílení nízkého napětí. Byla provedena výměna veřejného osvětlení
a jeho rozšíření v obci Soutice, ale i v části Kalná od čp.l ? až k eč.Ol . Proběhla výměna
vodoměrů v celkové hodnotě 245000.- Kč.
Rok 2012 započal přípravou a podáním žádostí o dotace pro SDH Soutice na opravu hasičské
stříkačky a nákup vybavení, jako j ou pracovní od ·vy, helmy atd. Další žádost se týkala výměny
oken a dveří v budově obecního úřadu. Dotace nám byly obě přiděleny. Požádali jsme rovněž o
dotaci na opravu kříže v Černýši. Kříž byl pracovníky Státního památkového ústavu vyhodnocen
jako unikát v České republice, ale bohužel k získání dotace to nestačilo. Velice nás to mrzí, ale
budeme žádat dál, nevzdáme e, taková nádhera pře e nernůže být zapomenuta. V měsíci březnu
jsme připravili a podali žádo t o dotaci mí opravu ousoší vaté Anny a Panny Marie. Další
žádost byla podána u firmy ČEZ na rekonstrukci hřiště v Souticích. V současné době probíhají
práce v obecním lese, zamě tanci čistí obecní le ní pozemky a bude vysázeno 1 500 stromků.
Seznámila jsem Vás pouze s těmi největšími akcemi, které se za těch 26 let vepsaly do dějin
obce Soutice. Každodenní povinnosti se samozřejmě všichni snažíme plnit co nejlépe. Někdy se
nám vše podaří bez problému a jindy se stane. že potíže a starosti přibývají a pak nevíme kde
nám hlava stojí. V letošním roce nám kupu taro tí připravily dlouhotrvající vysoké mrazy, došlo
k poškození kotle a radiátorů v muzeu. na n kol ika mí tech došlo k poruše vodovodního potrubí
a oprava byla velice náročná. Ale nakonec e vše v dobré obrátilo, přicházející jaro a sluníčko
nám všem vrací sílu a chuť pokračovat dál a vylepšovat život v obci, at již budeme cokoli
budovat nebo dokončovat rozdělané dílo. Samozřejmo tí je pořádání již tradičních dětských
maškarních karnevalů, oslavy Svátku matek, Dne dětí vítání prázdnin, jarmarků rozsvícení
vánočního stromečku, po ezení pod vánočním stromečkem. ale i loučení se starým rokem a
vítání roku Nového. aši obec navštívilo po dobu její samostatnosti spoustu známých osobností
v

jakými jsou bývalá senátorka Libuše Benešová bývalý hejtman Petr Bendl, biskup Monsignore
Karel Herbst, Yvetta Simonová, manželé Skaličtí, manželé Sobotovi, Madalena Joao, Lenka
Kůrková, Robert ., Schovanky, Jan Vodňan ký, Pavlína Filipovská a Jiří Helekal. Na obci se
vystřídalo během 20 let několik zaměstnanců z řad místních obyvatel, pro osvěžení paměti :
Stanislav Kadleček, Antonín Simandl Martina Jakoubková st., Antonín Jandejsek, Jaroslav
Jakoubek, Zdeňka Smutná Tomáš Holeček Milena Kadlečková, Lucie Čermáková a František
Tomaides. V obecním le e pracovali manželé
o kovi, výsadbu stromečků zajistili manželé
Smutných a manželé Vobořilovi, o místní hřbitov e starala nejdříve Zdeňka Svinková, dále
Jaro lava Seidlová, Anežka BUľ íková a manželé Smutných. Úklid budovy obecního úřadu
zajišťovala nejdříve Jaroslava Čížková, dále Alena Vaníčková a Jitka Kadlecová. Vyměnilo se i
několik účetních: Mirku Ve elou vystřídal Václav Seidl následně nastoupila Marie Formanová
a po jejím odchodu zde pracovala Jiřina Vilímovská a nyní již 7 let má obec účetní Hanu
Mrázkovou. Současní zaměstnanci obce jsou Libor Exner, Roman Petrásek, Alena Svobodová a
Dana Vlasáková. Kroniku obce vede Božena Schmatová.
Po celou tu dvacetiletou dobu se snažíme já i místostarosta Josef Olišar o to, aby se Vám všem
v Souticích, Černýši a Kalné dobře žilo. Ale především Vám všem milé lidičky přejeme pevné
zdravíčko a štěstíčko.
P.S. Krásné velikonoční svátky, klid a pohodu, máme Vás rádi,
jménem obecního zastupitelstva

Dětský karneval:

Alena Exnerová, starostka obce Soutice.

Napsala nám slečna Magda Prošková:
Jak jsme se rozhodli zkrášlit Kalnou.

Jsme parta mladých lidí, jejichž rodiče pocházejí z obce Kalná, a proto víme, jak
významným symbolem je pro tuto obec mí tní kaplička. Když jsme se dozvěděli, že
nadace 02 vypisuje soutěže a finančně přispívá mladým lidem na jejich projekty,
neváhali jsme ani chvíli a požádali ji o peníze na opravu kalnické kapličky. A
povedlo se! Náš projekt uspěl a my jsme na materiál k opravě získali 60 tisíc korun.
Spolu s paní starostkou jsme vyřídili vše potřebné a nyní už čekáme jen na souhlas
Národního památkového ústavu. Ihned poté mohou opravy začít. Pracovat na nich
budou zcela dobrovolně občané Kalné a jejich přátelé a v podstatě každý, kdo bude
mít chuť pomoci. A ačkoli si na výsledky celé práce počkáme až do srpna, už teď se
na krásnou a opravenou kapličku moc těšíme!

Inzerce:

textil a obuv

.

•

Petra
Kalná 19
Trhavý Štěpánov
25763
tel. 725 632 421
petry-butik@emaif.cz
www.oetrv-butik.cz

vobodová

Blahopřání:

aši milí senioři, k Vašemu životnímu jubileu
hodně zdra í, ště tí a rodinné pohody
přeje Obecní úřad Soutice.

p. Eva Brzková, Soutice, 65 let

p. Jaroslav Petrů Kalná, 77 let
p. Ludmila Nováková, Soutice, 65 let
p. Jaroslava Kadlečková, Soutice, 70 let
p. Miroslava Čížková, Soutice, 86 let
p. Božena Schmatová Soutice, 65 let
p. Jaroslav Vilímovský, Soutice, 65 let
p. Antonín Vilímovský, Soutice, 65 let
p. Božena Simandlová, Soutice, 79 let
p. Rudolf Míka, Kalná, 78 let

p. Anežka Míková, Kalná
78 let

p. Jiřina Vlasáková, 80 let

nejstarší občanka Kalné

p. Miluše Vobořilová, Soutice
76 let

Velikonoční jidáše

Potřebujeme:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

500 g polohrubé mouky
100 g tuku
50 g cukru
1/4 litru mléka
1 kostku droždí
1 vanilkový cukr
2 vajíčka
špetku soli
1 lžíci cukru
rozinky
mandle

Jak na to:
Připravíme kvásek z trošky vlažného mléka, droždí a lžíce cukru. Do mísy dáme mouku,
rozehřátý tuk (např. heru), cukr, 2 žloutky a kvásek. Vařečkou vypracujeme vláčné těsto a
přidáme rozinky a nakrájené mandle. Necháme kynout.
Vykrajujeme kousky těsta, rukou z nich tvarujeme válečky, které stáčíme. Narovnáme je
na plech, potřeme bílky a pečeme v troubě dorůžova.
Při podávání mažeme medem smíchaným s rozpuštěným máslem, případně ještě sypeme
strouhaným perníkem.

Přejeme Vám dobrou chuť.
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