Občasník obce Soutice

SOUTICOVINY
Číslo 3/2019
Cena výtisku 5,- Kč

Bývalá škola č.p. 16 v Souticích
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Slovo starostky:
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala o dění v naší obci a zároveň Vás seznámila s novinkami, které Vás
budou zcela určitě zajímat.
V části Kalná se objevila porucha na obecním vodovodu. Pozvali jsme odbornou firmu na její odstranění, které stálo 15 939,-Kč. Provedli jsme kontrolu vodovodní sítě v Souticích za 1 500,-Kč. V budově bývalé
školy byla potřeba opravit vnitřní instalace na venkovních toaletách u hospůdky, za což jsme zaplatili 958,Kč. Do budovy školy č.p. 16 byla pořízena lednice za 6 343,-Kč, která je využívána při oslavě Dne matek,
Vítání občánků a dalších zde pořádaných akcích. Větším výdajem byl nákup programu na vydávání faktur
spojený s instalací, zapracováním, převodem dat, propojení s účetním programem Fenix v celkové hodnotě
41 632,-Kč. Tento program usnadňuje jednoduší a přehlednou fakturaci vodného a stočného. Dalším výdajem
byla výroba polic a dřevěného nábytku do Soutického muzea ve výši 18 150,-Kč. Rovněž jsme opravili a
vybavili po vietnamském obchodníkovi půdní vestavbu v č.p.104 za částku 18 867,-Kč. Za projektovou dokumentaci pasportu komunikací a dopravního značení jsme zaplatili částku ve výši 9 886,-Kč. Pořídili jsme na
obecní úřad nová svítidla v hodnotě 10 869,-Kč, staré zářivky již byly nevyhovující. Firma Panoramas nad
naší obcí vypustila drony a pořídila snímky památek. Dostupnost těchto záběrů z výšky bude na obecním
webu, za vytvoření panoramatických fotografií jsme zaplatili 16 819,-Kč. Rovněž do obecních počítačů byly
pořízeny dva programy OFFICE 2019 za 7 580,-Kč.
První koncert na Soutickém zámku se velmi vydařil a zámecký pán Jan David Horský, jeho maminka
Marie Horská, zástupci obce a široká veřejnost byli zcela nadšeni koncertními umělci, kteří procítěně a s nadšením zahráli krásné skladby, připomněli i paní Emu Destinovou a její zpěv. Na koncertu bylo vybráno
21 100,-Kč, tyto finanční prostředky budou využity na opravy fontány.
Jsme moc rádi, že už jsou volby do Evropského parlamentu za námi. Vždy je s nimi hodně práce a
starostí. To pak vítáme i možnost jít se někam pobavit. Mám na mysli oslavu Dne matek a Vítání občánků.
Akci hodnotíme jako vydařenou s velkou účastí. Všichni byli obdarováni a my jen doufáme, že se dárky od
obecního úřadu a výrobky soutických dětí líbily. Hra na flétnu v podání Kristýnky, úžasný zpěv Aničky, krásné
básničky Viktorky, Karolínky, Kristýnky, Evy a babičky Aničky dotvořily pěknou atmosféru sobotního odpoledne. Kouzelník Martin Hruška, Elvis Presley, připravené dobroty, kalendáře na rok 2020, květiny a dárky od
dětí snad všechny přítomné ženy potěšily.
V části Černýš jsme provedli výměnu dešťových rour na soukromém pozemku. Kdysi zde naši předchůdci položili betonové roury, které nebyly obetonovány a došlo tak k jejich rozestupu. Na žádost vlastníka
jsme je vyměnili. Potrubí v délce 50 m naše obec dostala jako sponzorský dar od firmy Metrostav. Ušetřili
jsme tak v obecním rozpočtu 42 754,-Kč. Bohužel dodávka potrubí se zdržela, a tak přes veškerou snahu
včas napravit způsobené škody na pozemku vyvstal velký problém s dohodnutým termínem ukončení stavby.
Situace byla vyhrocená, ale naštěstí na poslední chvíli roury dorazily a akce mohla být zdárně ukončena.
Z naší strany jsme spokojeni s nápravou stavu věci, která byla nepříjemná pro vlastníka pozemku, ale samozřejmě i pro nás. Pánové Olišar, Doležal a Toula významně pomohli při této opravě a následných úpravách
pozemku, za což jim velmi děkujeme. Oprava dešťové kanalizace stála obecní rozpočet 29 752,40 Kč.
A že neleníme dokládá i to, že jsme požádali o dotace na projekty, které se týkají vypracování nového
územního plánu obce Soutice, dále obnovy pláště bývalé školy č.p. 16, restaurování křížku Veteránů, výměny
herních prvků na dětském hřišti. V současné době budou vypsány výzvy k podání nabídek. Připravujeme den
otevřených dveří v muzeu. Chceme Vás zároveň pozvat do budovy bývalé školy, kde si můžete prohlédnout
opravené prostory a vybavenou bývalou klubovnu Sportklubu, která je využívána k tvoření dětí, ale i prostory,
kde se pořádají obecní akce. Termín Dne otevřených dveří bude o prázdninách, budeme Vás včas informovat.
Připravili jsme projekt „Protipovodňová opatření pro obec Soutice-LVS“, díky němuž dojde k posílení a doplnění rozhlasu, zpracování digitálního povodňového plánu atd., byl již zveřejněn a vybrán dodavatel těchto
prací. Projekt je realizován v rámci OPŽP a spolufinancován z prostředků EU. Začínáme připravovat projektovou dokumentaci na cyklotrasy, opravu místních komunikací a uvidíme, jaké další programy budou ještě
vypsány, z kterých by naše obec mohla čerpat dotační peníze. Spolupracujeme na vydání knihy „Benešovsko
z nebe“, kde se podílíme částkou ve výši 16 500,-Kč. Knihy budou během podzimu k dostání na obecnímu
úřadu. Bude to velmi hodnotný a pěkný dárek pro Vaše blízké.
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Doobjednali jsme knihy „Želivka naše řeka“ za cenu 490,-Kč a „Sázava milovaná“ za cenu 650,-Kč od Františka
Plevy z Ledče nad Sázavou. V případě zájmu knihy lze zakoupit na obecním úřadu.
Již dlouhodobě jednáme s římskokatolickou církví o dlouhodobém pronájmu fary. Máme připraven
záměr regenerace a využití farního areálu v obci. Připravujeme návrh na výstavbu rozhledny. Hledáme místo,
odkud by z rozhledny bylo vidět do širokého okolí.
Zajistili jsme do naší obce rehabilitační masérku ze Zruče nad Sázavou, bližší informace je možné
získat na obecním úřadu, nebo se domluvit přímo s paní Hanou Filipovou na tel.č.: 608 541 714.
Nezapomínáme ani na naše seniory, které srdečně zveme dne 26. 6. ve 14 hodin do budovy bývalé
školy na oslavu jejich životního jubilea, které slaví v letošním roce. Pozvali jsme dechovou hudbu Sadovanku
a lidového vypravěče Slávka Kubíka. Samozřejmě dveře jsou otevřeny všem, kteří mají rádi dechovku a ještě
senioři nejsou. Velice nás potěší, když se přijdete pobavit a zazpívat si. Samozřejmostí je občerstvení a dárky
jubilantům.
Vážení spoluobčané, budeme velmi rádi, když se aktivně zapojíte do rozvoje naší obce Soutice,
těšíme se na tuto spolupráci a děkujeme za Vaši dosavadní snahu a ochotu.

Alena Exnerová
My a památky
Ke slovu památka se váže slovo
nostalgie. A k nostalgii se hlásí
pojem stáří. Ano, my staří
s nostalgií vzpomínáme u každé
památky na časy dřívější, kdy
nám naši rodiče a prarodiče
vyprávěli o časech, které si
ještě pamatovali oni nebo je
měli v paměti z vyprávění.
Každý dům měl svou historii,
znali jsme jeho původní i
následné obyvatele. A co víc,
jako děti jsme slyšely vyprávět
o každém pomníčku, soše,
křížku. Každá tato památka byla
spojena s obyvateli Soutic.
Někdo měl poblíž křížku pole,
jiný les. Lidé se zde mohli při odpočinku mezi prací pomodlit, děti chodily okolo do školy, dospělí do práce.
My na Podolí máme poslední kousek bývalého mostu přes řeku Želivku a sochu Sv. Jana Nepomuckého.
Přesto se o ochranu této památky moc nesnažíme. Jak můžeme, jezdíme přes tuto památku těžkými traktory
s ještě těžšími přívěsy a náklady. Ano, někdy je nutné přejet, ale přemýšlíme při tom? Nebo se dnes musí
jen přikazovat a zakazovat? Většinou nejraději parkujeme co nejblíže, abychom si ušetřili kroky. Co je proti
tomu nějaká památka… Uděláme si nové? Jaké? Třeba spoustu krásných, vysokých skládek odpadu.

M. Zajícová

V tomto čísle bychom Vám rádi napsali o pamětihodnostech obce Kalná:
První zmínka o Kalné je z roku 1379, kdy je osada v seznamu Štěpánovského děkanátu, kam odvádí církevní
desátky. Sama ves s největší pravděpodobností náleží k panství hradu Odranec a to až do počátku 16. stol.
V letech 1533 - 49 ves Kalná jako nepatrná část panství náleží Trčkům z Lípy a na Lipnici.
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V roce 1544 umírá Jan st. Trčka z Lípy a o celé jeho panství se vede dědičný spor mezi jeho syny Burjanem,
Ferdinandem, Jaroslavem, Zdeňkem a Mikulášem. Spor trvá několik let a až v roce 1548 v pondělí
před sv. Vítem část panství i se vsí Kalnou získává Adam z Říčan a na Zásmukách.
Adam z Říčan hned poté v roce 1549 v sobotu před sv. Lucií prodává pustý hrad Odranec s Hubským
mlýnem, Nesměřicemi, Hulicemi a Kalnou za 1 200 grošů českých Apoléně Kraselovské z Hlavatec.
V roce 1565 patří Kalná Václavu Leskovci z Leskovec - jednomu ze zeťů Apolény. V letech 1575 - 96 je ves
součástí Nesměřického panství, které vlastní Anna Leskovcová Zajícová, manželka Jiříka Zajíce z Hazemburka.
V roce 1585 na den sv. Anny dokázala Anna Zajícová u císaře Rudolfa II., že jí bylo panství Nesměřické
s dvorem Kalnou za 2 500 kop grošů míšenských vloženo do zemských desek.
Roku 1596 kupuje panství i s Kalnou Jetřich Lukavecký z Lukavce,
v roce 1596 je pánem vsi Jaroslav Mičan z Klinštejna a na Vesci,
v letech 1610 - 24 je majitelem Jindřich Mírek ze Solopisk a jeho rod,
v roce 1624 Michal Bohuslav Znějovský z Korkyně, v letech 1654 79 je majitelkou Anna Marie Paravicinová rozená Depaulová z Foly,
v roce 1679 ves kupuje Bernart z Věžník. Od konce 17. stol. sdílí ves
osud sousedních Soutic. Ve vsi stojí kaplička se zvoničkou z 19. století,
která byla zrekonstruována v roce 2012. V roce 1942 byl v rámci
rekvizice odebrán zvon sv. Floriána, stavba pak byla roku 1970
opravena a pořízen zvon nový.
V severní části vsi stojí litinový kříž s plastikou Krista se štítkem „Já
jsem vzkříšení“ s kamenným soklem z roku 1868. Rámují jej dvě lípy a
je zde umístěna nástěnka s informacemi o památkách v okolí.
Za zmínku stojí také usedlost č.p.6 se zbytky štukové klasicistní výzdoby a klenutou bránou.
Při silnici z Kalné do Soutic stojí u vycházkové trasy „Na umrlčí cestě“
litinový křížek s kamenným soklem a plastikou Krista z roku 1894.
ROZVOJ OBCE
V nejbližší době spustíme:


Protipovodňová opatření - obec z přidělené dotace a z vlastních finančních prostředků pořídí kvalitní
povodňový informační systém, který zajistí včasné varování a vyrozumívání obyvatelstva. Půjde o
speciální úpravu rozhlasu a vytvoření digitálního povodňového plánu obce Soutice. Plán bude mít
vazby na povodňové plány Středočeského kraje a dalších obcí na Vlašimsku. Zároveň bude ve vazbě
na celonárodní Povodňový informační systém. Cílem je zajištění hladké a rychlé komunikace mezi
všemi odpovědnými subjekty v průběhu povodně i mimo ni. Obec Soutice a její místní části mohou
být ohroženy bleskovými povodněmi z přívalových srážek nebo vodou z povodí řek Sázavy a Želivky.



Obnovu pláště budovy č.p.16 - fasáda budovy bývalé školy č.p. 16 dostane původní vzhled z roku
1901, kdy byla budova postavena. Při této rekonstrukci dojde i k vnitřním úpravám objektu. Se zahájením prací chceme začít ihned po výběrovém řízení na zhotovitele, pravděpodobně v měsíci září.



Z dotačních prostředků bychom také rádi obnovili křížek „ Veteránů“ a jeho okolí u cesty do části
Podolí. Žádost byla podána na MMR ČR.



Rovněž jsme podali na MMR ČR žádost o dotaci na přebudování dětského hřiště u bývalé školy v Souticích. Skluzavka, houpadla a prolézačky by měly být vyměněny za bezpečné certifikované herní prvky.
Počítáme i s novými lavičkami, odpadkovými koši a výsadbou zeleně.
Co dalšího ještě chystáme:



Připravujeme žádost o dotaci k obnově litinového kříže s Ježíšem na návsi před kostelem. Jedná se o
zapsanou kulturní památku.



Pracujeme na projektové dokumentaci na rozšíření veřejného osvětlení na Podolí.
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Farnost Zruč nad Sázavou
V sobotu dne 15. června 2019 v 18:00 hod. při mši sv. v Pražské katedrále,
kardinál Dominik Duka OP, udělí medaili arcibiskupa pražského panu Františkovi Tomaidesovi ze Soutic,
jako laickému spolupracovníkovi v pastoraci.
Blahopřejeme a děkujeme za dlouholetou péči o kostel svatého Jakuba Většího,
Alena Exnerová.

JARNÍ ÚKLID
Obec jsme vyčistili od 1,2 tuny odpadu, pomáhaly i děti
Do úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se v obci zapojilo přes 20 lidí. Všem, kteří v sobotu 6. dubna
pomáhali zbavit obec, místní části a nejbližší okolí nepořádku, patří velké díky. Ruku k dílu přiložily s rodiči
také děti. Moc chválíme Kristýnku, Vojtu, Honzíka, Káju a Valču! V Souticích, Černýši a Kalné bylo celkem
nasbíráno 1,2 tuny odpadu včetně 15 pneumatik. Počasí nám přálo, obec zajistila pro brigádníky potřebný
materiál k práci a na závěr také dobré občerstvení. Děkujeme i ostatním skupinám a jednotlivcům, kteří se
do jarního úklidu pustili mimo termín brigády.
Reportáž účastníka:
V sobotu 6. dubna 2019 se na osmou hodinu ranní sešlo okolo dvaceti
dobrovolníků na návsi v Souticích, dva na Kopečkách a čtyři v Kalné
jako každé jaro k úklidu okolí Soutic, Kalné a Černýše. Letos poprvé v
rámci projektu Ukliďme Česko. (Vzhledem k časové vytíženosti uklízeli
dobrovolníci z Kalné okolí vsi také čtrnáct dní před touto akcí.) Vyfasovali jsme pytle a rukavice (někteří měli také výbavu svou) a na posilněnou jsme dostali pití a Tatranku. Po domluvě jsme se ve skupinkách
rozešli do různých koutů okolo „našich“ obcí, takže se odpadky sbíraly
od Colasu podél hlavní silnice až k východní části Háje, silnice vedoucí
podél dálnice, silnice od Soutic ke Kalné a škarpy uvnitř vsí. Počasí
nám přálo, nepršelo, a tak hřálo nejen sluníčko, ale určitě také dobrý
pocit, že jsme alespoň trochu odlehčili prostředí a snad i přírodě okolo
nás. Jak jinak ukázat těm nejmenším, kteří si teprve osvojují veškeré
návyky, ale i těm odrostlým, kteří by je mohli trošku změnit a občas
vyhledat odpadkový koš, popelnici či kontejner, že odhazovat veškerý
odpad všude kolem sebe není úplně v pořádku. Mysleme na budoucnost v širším měřítku. Soužití s odpadky není životní styl, i když to tak
někde bohužel vypadá a někde se stalo skutečností. Vysokou produkcí
odpadu, který často ani nevytřídíme k recyklaci nebo prostě kdekoli
odhodíme, potlačujeme a utlačujeme vše živé okolo nás.

Daniela Steiningerová
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Velikonoční tvoření
Jaro už téměř pominulo, ale s ním je spojeno každoroční velikonoční tvoření, které se letos konalo v pátek
12. dubna od 16.30 hodin. Jak bylo zmíněno v již vydaných Souticovinách, přesunulo se z přízemí muzea do
1. patra v bývalé škole. Účast byla celkem hojná, přišlo 11 dětí s maminkami, ale také pár dospělých, tvořit
může přece každý, meze se nekladou. Pro děti bylo připraveno malé občerstvení a něco k pití. Na cestu domů
dostaly sladkou odměnu za snahu při tvoření a krásné výrobky si mohli všichni odnést s sebou, tedy až na
domečky z dřevěných špachtlí, různě zdobené. Tyto dekorační domečky dostaly maminky a babičky na oslavě
Dne matek a měly veliký úspěch.

Daniela Steiningerová
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Vítání občánků a oslava Dne matek
Oslava Dne matek byla v sobotu dne 4. května zahájena historicky
prvním Vítání občánků Soutic, Černýše a Kalné. Účastníci oslav
zaplnili celý sál společenské místnosti ve staré škole. Měli jsme
velkou radost, že přišla většina pozvaných rodičů s našimi 13
nejmladšími občánky, kteří svojí roztomilostí odzbrojovali přítomné
dospělé. Každé děťátko dostalo od starostky Aleny Exnerové obecní
certifikát a dárkovou tašku s medvídkem a knihou. Rodiče obdrželi
finanční dar a květinu. O recitaci básní, hru na flétnu a zpěv se
postaraly místní šikovné holčičky, které publikum mile dojaly a
sklidily za své úžasné vystoupení veliký potlesk. Pokračovalo se
programem oslavy Dne matek. Dychtivě jsme sledovali Elvis Presley
Show v podání skvělého zpěváka a performera Milana Hrocha.
Zpívali jsme, tančili, báječně se bavili. Převážně dětem patřila série
kouzelnických vystoupení pana Martina Hrušky. Zvědavé kluky a
holčičky naučil řadu triků a kouzel. Program měl veliký úspěch. Každá
žena byla obdarována výrobkem vytvořeným dětmi, květinou a
kalendářem na rok 2020. Snad všichni se potěšili, zazpívali si, řada
účastníků tančila a vydržela až do konce, kdy příjemně unavila i pana
Hrocha – Elvise, který zpíval a bavil své spolutanečnice až do konce
tohoto krásného odpoledne.

Akci připravila a zajistila obec Soutice
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Výjimečný koncert na soutickém zámku
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Dne 17. května proběhl v Rytířském sále rekonstruovaného soutického zámku koncert vážné hudby. Otevření
zámeckého areálu a uspořádání této akce pod záštitou obce Soutice připravili současní majitelé, pan Jan
David Horský s maminkou paní Marií Horskou. Benefiční koncert, na který dorazilo nečekané množství posluchačů, měl veliký úspěch. Lidé se přišli zaposlouchat do tónů děl světoznámých hudebních skladatelů v podání
umělců s mezinárodním renomé – německé zpěvačky sopranistky Kerstin Doelle, německé cembalistky
Kathrin Elisabeth Enzmann a izraelského flétnisty Yossi Arnheima. Slyšeli jsme oblíbené árie Emy Destinnové
včetně milované Rusalky.
Právě osobnost české
operní pěvkyně Emy Destinnové, která pobývala
na soutickém zámku, byla
hlavním motivem hudebního vystoupení. Publikum se rovněž velmi zajímalo o historii, současnost i budoucnost bývalého soutického panství.
Řada přítomných lidí zažila provoz zámku za dob
předešlých
vlastníků.
Všechny proto velmi potěšilo průvodní slovo pana
Jana Davida Horského.
Vyprávěl jak o časech minulých, tak o plánech směřujících k obnově zámku. Spoustu zajímavých informací i vzpomínek posluchači
slyšeli také od paní starostky Aleny Exnerové. Objevila se naděje na obnovu nejpozoruhodnější památky v
Souticích a obec pro zlepšení stavu a rozvoj lokality zámeckého areálu chce udělat maximum. Pan Jan David
Horský poděkoval paní starostce Aleně Exnerové, zaměstnancům obce i ochotným jednotlivcům za pomoc
během organizace a přípravy této akce. V den konání
koncertu si lidé jako vstupenku pořídili sérii pohlednic s
historickou a současnou podobou zámku. (Tyto krásné
pohlednice si stále můžete zakoupit na obecním úřadě
nebo v Soutickém muzeu.) O dění na soutickém zámku
vysílal také Český rozhlas.
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Střecha domečku
Nedávno jsem si při úklidu dětského koutku za školou začala opakovat část textu z písně skupiny Katapult,
jen ten refrén jsem si trochu upravila:
Až dálnicí zeměkouli opředem.
Až budem pyšni na všechno, co dovedem.
Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát:
Co děti, mají si s čím hrát?
Asi nemají, protože jako předmět her kdosi využil šindel z
domečku, právě v dětském koutku. Části šindele byly ze střechy strhány a poházeny okolo klouzačky a prolézaček, možná
měly napodobit frisbee, nevím, ale tipuji, že, dospěláka´ podobná činnost snad už neláká.
Tak nějak tápu…..
Občas
je
těžké uvědomit si, že
už nejsem
dítě, které
se také nadělalo různých pitomostí, ale že už jsem v roli rodiče, takže bych měla
své ratolesti vštěpovat všemožné zásady, aby byla schopna
rozlišovat, co je třeba jen k zasmání, ale co už není moc
legrační – snažit se vést k zodpovědnosti. A z praxe tak
nějak tuším, že ne vždy je takový úkol snadný. Skoro
všechny věci se dají poničit nebo rozbít, ať už nevědomky
nebo schválně. Mohly by sloužit lépe, pokud by byly vcelku. Závidím dětem jejich bezprostřednost a lehkovážnost, ale už jsem „ na druhé straně barikády“. A tak zkusím hodit pomyslný hrách o stěnu a požádat:
„Děti, pokud čtete tento článek, neničte si hřiště (jakékoli), je to místo, kde můžete trávit volný čas, až se
vám vybije tablet nebo telefon.“
Přeji všem krásné hravé léto

Daniela Steiningerová
UPOZORNĚNÍ
Třídění odpadu


Baterie a „vyjetý“ olej z automobilů jsou nebezpečný odpad! Sběr je zajištěn 2x do roka.



Do označeného kontejneru „BIO“ lze ukládat pouze bioodpad (např. trávu, nastříhané větve stromků),
ne suť, koberce a další stavební nebo směsný odpad!



Třídíme do přistavených nádob dle jejich označení.



Pokud vyklízíte nemovitost, objednejte si prosím kontejner pouze pro sebe.



Místa, kde jsou přistaveny kontejnery a nádoby na tříděný odpad, jsou monitorována.

Sekání trávy na hřbitově
Upozorňujeme nájemce hrobových míst, že je zakázáno ukládat vázy, sklenice a další odpad za pomníky.
Při sekání trávy může snadno dojít k úrazu. Pokud se budou tyto věci nacházet v okolí hrobového místa,
nebude vysekáno.
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Děti zavítají do Divadla kouzel Pavla Kožíška
Jak každý rok i letos chystáme pro naše ratolesti celodenní výlet ke Dni dětí. Tentokrát pojedeme do Líbeznic
na kouzelnické představení Škola kouzel. Čarování v unikátním divadle po boku známého profesionála Pavla
Kožíška bude stát za to, stejně jako návštěva zrcadlového labyrintu, síně smíchu nebo antigravitační místnosti. Překvapí vás levitující stolek, zasmějete se u prohnutých zrcadel a v úžasu budete sledovat optické
klamy a iluze. Děti mají zájezd zdarma, dospělí platí 500 Kč. Do Líbeznic vyrazíme objednaným autobusem v
sobotu 15. června 2019, sraz je v 10:00 hod. na parkovišti v Souticích. Volná místa ještě jsou, dejte vědět
také svým kamarádům a vezměte je s sebou. 😊 Účastníci se mohou přihlásit přímo na obecním úřadě v
Souticích nebo na telefonu 603 523 506.

Akci připravuje a zajišťuje obec Soutice
Začátek léta v Souticích se Sadovankou, přijďte poblahopřát seniorům jubilantům
Obec Soutice Vás všechny srdečně zve na pěkné
letní odpoledne se Slováckou dechovou hudbou
Sadovanka a lidovým vypravěčem Slávkem Kubíkem. Posezení s možností tance a milé zábavy
se uskuteční v budově bývalé školy č.p. 16 v
Souticích ve středu
26. června 2019 od
14:00 hod. Hlavním
bodem
programu
bude gratulace a obdarování všech našich
dříve narozených jubilantů (od 70. narozenin), kteří své kulaté a půlkulaté výročí slaví v roce 2019. Kapela Sadovanka má pět členů – z nich
čtyři muzikanty a jednoho moderátora. Kapelník František Machala hraje na
baskřídlovku, Jara Buráň na křídlovku, Tonek Adamec na harmoniku a Radek Dolina na tubu. Lidový vypravěč Slávek Kubík umí pobavit posluchače nefalšovaným
slováckým humorem. „Těšíme sa na fšeckých vás, keří máte rádi pěknů pěsničku
a dobrů náladu.“

Akci připravuje a zajišťuje obec Soutice
Měsíc jara a knihy
Měsíc březen je už více jak 60 let spojován s Měsícem knihy, pojďme si připomenout, jak tomu bylo dříve a
srovnejme situaci s knižním světem dnes. Má ještě tištěná kniha své místo na trhu a jaké knižní akce se s
měsícem březnem pojí a kde se vzal březnový Měsíc knihy? Historie Měsíce knihy sahá do
roku 1955. Knihy se dostaly do všech domácností a do povědomí co největšího počtu
lidí. S příchodem sametové revoluce v roce 1989 přišla i řada změn, především to,
že Měsíc knihy přestal být ministerstvem řízenou akcí a téměř zanikl. I přes veškeré
snahy internetu a médií s ním spojenými si tištěná kniha stále drží svojí pozici „lidského společníka" a březen, kromě svátku jara, zůstává i nadále svátkem knihy. Nakladatelství a knihkupectví přicházejí s výhodnými cenami titulů a je tedy jasné, že už jen
díky tomu nebude čtenářů ubývat, ba naopak bude přibývat těch, co budou nalézat kouzlo a vůni tištěných
knih.
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Měsíc šprýmař
Měsíc duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Před přechodem do gregoriánského
kalendáře to byl druhý měsíc v roce. Jméno duben pochází od slova dub. Duben začíná stejným dnem v
týdnu jako červenec a v přestupném roce jako leden. První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je
apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé
a používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas.
Měsíc lásky
Měsíc květen bývá považován za měsíc lásky a romantiky. 1. května je mezinárodní svátek práce a druhou květnovou neděli se slaví svátek matek.
Měsíc květen začíná ve stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný
jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen. Květen
je „Měsíc školních zahrad“, každoročně vzdávají školy po celém světě hold svým
zahradám, hřištím a dvorkům – místům, která jsou ideální k propojování teorie s praxí při
výuce, tvoření a hrám, k poznávání přírody, seznamování dětí s okolním světem i rozvoj místní
komunity.
Svatojánská noc (letní slunovrat)
Dvacátého prvního června nastává doba slunovratu, v tyto dny slunce dosahuje vrcholu a pomalu začíná
slábnout. Zároveň tímto dnem začíná léto, čas tepla, plodnosti a naděje v bohatou úrodu.
Původ oslav pochází z dob pohanských, kdy si naši předci všimli, že tímto dnem ztrácí slunce svou moc a dni
se začínají krátit, a proto se snažili slunci nějak pomoci v získání či doplnění jeho slábnoucí moci. S nadějí
zapalovali ohně věříce, že teplo a světlo, které oheň vydával, pomohou v doplnění sil. Slunce vládlo zemi přes
den a noc podle představ našich pohanských předků skrývala mnohá tajemství. Vzhledem k výjimečnosti této
noci se mělo za to, že ožívají tajemné síly a země vydává své poklady. K nalezení takového místa bylo
zapotřebí nalézt kvetoucí kapradí. To kvetlo přesně o půlnoci a vydávalo zlatavou záři. Kdo chtěl mít zázračný
květ z kapradí, který byl velmi důležitým pomocníkem při hledání pokladů, měl pod kapradí rozprostřít bílý
šat, který měl zachytit padající květ. Kdo prý květ zachytil a nosil u sebe, byl neviditelný, rozuměl řeči zvířat,
rostlin a stromů, měl ve všem štěstí a byl předurčen k objevení pokladu. Získat takový květ však nebylo vůbec
snadné, protože ho prý střežily mocnosti temné. Krom čertů a čarodějnic v lese číhalo mnoho dalších nástrah
jako například bludný kořen nebo bludičky. Člověk, který překonal všechny nástrahy a poklad objevil, si měl
z něho vzít jen tolik kolik unesl, jinak by jeho duše propadla pro jeho nenasytnost peklu.
Čarovné koření
Chtělo-li děvče vědět, za koho se provdá, natrhalo v předvečer svátku Jana Křtitele devatero kvítí (kopretinu,
růži, smolničku, chrpu, rozchodníček, čičmudíček, mateřídoušku, fialku a zvonek), a to aniž by při tom promluvilo nebo se ohlédlo. Večer si devatero kvítí dalo pod hlavu pod polštář a ve snu se jí prý zjevil její
vyvolený.
Kdes chodila dnešní noci? “Sbírat bejlí na nemoci.“ Kdopak s Tebou chodil, kdo tě lesem vodil? “Nejmilejší
přítel, sám svatý Jan Křtitel.“ (Z Pošumaví)
Chodila po roli, trhala kúkoli aj tu dobromysel, co by šohaj přišel. Chodila po hájku, trhala polajku, trhala,
volala: Pojď ke mně šohajku! (Z Moravy) *polajka=máta
Kdes chodila dnešní noci? “Sbírat bejlí na nemoci.“ Kdopak s Tebou chodil, kdo tě lesem vodil? “Nejmilejší
přítel, sám svatý Jan Křtitel.“ (Z Pošumaví)
„Kde v domě bezovej, lipovej květ, heřmánek a hadí koření, tam není bolesti, tam není mření.“
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Pranostiky červenec

Pranostiky srpen

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima
zaskvěje.
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá
kopa.
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm
týdnů patří.
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně
vína.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna
vlasy.
S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude
drahá mouka.

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen
mučí.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.
Počasí na Vavřince jaké jest, takové udrží se po
několik dnů.
Ke svatýmu Rochu bejvá hojnost hrachu.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho
zelená.
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i
celý podzim.
Stětí svatého Jana, přestávají již parna.
Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

Blahopřejeme našim občanům k jejich životnímu jubileu, které oslavili
v měsíci dubnu a květnu 2019
Blažejovský Antonín
Brzek Stanislav
Kamberský Josef
Karafiát Karel
Míka Rudolf
Olišar Josef
Olišarová Ludmila
Rotter Josef
Rybička Jaroslav
Vilímovský Antonín

Brožová Anna
Brzek Jaroslav
Holečková Eva
Jandejsková Marie
Jenčíková Blažena
Novák Jaroslav
Staněk Bohumil
Voslářová Františka

Narodil se: Ladislav Pešata
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Navždy odešel: Jaroslav Vilímovský
Miloslav Dvořák

Píseň
Ta smutná
píseň skřivanova
co připomněla
ráno
kdy naplnil se čas
zazněla
jak umíráček
něhy slov
co zůstala
nevyslovena
a zmizela
v pustině
co je v nás.
Svět lehounký jak vánek
jak chmýří pampelišek
křehký jako džbánek
v němž je víno slyšet…

Autorkou básní je Jitka Vysekalová. Básnickou sbírku „Mým láskám“ vydala v roce 2006.
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Slaný cibulový koláč
1 listové těsto
5 velkých cibulí
15 dkg anglické slaniny
15 dkg eidamu
3 vejce
sůl
pepř
provensálské koření
mletá sladká paprika
1 smetana
Postup přípravy receptu
1. Listové těsto rozválíme a přendáme na plech s vyšším okrajem a vytáhneme těsto podél okrajů,
propícháme vidličkou.
2. Posypeme najemno nakrájenou slaninou, cibulí nakrájenou na půl kolečka, posypeme provensálským kořením, na to rozprostřeme nastrouhaný eidam. Vejce rozšleháme se solí, pepřem a smetanou a celý koláč polijeme. Nakonec posypeme mletou sladkou paprikou.
3. Dáme péct do vyhřáté trouby a pečeme na 200 stupňů asi 25 minut do zlatova!
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