Občasník obce Soutice

SOUTICOVINY
Číslo 1/2019
Cena výtisku 5,- Kč

1

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
vánoční svátky rychle uběhly, dny volna se krátily a sobota 29. prosince 2018 byla již tradičně ve
znamení vánočního koncertu v kostele svatého Jakuba Většího. Do naší obce přijela zazpívat vánoční
písně a koledy paní Magda Malá. Tato muzikálová zpěvačka je opravdu malá vzrůstem, ale velká je
svým talentem. Její zpěv se nádherně rozléhal v prostorách kostela, který má opravdu pěknou
akustiku. Magda je milé sluníčko, a tak všechny přítomné přivítala s úsměvem a radostí. Moc se jí
v soutickém kostele líbilo, světla si ovšem nechala svítit pouze nad sebou, aby tak byla dotvořena
ona sváteční chvíle. I když to někteří posluchači nesli s nelibostí, že je v kostele šero, tak do tmy
bylo ještě daleko, vzhledem k tomu, že začátek akce byl v 15,00 hodin. Magda Malá měla připraveno
vystoupení na 40 minut, všichni přítomní však byli natolik ohromeni jejím zpěvem, že obrovský
potlesk vybízel Magdu k dalšímu zpěvu. A ona neodmítla, ale naopak zpívala dál, i když v kostele
začínala být pořádná zima. Magda měla jedno přání, abychom si společně zazpívali známé koledy.
Všichni byli báječní a vytvořili nádherný pěvecký sbor. Ovšem krásným a nezapomenutelným
zážitkem bylo vystoupení malé Aničky Děkanovské, která zazpívala koledu “Narodil se Kristus Pán“.
Zazpívala si i společně s Magdou Malou. Bylo to úžasné, čtyřletá Anička se vůbec nestyděla před
tolika lidmi, kteří přišli na koncert a moc hezky zazpívala, odměnou byl veliký potlesk a její babička
Marie Jakoubková s úsměvem na rtech se pyšnila svou šikovnou vnučkou. Zpěvačka Magda Malá
byla nadšená, jaká velká účast byla na jejím vánočním koncertu. My si vážíme toho, že si najdete
čas a přijdete na obecní akce a podpoříte tak nejen účinkující, ale i organizátory těchto akcí. Na
koncertu bylo vybráno dobrovolné vstupné ve výši 4711,-Kč. Moc Vám všem děkujeme za
poskytnuté finanční dary, které předal p. Tomaides p. faráři a tak jako pokaždé budou použity na
opravu soutického kostela svatého Jakuba Většího. Chci zároveň poděkovat touto cestou p. Martině
Budilové za nápad a ochotu návštěvníkům kostela při koncertu zapůjčit deky a tak zima
v nevytápěném kostele nikomu nevadila. Přeji Vám všem hezký rok 2019, hodně zdraví, štěstí a
pohody v kruhu svých blízkých. Těším se s Vámi na další akci v letošním roce v Souticích.
Alena Exnerová
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Čínský nový rok 2019 bude poměrně úspěšný
Čínský rok 2019 oficiálně začíná dne 5. února 2019 a čínský rok potrvá až do 24. ledna 2020. Podle čínské
astrologie nám rok 2019 přinese vlnu štěstí a bohatství. V
roce 2019 tedy bude ideální čas na to vhodně investovat
peníze a zapracovat na svých majetkových poměrech. Podle
čínské astrologie byste se také neměli bát vykročit ze své
komfortní zóny, neboť nové příležitosti vám mohou přinést
spoustu dobrého. Kromě toho Čínský horoskop na rok 2019
předpovídá vlnu radosti, přátelství a lásky pro všechna znamení čínského zvěrokruhu. Podle čínské astrologie byste se
tedy neměli bát navazovat nové kontakty, neboť se vám v
roce 2019 mohou hodit jak v pracovní, tak osobní oblasti. Poslední dobrou zprávou je, že čínský horoskop na rok
2019 předpovídá víceméně šťastný a pohodový rok téměř
pro všechna znamení zvěrokruhu. Vepř je totiž pozitivní, činorodé a aktivní znamení zvěrokruhu, a tak na sebe v roce
2019 přitáhne úspěch téměř v každé oblasti života.

Rok Zemského Vepře - co nás čeká v roce 2019?
Čínský horoskop na rok 2019 sice přeje novým výzvám, i tak by si ale všechna znamení zvěrokruhu měla
dávat dobrý pozor na promyšlenost jednotlivých kroků v osobním i pracovním životě. Riskantní podniky totiž
v roce 209 nebudou tak úspěšné, jako právě dobře promyšlené akce. Stejnou vůli a organizovanost budete
v roce 2019 muset prokázat také v oblasti finančních poměrů. Pokud chcete, aby se vám dařilo dobře, bude
nutná askeze a přísnost k sobě samému. Pokud byste totiž příliš podlehli uvolněné atmosféře roku 2019,
mohly by se vám peníze snadno rozkutálet a už nenajít cestu zpět. Čínský horoskop znamení Vepře popisuje
jako lidi optimistické, překypující energií, mírné a velmi flexibilní. Pro zrozence v tomto znamení není problém
se přizpůsobit novým podmínkám, stejně tak Vepři rádi čelí výzvám. Ve svých cílech jsou vytrvalí, trpěliví a
pro blaho své nebo svého okolí jsou ochotní leccos obětovat. V oblasti kariéry přináší Vepřům úspěchy především jejich schopnost trpělivosti a skvělé vůle. Přestože mají Vepři poměrně dobrý tah na bránu, pokulhávají ale v jiných oblastech. Zrozenci ve znamení Vepře nejsou příliš dobří v týmové práci, v propracovanosti
u dlouhodobých projektů a v trpělivosti. Vepři se nejlépe uplatní jako vědci, učitelé, umělci nebo marketingoví
specialisté. Máme dobrou zprávu pro všechny zrozence v roce Prasete. Podle čínské astrologie mají Vepři
větší štěstí v oblasti financí, než jiná znamení. Na druhé straně ale Vepři trpí na jednu negativní vlastnost.
Neumí spořit a vydělané peníze velmi snadno utratí. Mnohdy bez rozmyslu, cíle a za hlouposti. Podle čínské
astrologie jsou Vepři velmi dobrými životními partnery. Vepři jsou velmi entuziastičtí, umí být dobrými posluchači a jsou skvělými partnery. Na druhou stranu ale mají problém se seznámit a v lásce nejsou příliš sebevědomí. Jakmile se ale zamilují, jsou schopní pro druhého udělat maximum. Čínský horoskop na rok 2019
zrozencům ve znamení Prasete předpovídá lepší zítřky.
Jako osobnosti sice Vepři překypují energií, jsou aktivní a činorodí. Co platí o mysli, neplatí ale o fyzické
kondici a udržování těla. Vepři mohou mít genetické sklony k tloustnutí, různým nemocem a slabému imunitnímu systému. Proto je velmi důležité, aby Vepři dbali na zdravé jídlo, dostatečně se hýbali a měli pravidelnou
a správnou životosprávu. Rok zemského Vepře nabádá ke změnám, proto zapracujte na svých slabých stránkách. Vepři jsou velmi tolerantní, optimističtí a většinou nemají problém vyjít i se sebevíc komplikovaným
člověkem. Jsou velmi loajální a oddaní svým nejbližším. Rádi vyslechnou problém blízkého člověka, pomůžou
nebo poradí. Nejen o Psech se říká, že jsou věrní. To stejné platí pro zrozence ve znamení Prasete. Jsou
upřimní a pokud můžou, vyhýbají se lžím. Vepři mají sklony k lenosti, povalování se, a s tím souvisejícím
tloustnutí. Vepři obecně nejsou příliš dobří v komunikaci a navazování nových známostí. Mohou mít tedy
problém navázat nová přátelství nebo partnerské vztahy. Vepři neznají únosnou mez. Pokud si Vepři dělají
legraci z někoho jiného, většinou neví, kdy přestat. Někdy mohou být Vepři až příliš váhaví, pomalí a nepraktičtí v osobním životě.
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Dar pro děti mateřské školy v Hulicích
Závěrem roku 2018 naše obec darovala do mateřské školy v Hulicích 3000,-Kč na nákup hraček pro
děti. Starostka předala ředitelce mateřské školy rovněž 30 ks
CD s písněmi zpěvačky Magdy Malé, omalovánky a zpěvníky
pro děti. Tato jedna sada byla v hodnotě 150,-Kč. Vyjádřili
jsme tak své poděkování za účinkování dětí na několika
oslavách „Dne matek“ v naší obci Soutice a těšíme na další
spolupráci. Velice si vážíme práce p. ředitelky Fajtové a p.
učitelky Parkánové, jak dokáží s dětmi pracovat a děti díky jim
rozdávají radost nám všem, především maminkám a
babičkám.

Kanalizace a ČOV Hulice-Rýzmburk, Soutice, Kalná a Černýš
Email z Hulic: Dobrý den, Před koncem roku došlo k ucpání a neprůchodnosti nátoku na ČOV
Rýzmburk z kanalizační stoky Kalná, po odstranění se ale situace během prvních 14 dnů opakuje,
dochází opět k ucpání nátoku a to vlhčenými ubrousky ve velkém množství. Důrazně na Vás apeluji,
aby jste poučili Vaše uživatele kanalizační stoky Kalná. V případě opakování této situace budeme
nuceni přistoupit k radikálnímu řešení. Věřím, že sami znáte tyto problémy, tak prosím učiňte
maximum pro eliminaci tohoto nešvaru. Předem děkuji. S pozdravem Martin Kapek.
Odpověď ze Soutic: Dobrý den, občané části Kalná, čerpací stanice SHELL a motorest KOLIBA
byli ještě týž den seznámeni s Vaší výzvou. Samozřejmě nenecháváme nic náhodě a informujeme
během roku o podmínkách vypouštění odpadních vod na ČOV vylepením informačních plakátů, ale
i v místním tisku.
S pozdravem Alena Exnerová.
Vážení spoluobčané, apeluji na Vás s prosbou, zamyslete se prosím, co vyhodíte nebo vylijete po
úklidu do záchodové mísy. Bohužel neustále dochází k tomu, že umělé prachovky se namotávají na
čerpadla která je nedokáží v přečerpávacích stanicích
zpracovat a tímto dochází k jejich poruchám. Musí přijet
pražská firma a řeší na místě vzniklé potíže a samozřejmě je
nutné vyměnit některé části zařízení těchto stanic. Rovněž
mokré ubrousky patří do koše a poté, do popelnice nikoliv do
kanalizace! Ani technologie na čistírně odpadních vod si
neporadí s likvidací těchto ubrousků nebo umělých
prachovek. Následně dochází k ucpání nátoku a jak sami
vidíte je to problém v Hulicích, v Souticích, Kalné a Černýši.
Předpoklad je, že když už máte tu možnost využívat
kanalizaci, budete si sami chránit kvalitní a bezproblémový
odtok pouze toho, co do kanalizace patří. Finanční prostředky,
které musí obec vynaložit na odstranění závad způsobených
nezodpovědností některých občanů mohou být použity na
smysluplnější záležitosti. Přistupujte prosím k tomuto
problému zodpovědně, abychom nemuseli neustále bojovat
s úplně jednoduchými a zásadními problémy. Vzhledem
k tomu, že doplácíme nemalé finanční prostředky na likvidaci
splaškových vod, byli jsme nuceni přistoupit k navýšení platby
za stočné z 35,-Kč/m3 na 40,-Kč/m3. Važme si toho, že nám
v obci teče pitná voda a odtéká voda špinavá a dodržujme
zákon o vodovodech a kanalizacích a tím nebude nutné
přistupovat k navyšování ceny vodného a stočného.
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Sněhová nadílka
Všichni máme radost ze sněhové nadílky, neboť přinese vodu do našich řek, potoků a rybníků. Děti
si užívají sněhu k sáňkování, lyžování, ale i ke stavění sněhuláků. Konečně víme, jak vypadá zima
s bílou peřinou. Ovšem pro dospělé to zase taková radost není, už kvůli sjízdnosti dálnic a silnic,
mnohdy je cesta hodně složitá. V naší obci máme naštěstí zajištěnu zimní údržbu díky p. Radku
Vilímovskému. Radek se stará o místní komunikace, kdy je potřeba. Ve všední den, ale i o víkendech
a vánočních svátcích. V časných ranních hodinách vyjíždí kvůli autobusům, aby byla zabezpečena
sjízdnost a lidé se bezpečně dostali do svých zaměstnání. Místní občané se v zimním období vystavují
velkému riziku, pokud své automobily parkují na místních komunikacích. Manipulace se sněhovou
radlicí není tak jednoduchá, jak si mnozí představují a Radka mnohdy častují nadávkami. Je třeba
se zamyslet nad tím, že Radek není zaměstnanec obce a tudíž se nemůže věnovat osm hodin pouze
tomu, aby vyhrnoval vchody a vjezdy do jednotlivých nemovitostí a plnil další přání našich občanů.
Každý z nás má šikovné ruce a doma lopatu a tak si může pomoci sám dle svých představ. Vzhledem
k tomu, že v současné době bude schválen pasport místních komunikací a nového dopravního
značení bude prováděna celoroční údržba místních komunikací a osazeny dopravní značky na celém
území obce dle tohoto schváleného pasportu Policií ČR a odborem dopravy ve Vlašimi. Jsem Radkovi
Vilímovskému velmi vděčná za to, že se v naší obci svědomitě stará o údržbu místních komunikací.
Vážím si lidí, kteří se starali a starají o blaho občanů, vzhled a chod naší obce.
Alena Exnerová

Kam s Vaším odpadem?
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti či na zahrádce mohou vznikat:
Využitelné složky odpadu
Papír, plast, sklo, nápojové kartony a použité potravinářské oleje patří do kontejnerů na tříděný odpad
umístěných v obcích Černýš, Kalná a Souticích (náves, Kopečky).
Na těchto kontejnerech jsou vylepeny štítky s upřesněním, jaký druh odpadu do nich patří k dalšímu
upotřebení.
Využitelný odpad jako je železo a barevné kovy, odevzdávejte do sběren nebo při sběru komunálního a
nebezpečného odpadu.
Nebezpečný odpad
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné
obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a
převodové oleje, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky olověné akumulátory, pneumatiky bez disků. Dále
také použité potravinářské oleje a tuky.
NEBEZPEČNÉ ODPADY NEDÁVEJTE DO POPELNIC NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, ale odevzdejte při svozu
nebezpečného odpadu, který v našich obcích probíhá 2x ročně – na jaře a na podzim. Informace o termínech
svozu jsou vždy na vývěskách, popřípadě uváděny v Souticovinách. Mimo tyto svozy lze nebezpečný odpad
odkládat na sběrném místě skládky EKOSO v Trhovém Štěpánově.
Bio odpad
Bio odpad ze zahrádek a z domácností lze kompostovat na vlastním pozemku či zahrádce (ať už
v kompostérech pořízených z dotace nebo těch soukromě zakoupených). Velkoobjemový kontejner na bio
odpad bude v sezoně umístěn na určeném místě, kde bude možnost cca 1x týdně za přítomnosti pověřené
osoby tento odpad umístit. Po dohodě bude také možné seštěpkovat větve.
Objemný odpad
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, vany, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové sklo, autoskla
apod. odevzdávejte v malém množství na sběrném místě skládky EKOSO v Trhovém Štěpánově.
Pro větší množství odpadu je třeba objednat kontejner, prostřednictvím sběrného místa skládky EKOSO
v Trhovém Štěpánově nebo např. firmou p. Zdeňka Doležala ze Soutic tel.č.: 776 800 245.
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Stavební odpad
Stavebním odpadem se rozumí např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a
kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Na likvidaci
stavebního odpadu je možnost objednat kontejner ze sběrného místa EKOSO nebo např. prostřednictvím
firmy p. Zdeňka Doležala tel.č.: 776 800 245
Prošlé léky a obaly od léků
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny v ČR nebo je můžete odevzdat jako nebezpečný odpad při
mobilním svozu popřípadě do sběrného místa EKOSO v Trhovém Štěpánově.
Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru
Drobné domácí elektrospotřebiče – žehličky, mobilní telefony, kalkulačky, ruční mixéry apod. je možno odložit
do kontejneru na elektro-odpad např. ve Vlašimi, nebo některých obchodních domech, kde tyto e-boxy
provozují (např. Lidl).
Dále můžete elektro-odpad + kompaktní úsporné zářivky, výbojky a trubicové zářivky odevzdat při svozu
nebezpečného odpadu (který v našich obcích probíhá 2x ročně – na jaře a na podzim). Také se nabízí možnost
elektrospotřebiče odvést na sběrné místo skládky EKOSO v Trhovém Štěpánově.
Televize, pračky, ledničky apod. lze také bezplatně odevzdat u příslušného prodejce.
Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované.
Autovraky
Každý, kdo se zbavuje autovraku je povinen jej předat pouze osobám, které jsou provozovateli schválených
zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
Směsný odpad
Nádoby na směsný odpad (popelnice) jsou vyváženy v pondělí, v intervalech dle nahlášeného
a placeného tarifu každé domácnosti na OÚ Soutice.
Tel. spojení na Technické služby Vlašim: 317 842 540
Otevírací doba EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. tel.č.:
Po
7.30 hod.
Út
7.30 hod.
St
7.30 hod.
Čt
7.30 hod.
Pá
7.30 hod.

317 851 650
- 15.30 hod.
- 15.30 hod.
- 16.00 hod.
- 15.30 hod.
- 15.00 hod.

Co dělat když?
Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na Obecní úřad Soutice tel.č.: 317 851 523, 317 851 259
Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte Policii ČR, tel. č.: 158
Jinak hlaste na Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství tel.č.: 313 039 351
313 039 350
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Názory a postřehy
Koncert Magdy Malé
Dne 29. 12. 2018 od 15 hodin se v soutickém kostele svatého Jakuba Většího konal vánočně
laděný koncert muzikálové zpěvačky Magdy Malé. Paní Magda Malá dorazila již ve 13 hodin, aby se
sžila s akustikou kostela a s paní zvukařkou dávaly před samotným koncertem dohromady
ozvučení. Vše bylo připraveno a kolem půl třetí paní starostka odemkla kostel návštěvníkům
koncertu. Navzdory tomu, že v kostele bylo nejspíš chladněji než venku, se posluchači jen hrnuli a
během chvíle se loď kostela i kůr zaplnily. Něco málo před 15. hodinou nás zpěvačka uvítala a tím
koncert začal. Repertoár se skládal z koled, vánočních a muzikálových písní a pravděpodobně se
všem líbil, protože se nám, posluchačům nechtělo domů a tak paní Magda Malá “musela“ několik
písniček přidat. Po pěveckém projevu od paní starostky dostala kytici a všem přítomným popřála
zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2019. Paní starostka se s přáním připojila místo pana faráře
(který nemohl být přítomen kvůli jiným povinnostem) a následně se posluchači začali rozcházet ke
svým domovům. Pevně věřím, že jste si koncert užili a odnesli si dobrou náladu stejně jako já. Už
teď se těším na další.
Daniela Steiningerová
Silvestrovská procházka
Poprvé jsme se s přítelem Janem a synkem Honzíkem připojili k již v podstatě tradiční procházce na
soutok řek Želivky a Sázavy. Jakožto silvestrovská, konala se 31. 12. Většina účastníků se
sešla kolem 13. hodiny u kostela na návsi, od
něhož vyrazili a postupně se přidávali i ostatní,
včetně nás. Počasí bylo příznivé a tak se nám
pochodovalo a povídalo vcelku dobře. Cesta
uběhla rychle a u soutoku nás všechny přivítalo připravené ohniště, stačilo jen škrtnout.
Eda Šupík a Marek Simandl si dali práci s postavením hranice a u ohniště vyrobili také dva
dřevěné odkládací stolky, které hned našly využití.
Záhy dorazilo také pár opozdilců. Oheň se rozhořel
a náš Honzík si u něj začal hrát, ohni většinou neodolá. Když se trošku vyřádil, mohli jsme si my
ostatní začít opékat buřty a jiné dobroty, po kterých pošilhávali kolem pobíhající psíci. Zatímco
někteří užívali tepla u ohně, jiní se šli podívat ze
skály dolů na soutok řek. Čas plynul, a proto jsme
si navzájem popřáli se sklenkou šampaňského do
Nového roku vše dobré a pomalu se začali po
menších skupinkách vracet domů, připravovat se
na Silvestrovskou noc a nastávající rok 2019, který
bude určitě stejně dobrý jako rok uplynulý, a třeba ještě lepší.
Daniela Steiningerová
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SDH Soutice informuje občany
Hasičský ples 2019
Letos jsme pořádali hasičský ples již o druhé lednové sobotě. Ne proto, že by hasiči byli tak brzy po Silvestru
tolik chtiví další zábavy, ale takhle se nám prostě sešly volné termíny pronájmu sálu i muzikantů. V Souticích
nemáme vhodné prostory pro pořádání plesu, pronajali jsme si tedy již podruhé sál v Hulicích, kde je možné
využít jak sálu, tak baru v suterénu a hostinského výčepu k čepování piva. Je to sice malinko z ruky, ale sál
je v perfektním stavu a se zajištěním dopravy tam i zpět hasičským vozem, zapůjčeným od kolegů hasičů
z Dalkovic, těch pár kilometrů nebylo žádnou překážkou. O všechny hosty perfektně postaráno. Během té
noci silnice pěkně namrzly, ovšem Pepík Zavadil za volantem hasičské dodávky bezpečně vozil pasažéry a
bezvadně to zvládl až do 6 hodiny ranní, když jsme za sebou uzamkli sál...
Sešlo se zhruba stovka hostů a zábava byla naprosto skvělá. O muziku se postarala skupina E.M.I.L. z Havlíčkova Brodu, parket byl neustále zaplněný tanečníky a čím byla doba pokročilejší, tím zajímavější byly jejich
taneční kreace. Během večera také vystoupil sportovní taneční pár z taneční školy manželů Maršálkových
s ukázkou klasických a latinskoamerických tanců. V pekle pod podiem se o občerstvení všech skvěle postarala
dvojice hasiček a bylo vidět, že ani na chvilku se nezastavily. I tak si prý užily dostatek zábavy při práci za
barem díky mnoha vtipným hostům. Před půlnocí jsme vydali bohatou tombolu a pak se všichni skvěle bavili
do časných ranních hodin. Zkrátka, ples byl úspěšný. Byl úspěšný díky Vám všem, kteří jste se ho zúčastnili,
tak i Vám, kteří jste přispěli ke konání letošního plesu zakoupením lístku, věcným darem do tomboly nebo
finančním příspěvkem. Tímto bych velmi rád za Vaší podporu jménem Sboru dobrovolných hasičů v Souticích
poděkoval!
Nemenší dík patří všem členům Sboru, kteří se podíleli na přípravě a organizaci letošního plesu!
Co víc si přát? Ať se nám ples podaří tak pěkně i v příštím roce!
Za SDH Soutice Petr Suchý

Pozvánka:

SDH Soutice
Vás srdečně zve na

V Soutické hasičárně
23.2.2019 od 10 hod.
Pochoutky : tlačenka, ovar, jelítka ,
jitrničky, prdelačka, guláš.
K pití : svařák, grog, pivko, nealko ….
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Lidové tradice a zvyky
Masopust neboli fašank je rozverný a nevázaný svátek, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou, nutnou
pro zahřátí při celodenní obchůzce v mrazivém vzduchu. Je to čas zabíjaček a lidového veselí.
Počátky masopustu a masopustních obchůzek je třeba hledat v předkřesťanském kultu zimního slunovratu.
Původně šlo o pohanské svátky - antické slavnosti, tzv. saturnálie, což je jeden z nejvýznamnějších a
nejradostnějších svátků římského náboženství slavený na zimní slunovrat k poctě Saturnově. Karneval tedy
souvisí patrně s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na začátku jara.
Jak se počítá datum Škaredé středy a Masopustu?
Datum Popeleční středy se vypočte takto: od pondělka toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce odečteme 40
dní a máme datum Popeleční středy. Masopust potom trvá ode dne po svátku Tří králů - tj. 6. ledna - až do
úterý, které předchází Popeleční středě. Název Popeleční středa je od tzv. "udílení popelce". Popelec je
popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli předešlého roku.
Vznik masopustních průvodů
Lze se domnívat, že tradice fašanků a masopustu vznikla na německém území někdy kolem roku 1133. V
Německu (je myšleno dřívější BRD) je totiž tato tradice dodnes velmi silně zakořeněna a průvod masek je
jednou z největších událostí roku.
Nejstarší zmínka o masopustu slaveném v Čechách pochází z druhé poloviny třináctého století. Fašank byl
ukončením zimních zábav a také dokončováním prací hospodářského roku, jakož i přípravou na rok nový.
Typickou fašankovou obchůzkou je v Česku průvod masek. Chodí se od domu k domu, účastníci reje jsou
hoštěni jídlem, pitím a obdarováváni penězi.

Veselý je dům,
plný vína a slivovice
a neumlkne více
než basa udělá šrum...

Rej maškar a obřadní obchůzky byly původně vyhrazeny jen pro svobodnou mužskou mládež a mladé ženaté
muže, později se účastnili i další. To, co vykoledovali, nakonec zpeněžili a utratili u taneční zábavy.
Každá maska mívala dříve svůj význam a funkci - to však během doby zcela ztrácelo smysl. Nejznámější
fašankovou maskou byla maska medvěda, jemuž se přisuzovaly magické vlastnosti a to především plodnost,
která mohla být přenesena na ženy i celé hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy hospodyně a děvčata
musela zatancovat, odepřít mu tanec bylo nemyslitelné.
Medvěda na provaze vodila jiná maska – medvědář či žid.
Další nezbytnou postavou byl biřic, který průvod vedl. Ženy se
maskovaly za muže a muži za ženy – ti hlavně za nevěsty nebo
za matky s dítětem. Masky představovaly zástupce různých
profesí a někdy i konkrétní osoby. Masopustní maska byla často
prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a
neřestí. Novějšího původu jsou většinou zvířecí masky, mezi
nimiž nechyběl ani velbloud, slon či opice. Běžné byly i
pohádkové postavy, masky démonické - smrt a anděl – ty patří
k nejstarším typům masek. Jen málo fašanků se odehrává
v krojích, karneval je především rej komických masek a
převleků.
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Při pomyšlení, že již zakrátko nastane dlouhý předvelikonoční
půst, si každý dopřál do sytosti bujarého veselí, zpěvu, tance –
a pochopitelně i jídla a pití. A tak se o masopustu většinou
zabíjelo prase. Mrazivé počasí bylo ideální a řezníci měli v tento
čas plné ruce práce. Zabíjačka však probíhala jako ceremoniál,
neboť byla spojena s různými žertovnými obřady, kdy byl
například „provinilý vepřek“ souzen a hospodář mu z knihy
předčítal ortel. Příbuzní a sousedi si pak navzájem posílali
výslužku, aby ochutnali a porovnali, čí jitrnice a další
zabíjačkové dobroty jsou lepší.
Dříve se o masopustě slavívaly i jiné dny. Na svatého Blažeje
(3.2.) se světíval chléb a chlapci sbírali po vsi dárky, na svatého Hatě se světívala voda a na svatou Dorotu
(6.2.) se připomíná hra, ve které se této světici stínala zlatá korunka. I na svatého Řehoře (12.3.) obcházela
především mládež a děti školou povinné stavení, aby si drobnými scénkami a zpěvem vykoledovala nějaké
to přilepšení..
Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené na másle, dříve i na bukvicovém oleji. Měly
i svou obřadní úlohu, a to jako obětní jídlo, které hospodář vynášel do polí. Na stole nesměly chybět ani boží
milosti, klobásy a slanina a především pálenka. A pokud byla třeskutá zima, karnevalovým maškarám přišla
vhod i teplá zhřívanice (nápoj připravený z lihoviny a bylin).
Obyčejů a zvyků vážících se na poslední masopustní dny bylo mnoho, každá vesnice, každý kraj byl něčím
odlišný a měl svá specifika. Všude se ale toto období uzavíralo taneční zábavou, spojenou s „pochováváním
basy“. Jedná se o parodii na pohřeb zemřelého marnotratníka. Do necek, na desku nebo na prostřený stůl či
máry se položila basa pokrytá plachtou. Následoval vlastní pohřební obřad s upozorněním na domnělé
prohřešky basy v čase masopustních zábav a za tklivého nářku byla slavnostně vynesena ven ze sálu a
„pohřbena“. Po tomto aktu čas veselí definitivně skončil a nastal čas půstu. Sousedé si po půlnoci na
rozloučenou zazpívali postní píseň a rozešli se domů.
Pověry radí


Na konci masopustu o "bláznivých dnech" (poslední 3 dny) se nemá nikdo ženit, jinak prý budou
bláznit oba manželé.



Kdo v masopustě moc dělá, v létě to odleží.

A tak se dokončovaly drobné práce z předešlého roku (draní peří, spřádání lnu, mlácení obilí), a všichni se
už připravovali na blížící se jaro.
Víte, že…
Kaple zasvěcená Panně Marii při silnici Černýš – Soutice pochází z roku
1870 a nechal ji vystavět Alois Ignác Zahn, majitel soutického panství
mezi léty 1863 – 1879, na místě bývalého dřevěného kříže. Byly zde
umístěny sochy ze slavné Mayerovy akademie v Mnichově. Jedná se o
kapli se samostatným prostorem, která je zděná. Jeden sáh hluboké
základy byly posvěceny při křížovém procesí 23. května 1870. Stavbu
provedli zdejší zedníci Jan Svinka a František Pelikán. Kaple byla
vysvěcena v neděli růžencovou 2. října 1870. A. N. Vlasák ve své knize
z roku 1874 píše, že kaple byla vymalována na růžovo a uvnitř stál
krásný řezbářsky zdobený oltář od řezbáře a pozlacovače H. Pauera
z Prahy, na jehož podstavci byla socha Matky Boží téměř v životní
velikosti a po obou stranách sochy sv. Josefa a sv. Vincence. Dále dveře
do kaple popisuje jako mřížové umělecky zdobené z kovaného železa od
soutického zámečnického mistra Antonína Jenšíka. V letech 1953 – 1956
se za působení kněze Tichého sošky čistily suchým chlebem za pomoci
dětí učících se náboženství. Později byly sochy ukradené, ale našly se
v nedalekém poli poškozené. Místo nich věnovala paní Marie Luxová
z Černýše tři svaté obrazy. V roce 2002 na kapli spadla lípa a musela být opravena.
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Stromy podle znamení
Již staré pohanské národy věřili, že stromy vydávají energii (některé positivní, jiné negativní), například
Keltský rok se skládal z 13 měsíců a ke každému měsíci byl přiřazen jiný strom s určitými schopnostmi.
Tabulka níže popisuje stromy, které jsou spojovány s „klasickým“ zvěrokruhem a jakými schopnostmi mají
oplývat. Pokud si chcete nějaký strom ve své blízkosti vysadit, třeba najdete inspiraci

22.12.- 20.1.

Kozoroh

buk, jabloň, bříza, jilm

22.6.– 22.7.

Rak

bříza, jabloň, olše

21.1.– 19.2.

Vodnář

borovice, javor, topol

23.7.- 23.8.

Lev

topol, švestka, borovice, jilm

20.2.– 20.3.

Ryby

lípa, vrba, javor, jasan

24.8 –23.9.

Panna

vrba, lípa, smrk, olše

21.3.– 20.4.

Skopec

dub, akát, olše, tuje

24.9 –23.10.

Váhy

ořešák, olše, modřín, jilm

21.4.– 20.5.

Býk

jilm, ořešák, topol, tuje

24.10 –22.11.

Štír

kaštan, hrušeň,ořešák, třešeň

21.5.– 21.6.

Blíženci

jasan, kaštan, borovice, habr

23.11 –21.12.

Střelec

jasan, buk, modřín, habr

akát - optimismus, úleva od stresu, dobrá nálada, aktivita, naplnění energií
borovice - léčí dýchací cesty, podporuje duševní rovnováhu, odčerpává smutek
bříza - osvěžuje, očišťuje od emocí, podporuje klid a mír v duši
buk - napomáhá v učení, léčí bolesti hlavy a nespavost, podporuje tvořivého ducha, pozitivní přístup ke světu
dub - symbol síly a moci, dává sílu, sebedůvěru, jistotu, podporuje kreativitu a tvořivost
habr - má harmonizující vliv, dodává mnoho duševních sil, zvyšuje psychické schopnosti, přitahuje peníze
hrušeň - očišťuje organismus od jedů, léčí játra a ledviny, dnu, revmatické onemocnění, zušlechťuje mužskou energii
jabloň - dává energii a chuť do života, posiluje organismus, podporuje plodnost, ženský princip
jasan - uvolňuje blokády a zatvrzení, dopomáhá k naplnění svého nadání, posiluje vůli, mírní deprese
javor - dlouhověkost, léčí otoky, nespavost, horečky, zklidňuje děti, napomáhá proti strachu
jilm - podporuje komunikaci, pomáhá uvádět věci do pohybu, učí nás otevřenosti a spontánnosti
kaštan - léčí klouby, bolesti žil, podporuje vyrovnanost, růst vlasů, radost, veselí, prosperitu
lípa - léčí a posiluje srdce, učí přijímat svět takový jaký je a odpouštět, regeneruje síly
modřín - dodává sebevědomí, zvyšuje využití nadání, posiluje optimistický přístup k životu
olše - probouzí ženské a mateřské impulsy, posiluje smyslnost, pomáhá od bolesti, dává sílu
ořešák vlašský - léčí mysl, spojuje s vyšším Já, pomáhá nám poznat a využít náš potenciál
smrk - posiluje nervovou soustavu, dává životní sílu, léčí revmatismus, bolesti zad a páteře
švestka - ochraňuje, vypuzuje zlého ducha, léčí partnerské vztahy
topol - regeneruje síly, léčí pokožku a 5. čakru, je šamanským stromem
třešeň - kultivuje energii ženy, zmírňuje fyzickou i duševní bolest, snižuje únavu, uklidňuje
tuje - napomáhá navázat kontakt s našimi duchovními strážci, dodává klid
vrba - posiluje pocit zodpovědnosti za vlastní osobu, uklidňuje, regeneruje, očišťuje auru, léčí zažívací potíže a střeva,
podporuje léčitelské a věštecké schopnosti
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Skladba obyvatel v obci Soutice k 31. 12. 2018

Muži
Věk

Celkem

Ženy
Soutice

Kalná

Černýš

Celkem

Celkem
Soutice

Kalná

Černýš

99-90

0

0

0

0

1

1

0

0

1

89-80

6

2

4

0

8

6

2

0

14

79-70

17

15

2

0

19

14

3

2

36

69-60

19

14

1

4

21

15

3

3

40

59-50

17

11

5

1

13

10

2

1

30

49-40

21

16

1

4

20

15

2

3

41

39-30

15

12

3

0

18

15

2

1

33

29-20

10

9

0

1

10

6

4

0

20

19-10

8

6

1

1

13

11

1

1

21

9-0

13

10

1

2

10

7

2

1

23

Celkem

126

95

18

13

133

100

21

12

259

Odpady v roce 2018

v Kč
Popelnice - občané
- firmy

Příjmy
274 516
2 807

velkoobjem. kont.
separovaný odpad
směsný plast
bioodpad
hřbitov
nebezpečný odpad

CELKEM

Výdaje
EKOSO
93 353
2 142
23 600

Celkem

TECH. SL. VLAŠIM
Doležal
108 730
23 850
2 058
3 797
13 415
34 121
31 145

36 480
0

17 584
6 100
230

1 722
2 559

136 909

184 132

319 903

21 580
3 487

62 332

Rozdíl

40 812

48 583
-1 393
-40 812

34 121
31 145
39 164
5 209
2 789

2 359
-31 145
-39 164
891
-2 789

225 933
4 200

383 373

383 373

-63 470

Obec Soutice doplatila v roce 2018 ze svého rozpočtu na odpadové hospodářství částku ve výši 63.470,- Kč
Příjmy se skládají z poplatků za odpad od fyzických a právnických osob a odměn za tříděný odpad
včetně nebezpečného odpadu. Výdaje se skládají z uložení a likvidace odpadů na skládce EKOSO, nájmu a
manipulace s popelovou nádobou prováděné Tech. sl. Vlašim, nájmem za kontejnery a odvoz odpadu na
skládku EKOSO firmou Doležal SOUTICE.
Hana Mrázková
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Blahopřejeme našim občanům
k jejich životnímu jubileu,
které oslavili
v měsíci lednu 2019

Brzková Eva
Doležalová Jarmila
Petrů Jaroslav
Poláková Leontina
Rybičková Božena
Seidl Václav
Valchová Eva

Navždy odešel:
René Fisler
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Pranostiky na únor
Únor bílý - pole sílí.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v
kobyle hříbě.
Únorová voda - pro pole škoda.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš
jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.

Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na
únor kožich.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na
poli neurodí.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.

Plánované akce:
21. 3. Zájezd na muzikál – Kvítek mandragory
12. 4. Velikonoční tvoření + tajný úkol
4. 5. Oslava Dne matek a setkání s nejmenšími občánky obce
15. 6. Zájezd ke Dni dětí – divadlo kouzel Pavla Kožíška
26. 6. Setkání s důchodci
31. 8. Loučení s létem
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Jablečný dort
Budete potřebovat:
1 kg jablek
8 lžic cukru krupice
2 lžičky citronové šťávy
2 vanilkové pudinky
1 balíček dětských piškotů
1-2 zakysané smetany
vanilkový cukr, mletá skořice
Jak na to?
Jablka zalijte 250ml vody, přidejte cukr a citronovou
šťávu a přiveďte k varu. Povařte deset minut, pak jablka podrťte šťouchadlem na brambory.
Vanilkový pudink rozmíchejte ve 400ml studené vody, přilijte k jablkům a znovu přiveďte k varu. Za
stálého míchání krátce povařte. Na dno vymazané dortové formy rozložte piškoty, přelijte částí
jablečného pudinku, zakryjte piškoty a nakonec znovu přelijte pudinkem. Nechte vychladnout.
Zakysanou smetanu smíchejte s vanilkovým cukrem, potřete dort, posypte skořicí a dejte vychladit
na 5 hodin do lednice.
Dětské okénko:

Spojovačka
Spoj číslice jak jdou
v řadě za sebou a
zjisti, kdo se za čísly
skrývá.
Začni číslem 9…
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