SOUTICOVINY

Občasník
obce Soutice

Muzeum Soutice je od 29. července 2020 KULTURNÍ PAMÁTKOU
Muzeum vzniklo z historického kontribučního špýcharu, který se v posledních letech nacházel ve velmi
špatném stavu a obecním zastupitelstvem byla několikrát zvažována jeho demolice. Naštěstí zdravý
rozum zvítězil a díky dotacím z evropských fondů se tuto barokní budovu podařilo zrekonstruovat.
Letos ji Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku.

Slovo starostky
Vážení občané a čtenáři Souticovin, příroda opět
čaruje a barví stromy, keře a další zeleň do červené,
hnědé a zlaté barvy. Podzim je také jedno krásné
roční období. Sklízíme výpěstky na zahrádkách,
děti mají radost z padajících kašta nů a my, když
vidíme padající listí velkou radost nemáme, ale i to
patří k podzimu.
BIO kontejnery se plní, pokud je do nich ukládán
pouze bio odpad, je to v pořádku, ale rozhodně
do BIO kontejneru nepatří suť, koberce a další
komunální odpad. Obracím se na Vás s prosbou,
třiďte všichni odpady, učte to své děti a vnoučata.
Dokážeme tímto naším společným přístupem snížit
poplatky za odpady, což je určitě dobrá zpráva.
Nádoby na tříděný odpad jsou přistaveny, a ještě
jsme počty nádob, které nedostačují, doplnili
o několik kusů. Nově jsou instalovány v částech
Kalná, Černýš nádoby na kov a na Kopečkách je
nově přidána nádoba na kov a nápojový karton.
Větší nádoba na kov je umístěna na návsi v obci,
u statku je přidána nádoba na papír. V popisu
na nádobě je vždy výčet odpadů, které tam patří.
Tak prosím jiné nevhazujte!

Je třeba dodržovat
3 R a hlavně vydržet!
Překonat
nařízení,
která se nám nelíbí,
ale pro naši ochranu
a bezpečí bychom se
jimi měli řídit a tato
nařízení dodržovat.
S tím samozřejmě
souvisí i úřední dny
na obecním úřadu
pro veřejnost. Takže
do odvolání můžete na obecním úřadu vyřídit
osobně své záležitosti v pondělí od 8,00 hodin
do 13,00 hodin a ve středu od 12,00 hodin do 17,00
hodin. Ostatní dny pouze písemně, elektronicky
či telefonicky. Žádáme Vás o dodržování těchto
úředních hodin, děkujeme Vám za pochopení.
Informace je rovněž vyvěšena na úřední desce
i na webu obce a byla přeposlána všem, kdo se
přihlásili k mobilnímu rozhlasu.
Rekonstrukce budovy bývalé školy stále pokračuje
a za krátký čas půjdeme do finále i s prodejnou.
Potom budou následovat další prostory. Věřím, že
budete s rozhodnutím zastupitelů obce a výsledkem
práce firmy spokojeni a toto místo pro Vás bude
přínosem.
To, že se vrací budově bývalé školy původní vzhled
z roku 1901, je určitě i pro Vás potěšující.
Pro větší informovanost i pro potěchu jsme
nechali vyrobit tabulky s popisky historie budov
a dalších zajímavých míst. Zaměstnankyně obce
je rozmístily a připevnily na místa, která vypovídají
o bohaté historii naší obce, jak zdejším lidem, tak
i návštěvníkům, kteří k nám zavítají. Všechna místa
nejsou označena, a proto budeme pokračovat dále,
pokud nám to dovolí majitelé domů a vlastníci míst
s historickými prameny.

Bohužel s přicházejícím podzimem se opět
rozšířila nemoc COVID 19, jejíž návrat jsme určitě
očekávali, ale ne v takovém rozsahu, jaký nastal.
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Děkuji Vám, že zodpovědně přistupujete k podpisu
smlouvy o nájmu hrobového místa a spolupracujete
s námi, abychom dodrželi zákon o pohřebnictví.
Hřbitov patří římskokatolické církvi. Obec má
uzavřenou nájemní smlouvu a církvi platí nájem.
Takže obecní zaměstnanci celoročně udržují
hřbitov. Ať už je to sekání trávy, úklid kaple,
údržba cest. Také zajišťují a doplňují svíčky, sice
v menším rozsahu, ale pokud zapomenete, je
tady ta možnost za 20,-Kč svíčku koupit. Upravili
zeleň, která působila nájemcům hrobových míst
starost s možným poškozením pomníků. Vysadili
bílé hortenzie a osadili několik míst lavičkami.
Došlo i na opravu a natření vrat, vstupních dvířek
a železných dveří u kaple. Je stále odstraňován
břečťan, který dělá neplechu na hřbitovní zdi.
Starají se o hrob legionáře Slavíka a ruského
zajatce Kužmína a dalších volných hrobových
míst. Obec platí kontejner, který je přistaven
na odpad z hrobových míst. Ve spolupráci s členy
SDH je doplňována voda do nádrže u hřbitova,
protože zásoby studny v Hradě již nestačí, studna
je často na suchu. Nyní připravujeme vybudování
vodovodní přípojky na hřbitov.
Nedávno jsme opravili místní komunikaci
vedoucí z obce ke křížku Veteránů v hodnotě díla
140 320,07 Kč. Opravu provedly Technické služby
Vlašim. V Kalné byla umístěna k hlavní silnici
maketa policisty, která stála 11 995,-Kč od JSC
Hydraulika s.r.o. Pelhřimov. Bohužel již dvakrát
byla maketa policisty zatím neznámým vtipálkem
odstraněna a poškozena. Ale nebojte se, opět
se policista vrátí zpět na své místo a bude hlídat
rychlost projíždějících vozidel a my si ohlídáme
jeho. V rámci dobré spolupráce firma Eurovia
provedla asfaltaci účelové komunikace od nájezdu
na D1 směr Praha k Umrlčí cestě. V současné době
se věnujeme přípravě projektové dokumentace
a žádosti o dotaci na obnovu vybraných místních
komunikací.
Žijte v harmonii s přírodou, je to klíč, díky němuž je
možné objevit většinu krás všedního života. Proto
je nejdůležitější pochopit jednoduchý princip, že
přirozený řád věcí je soubor rytmicky či cyklicky
se opakujících procesů ovlivňujících stav našeho
zdraví, fyzickou sílu i duševní rovnováhu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví,
hezké podzimní dny a radostné chvíle s Vašimi
blízkými.

Alena Exnerová
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Informace
ze zastupitelstva

Fasáda na bývalé škole je téměř dokončena
Počátkem léta se na budově bývalé školy začaly
rozbíhat práce, které už byly konečně více vidět.
I projekty interiérových úprav šly do finále, skončilo
zaměřování a začala pořádná akce. Kolem budovy
vyrostlo lešení a šikovní řemeslníci dodavatele se
pustili do rozsáhlé obnovy fasády. Je tu podzim
a práce vnějších omítek se pomalu blíží k závěru.
Úsilí vrátit budově původní vzhled nese své plody,
věříme, že nejen zastupitelé, ale i další obyvatelé naší
obce se kochají a milé vzpomínky, kdy v Souticích
jako žáčci navštěvovali tuto školu, jim pozvedají
náladu. Navíc jsme se v uplynulých dnech dozvěděli,
že obec získala dotace na obnovu pláště budovy
a na zvelebení venkovního dvora. To je skvělá zpráva,
bude tedy možné zrealizovat ještě více záměrů na
úpravu vnitřních prostor a dispozic. Soutice budou
mít krásný obecní dům pro mnohá využití.
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Fasáda finišuje a započne se s odstraňováním lešení.
Budou osazena nová francouzská okna vedoucí do
zahrady a nové vstupní dveře. Pokud Vám není jasné,
proč zatím nejsou opravovány vnitřky budovy, tak
Vám pro Vaši informaci sděluji, že musí proběhnout
výběrové řízení na další etapu rekonstrukce vnitřních
prostor budovy. Této rekonstrukci předchází i souhlas
stavebního úřadu a kvůli nemoci Covid na úřadech
úředníci pracují v omezené pracovní době, a tak
zkrátka nestíhají a my povolení potřebujeme nejen
k žádosti o dotaci, ale i ke stavbě samotné. Ale nebojte
se, obchod vážení a milí spoluobčané samozřejmě
bude! My především musíme dodržet všechny
zákonné postupy u těchto akcí. Vážení věřte nám,
že děláme vše, co je v našich silách a možnostech,
abychom splnili co jsme Vám slíbili i v této těžké době.

Změna ceny za vodné a stočné
Vážení občané, obecní zastupitelstvo dne
16. září 2020 schválilo na základě podkladů
od vodohospodářů změnu sazeb za vodné a stočné
v Souticích, Černýši a Kalné.
Vodovod a kanalizaci v Souticích, Černýši a Kalné
provozuje obec. Želivská provozní, které platíme
za přiváděnou vodu do obce a místních částí,
upozornila dopisem své odběratele na zvyšování
cen vody. Bylo tedy nutné zdejší sazby také upravit.

Kraj

Změna bude platit od posledních odečtů v měsíci
říjnu 2020, tj. od měsíce listopadu 2020. Cena
za vodné bude nově 26,74 Kč/m³ bez DPH,
tj. 29,41 Kč/m³ vč. DPH a sazba za stočné
39,79 Kč/m³ bez DPH, tj. 43,77 Kč/m³ vč. DPH.
Pro informaci Vám otiskujeme tabulku tzv. „sociálně
únosné ceny“ pro vodné a stočné na rok 2021
dle Ministerstva životního prostředí na základě
podmínek Operačního programu Životní prostředí.

SÚC PV (poměr dle ČR)

SÚC OV (poměr dle ČR)

SÚC PV a OV

Kč/m³ (vč. DPH)

Kč/m³ (vč. DPH)

Kč/m³ (vč. DPH)

Hlavní město Praha

95,31

68,87

164,18

Jihočeský kraj

72,00

52,02

124,02

Jihomoravský kraj

74,42

53,77

128,19

Karlovarský kraj

73,64

53,21

126,85

Kraj Vysočina

68,77

49,69

118,46

Královéhradecký kraj

71,69

51,80

123,48

Liberecký kraj

71,23

51,46

122,69

Moravskoslezský kraj

68,46

49,47

117,93

Olomoucký kraj

70,98

51,28

122,26

Pardubický kraj

68,11

49,21

117,31

Plzeňský kraj

72,64

52,48

125,12

Středočeský kraj

74,78

54,03

128,81

Ústecký kraj

67,78

48,97

116,75

Zlínský kraj

66,74

48,22

114,96

Vysvětlivky:
SÚC PV 		
SÚC OV 		
SÚC PV a OV 		

sociálně únosná cena pitné vody
sociálně únosná cena odpadní vody
sociálně únosná cena pitné a odpadní vody

5

Informace k pohřebnictví
S účinností od 1.9.2017 byl novelizován zákon
č.256/2001 Sb., o pohřebnictví. Podle §22 odst.
7. zákona o pohřebnictví lze pohřbívat na veřejném
pohřebišti jen se souhlasem provozovatele
a způsobem dle řádu veřejného pohřebiště.
Jestliže tedy provozovatel pohřební služby
na základě vypravitele pohřbu zajišťuje pohřeb, je
jeho povinností získat od obce souhlas s uložením
lidských pozůstatků či ostatků. V této souvislosti je
obec oprávněna požadovat údaje, které musí uvést
ve své evidenci. Součástí evidence jsou i doklady,
na jejichž podkladě se údaje zapisují. Jsou to kopie
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úmrtních listů, průvodních listů zemřelého, dokladů
o kremaci, úřední záznamy, nájemní smlouvy,
smlouvy o převodu vlastnictví hrobového zařízení
(darovací či kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví),
stavební dokumentace k hrobkám a jiným
stavebním úpravám na hřbitově. Provozování
veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu
zajišťovanou obcí a zahrnuje zejména výkopové
práce související s pohřbením a exhumací, správu
a údržbu veřejného pohřebiště, pronájem hrobových
míst a vedení související evidence.

Obecní rozhlas
bude brzy hlásit,
máme i digitální
povodňový plán
Díky projektu „Protipovodňová opatření pro
obec Soutice“ byl zprovozněn místní rozhlas
(coby varovný systém) a obec získala digitální
povodňový plán.

Zeleň u křížku
U Veteránů
O opraveném kamenném křížku U Veteránů jsme
Vás už informovali, od loňského podzimu nám všem
dělá radost. Novinkou jsou ale vysázené červené
keříky v jeho okolí, a hlavně také přiznání dotace
na celou akci. Projekt „Obnova kříže U Veteránů“
podpoří dotací ze státního rozpočtu Ministerstvo
pro místní rozvoj.

Po řádném proškolení k rozhlasu začne obecní
úřad znovu používat místní hlášení. I digitální
povodňový plán by Vám, obyvatelům, měl dobře
sloužit. Najdete ho na webu www.soutice.cz
pod menu Obec, záložkou Digitální povodňový
plán. Pokud použijete nabízené odkazy, najdete
veškeré údaje k aktuální situaci – například
na hlásných profilech. Digitální Povodňový
plán obce Soutice je provázán s povodňovým
plánem Středočeského kraje a celonárodním
Povodňovým informačním systémem. Při ohrožení
obyvatel povodněmi zajistí informace, komunikaci
a pomůže s organizováním všech důležitých kroků
a opatření. Slouží k prevenci povodňových škod
a řízení krizových situací.
Celý tento projekt je podpořen z prostředků EU
z Operačního programu Životní prostředí.
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Dení
v obci

Muzeum Soutice je od 29. července 2020
KULTURNÍ PAMÁTKOU!
Naše soutické muzeum je prohlášené za kulturní památku.
Učinilo tak Ministerstvo kultury, které následně předalo
podklady pro Národní památkový ústav k zápisu Muzea
Soutice do Ústředního seznamu kulturních památek České
republiky. Pro naši obec to je skvělá zpráva a současně
i vyznamenání za zdařilou rekonstrukci, způsob provozování
i následnou péči o tuto budovu.

Zde je popis, který jsme s Rozhodnutím
o Muzeu Soutice obdrželi
od Ministerstva kultury:
„Předmětná stavba pochází z 2. poloviny
18. století. Původně sloužila jako kontribuční
(kontribučenská) sýpka (neboli špýchar) pro
jednu nebo několik vsí dohromady, ve které
se povinně shromažďovaly společné zásoby
vymláceného obilí od všech sedláků určené
pro léta neúrody. Z bezpečnostních důvodů
byla tato sýpka postavena jako samostatně
stojící budova stranou od centra vesnice,
aby byla chráněna před nebezpečím ohně.
Patřila mezi nejdůležitější hospodářské
stavby panství. Má tedy vysokou historickou
hodnotu.
V současnosti má předmětná stavba zejména
funkci estetickou a vzdělávací. Náleží mezi
nejstarší a historicky nejvýznamnější stavby
obce Soutice a v důsledku jejího rozrůstání
se stala její integrální součástí. Stojí u obecní
silnice nedaleko od obecního hřbitova
a v místě se významně pohledově uplatňuje.

Vzhledem k jejímu dnešnímu využití (muzeum
a místo určené k setkávání občanů obce)
se jedná o objekt pro obec významný, který
zásadním způsobem spoluutváří zdejší
prostředí. Stavba má dnes tedy také důležitou
hodnotu urbanistickou.
Ministerstvo kultury konstatuje, že nedávná
rozsáhlá rekonstrukce, kterou sýpka prošla
přibližně před 10 lety, celkové památkové
hodnoty stavby neúměrně nesnížila. I po této
rekonstrukci
stavba
vykazuje
natolik
výjimečné památkové hodnoty, aby mohla
být prohlášena za kulturní památku.
Pozemek st. parc. č. 40/2 v k.ú. Soutice
svým umístěním, charakterem, historickou,
architektonickou i urbanistickou podstatou
a mírou dochování autentických detailů
splňuje podmínky pro prohlášení věci
za kulturní památku ve smyslu ustanovení
§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů.“

Eva Vrzalová
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Víte, že:
v naší obci působil divadelní soubor? Na fotografiích v muzeu jsou
místní herci a hudebníci např.:
Marie Čížková,
Oldřich Jahodář,
Anna Zuranová,
Miloslava Jacáková,
Ladislav Seidl,
Jaroslav Houška z Černýše,
František Josef,

Vratislav Donát,
Karel Josef,
Karel Kadleček z Černýše,
Jiří Jenčík,
Libuše Jahodářová,
Jaroslava Nebovidská,
nápovědou býval Jiří Kadleček.

Zámecký pán František Elpl tu režíroval hry a v Noci na Karlštejně
si zahrál Karla IV.
Kdo ještě v Muzeu Soutice nebyl, srdečně Vás zveme.
Jakmile pomine nebezpečí nákazou Covid 19, otevíráme.
Alena Exnerová
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Bylinková zahrádka u muzea
Začátkem letošního léta byla u soutického muzea
přetvořena stávající bylinková zahrádka. Doplněny
byly kameny, štěrkové plochy a hlavně rostliny.
Kamenný pás nad zídkou nyní zve návštěvníky
k prohlídce a k vychutnání záplavy vůní a barev.
Stávající bylinky byly z větší části zachovány,
případně přesazeny na jiná místa. Aromatické
koberce levandule, šalvěje, máty, dobromysle
a smilu italského (zvaného maggi) byly doplněny
dalšími zajímavými rostlinami.
Celkem bylo
dosazeno 23 nových druhů vytrvalých bylinek.
Výsevem léčivých letniček a dvouletek – např.
slézů, divizen, proskurníků a měsíčků byl doplněn
prostor za lavičkou, která zve k odpočinku.
Kamenné popisky označující rodové názvy rostlin
usnadní jejich správné určení.
Nabízí se využití bylin k tvorbě voňavých dekorací,
kytic, ochucování pokrmů a především k prevenci
a léčení širokého spektra nemocí.
Některé
podporují imunitu (např. třapatka nachová).
Z druhů působících proti bolestem v krku a při
zánětech můžeme použít např. řepík, šalvěj
a mateřídoušku. Trávení podporují a upravují např.
máta, dobromysl, čínská pažitka, pelyněk, maří list
balšámový, který se zároveň používá jako přírodní
repelent. Z ženských bylin je kromě kontryhele
zastoupen i málo známý koprník štětinolistý
využitelný v gastronomii jako vytrvalá náhražka
kopru. Na nervy blahodárně působí kozlík lékařský.
Při krvácení ze sliznic a infekčních zánětech lze
využít např. krvatec toten.
Kromě českých bylin byly doplněny i mnohé
bylinky nepůvodní. Ze středomořských druhů zde
najdeme např. rozmarýn, routu či svatolínu. Modrý
boubelík velkokvětý, který pochází z Asie a květem
připomíná zvonek působí protizánětlivě, podporuje
vykašlávání a léčí onemocnění spojená s plícemi.
Činnost srdce a ledvin upravuje srdečník sibiřský
z Dálného Východu. V podvečer či za podmračných
dnů otevře své žluté květy pupalka, která pochází
ze Severní Ameriky. Olej z jejích semen obsahuje
nenasycené mastné kyseliny nezbytné pro náš
organismus, samotné květy jsou velmi chutné.
Při návštěvě soutického muzea bylinkovou
zahrádku nepřehlédnete. Doufám, že Vás nejen
potěší a poučí, ale že ve Vás také zažehne zvídavost
pro zkoumání tichého světa rostlin a možná i pro
vlastní zahradnickou tvorbu.
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Ing. Šárka Michálková

Krajské volby v Souticích
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se v ČR uskutečnily volby do zastupitelstev krajů, místní voliči tedy vybírali
obsazení Zastupitelstva Středočeského kraje. Oprávnění voliči ze Soutic, Černýše a Kalné dali nejvíce
hlasů kandidátům hnutí ANO 2011.
Pořadí stran kandidátů podle počtu hlasů ve volebním okrsku č. 1 SOUTICE:
1. ANO 2011 (celkem 23 hlasů)
2. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (celkem 11 hlasů)
3. SPD a Česká pirátská strana (obě strany shodně po 8 hlasech)
4. KSČM a ČSSD (obě strany shodně po 7 hlasech)
5. ODS (celkem 4 hlasy)
6. Moravané; Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení; Svobodní (všechny tři strany shodně po 1 hlasu)
Z místních lidí přišlo celkem 70 voličů, jeden člověk volil na voličský průkaz. Volební účast v Souticích
dosáhla 34,63 %. Všem, kteří se voleb zúčastnili, velmi děkujeme.
Detailnější výsledky voleb si můžete prohlédnout na webu Českého statistického úřadu www.volby.cz.
Eva Vrzalová
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Brigáda SDH
V sobotu 10. října se konala brigáda na vymýcení
břečťanu ze zdi okolo hřbitova. Sešlo se nás
osm dospělých a přišel nám pomoci i sedmiletý
Denis Stehlík. Práce nás všechny bavila, i když
je to pěkná dřina. Sami se můžete na vlastní oči
přesvědčit, jak je dnes taras bez břečťanu, který ho
protkal svými šlahouny, pěkný. Samozřejmě nebylo
v našich silách odstranit všechen porost, a proto Vás
chci požádat o Vaši účast na další brigádě, abychom
mohli zeď opravit a břečťan zlikvidovat. Termín
brigády včas oznámíme. Děkuji členům SDH Martině
Budilové, Josefu Olišarovi, Kamilu Černému, Martinu
Veseckému, Miroslavu Simandlovi a občanům
Milanu Stehlíkovi a jeho synkovi Denisovi, Jaroslavu
Sochůrkovi a zaměstnancům obce Patriku Urbanovi
a Aleně Svobodové, která připravila pro brigádníky
občerstvení.
Alena Exnerová

Tašky na tříděný
odpad
Obec Soutice odkoupila od firmy EKOKOM, a.s.
100 kusů setů tašek na tříděný odpad (sklo, papír,
plast), určených primárně pro občany, kteří nemají
v blízkosti bydliště či rekreační budovy umístěny
nádoby právě na ukládání tříděného odpadu.
Tašky mají usnadnit občanům manipulaci s tímto
odpadem.
V měsíci srpnu měla paní starostka sjednanou
schůzku s šerifem chatové osady Borka, při které
došlo k předání těchto setů místním osadníkům.
Schůzky se zúčastnili také někteří chataři. Při
té příležitosti se diskutovala i jiná témata než
všeobecný problém s odpadky.
Daniela Steiningerová

Signál DVB T2
Na území Soutic, Černýše a Kalné je už přijímán televizní signál DVB T2. Pokud máte potíže s přijímáním
signálu a nefunguje Vám televize, kontaktujte svého provozovatele sítě. Obec bohužel tyto služby
nezajišťuje. V Souticích je v mnohých případech provozovatelem společnost Nes.Net, z.s. z Nesměřic.
DVB-T2 je nový standard digitálního pozemního televizního vysílání, který má na území České republiky
v roce 2021 zcela nahradit současný standard DVB-T.
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Vzpomínka
Dne 4.10. byl svátek Františka a naše vzpomínka patřila
poslednímu zámeckému pánovi Františku Elplovi. Otec
Františka Elpla se oženil s dcerou Ing. Bohumila Maříka
Aloisií (Luisou). Po smrti Bohuslava Maříka zdědila
dcera Aloisie zámek v Souticích a odkoupila dědický
podíl od svého bratra Bohumila, který se odstěhoval do
Francie. Bratr Miroslav zůstal na hájence č.p. 37, která
patřila k zámku. Otec Františka byl velký sportovec,
velmi zdatný člověk a byl jedním ze zakládajících
členů Sokola. Bohužel při cvičení na hrazdě spadl
a následkem úrazu měl velké zdravotní problémy
a zemřel. Lojzička tak zůstala s malým Fráňou sama.
Žili u dědečka Bohuslava Maříka v Praze, který je po
všech stránkách podporoval Inženýr Bohuslav Mařík
koupil soutický zámek v roce 1914 a v letních měsících
bývali na zámku v Souticích. Maminka Františka Elpla
se již nikdy neprovdala. František vystudoval Zdravotní
ústav v Praze a stal se zubním lékařem. František
vykonával praxi zubního lékaře v Praze Libni. František
Elpl se oženil s Annou Černou, dcerou profesora
Černého, který jezdíval na hony do Soutic, na které
byl zván Bohuslavem Maříkem. Manželství Františka
s Annou trvalo do roku 1942, potom se rozvedli.
Měli spolu dceru Milenu – dnes Milena Popelová žije
v Kralovicích u Plzně. František se podruhé oženil
s Karolínou Kulmanovou, která se kvůli němu rozvedla.
Měla z prvního manželství rovněž dceru Milenu – dnes
Milena Mézešová dnes žije na Slovensku. Karolína hrála
na housle a klavír. První manželka Anna se provdala
za p. Semotána a dcera Milena jezdila na soutický
zámek, kde obě Mileny trávily společně prázdniny.
František byl velmi vzdělaný a sečtělý člověk. Byl
rovněž hudebně nadaný, učil se hře na housle. Velmi
ho ovládla literatura a divadlo, znal několik cizích jazyků
– němčinu, latinu, angličtinu, francouzštinu. Překládal
knihy, například pro jezuity přeložil knihu z latiny do
němčiny. Pokud nechtěl, aby někdo slyšel, co nemá,
hovořil se svou matkou francouzsky. Byl intelektuál
„par exellence“, známý a respektovaný, hluboce
a široce vzdělaný, značně inteligentní a společensky
angažovaný. V Praze docházel do Národního divadla
za hercem Eduardem Bojanem. Fráňa se ujal v naší
obci režie her „Soutického divadelního souboru“. Sám
si zahrál roli ve hře „Noc na Karlštejně“, kde ztvárnil
Karla IV. Rozuměl velmi i umění. O obrazech, které byly
umístěny na zámku, dokázal poutavě vyprávět. Altán
nad zámkem nechal vymalovat řeckými bohyněmi.
Miloval knihy a měl velké množství krásných knih, které
rád půjčoval lidem ze Soutic, ale i lidem do okolí obce.
Nikdy se nechoval povýšeně, vždy si s každým podal
ruku a mile s ním pohovořil. Fráňa měl svého koně, na
kterém se rád projížděl. Rodina Elplova jezdila krásným
kočárem, taženým koňmi. V roce 1948 byla na zámku

provedena revize I. Pozemkové reformy. Majitelům bylo
ponecháno 50 ha pozemků, včetně lesa, parku, zámku
a levá strana budov od brány do statku. František se
svou manželkou Karolínou a několika málo pomocníky
pracoval na svém zbylém majetku. V roce 1951 bylo
vše předáno do hospodaření Státního statku Šternov
a František nějaký čas pracoval v zelinářské zahradě
u místního zámku. Bydlel ve spodní části zámku
v místnostech, kde dříve bývalo služebnictvo. Bydlel
zde s maminkou Aloisií, která zemřela 9. února 1953
a se svou druhou manželkou Karolínou, která zemřela
3. září 1954. Podle vyprávění pamětníků neměl František
ani na pohřeb své manželky, a tak se místní lidé složili
a poskytli mu finanční částku k uhrazení pohřbu.
Maminka Aloisie Elplová i druhá manželka Karolína
jsou pochovány na hřbitově u kaple. František žil ve
velké chudobě, protože svůj zbylý majetek byl nucen
rozprodat, aby zaplatil pokutu, kterou dostal na základě
udání, o nezákonném přechovávání obilí. Po vydaném
nařízení okresního města Vlašim, které vyloučilo jeho
další obývání zámku, se v roce 1954 František Elpl
nastěhoval na faru se souhlasem tehdejšího faráře.
Rodina Maříkových, ale i rodina Františka vždy
finančně podporovala církev a přispívala na kostel
a faru. O Františka Elpla se starala paní Filipová a slečna
Smrčková. Obě ženy bydlely na soutické faře, pečovaly
s úctou a pokorou o místní kostel svatého Jakuba
Většího. Místní lidé hodně podporovali Františka Elpla,
nosili mu především jídlo. Na faře vyučoval některé
zdejší děti německému jazyku. Mnoho krásných knih
Františku Elplovi bylo zabaveno a zbylou část musel
rozprodat, aby měl na živobytí. Sám František napsal
jednu milostnou knihu. Na zdejší faře žil František Elpl
do roku 1967, odtud se odstěhoval ke své první lásce
Jiřince, se kterou se oženil. Nosil vysoké černé jezdecké
holínky, vždy řádně nablýskané, v nich zastrčený bičík
na koně a velký černý klobouk a pod ním měl paruku
kaštanové barvy, přišel totiž o vlasy po prodělané
španělské chřipce v roce 1918. František Elpl zemřel
26. listopadu 1969 a byl pochován do rodinného hrobu
své třetí ženy Jiřiny v Červeném Kostelci.
Alena Exnerová a Milena Mézešová

13

Blahopřejeme
našim občanům
k jubileu!
Červenec
Hniková Zdeňka
Horáček Josef
Horušický Václav
Loskot Štěpán
Petrásková Marie
Polák Jozef
Staňková Jana
Veřtátová Danuše

en

Brze
kS
Dole tanisla
v
ž
Hájk al Zden ml.
ě
o
k
vá M
Ner
Petr adová Z arie
onio
deň
Rott vá Jind ka
Svo erová J řiška
bod
itka
Veřt ová Věr
át P
a
etr

Srpen
Havlová
Zdeňka
Mrázek
Václav
Luxová
Petrásko Ludmila
vá Jaros
lava
Vošická
Miluše
Vlasák B
ohuslav
Vlasáko
vá Dana

Září
á Marie
Brzkov oslava
Jar
Filipová Ludmila
vá
Hazdro Drahomíra
á
v
o
Loskot
uše
vá Květ k
o
Šturm
tiše
es Fran v
id
a
m
o
T
Stanisla
Vošický

Navždy odešli:
Jaroslav Voslář , Vobořilová Miluše
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