Občasník obce Soutice

SOUTICOVI Y
Číslo 2/2012
Z historie obce:

Soutice za vlády rytířů Lukaveckých z Lukavce
(Vybráno z obecní kroniky)

Lukavečtí Z Lukavce byli rytířové starého rodu, nazývající se podle svého
původního sídla - tvrze a městečka Lukavce na Čáslavsku.
Jejich znakem byl štít s větším okrouhlým polem dolejším, nad ním dvě stejná
čtverhranná pole s helmicí a nad ní lesní roh s pentlí.
Kolem roku 1500 nabyl soutické panství Jetřich Lukavecký z Lukavce. Není
jisté, zda se tak stalo koupí nebo sňatkem s některou slečnou Bůvolovou. Alespoň
tolik je jisto, že byl pánem na obou tvrzích. Měl syny Zdeňka a Jetřicha. Zemřel před
rokem 1542.
Ze zápisů vyplývá, že mezi r. 1490 a 1542 byly pobořeny obě soutické tvrze,
příslušné vesnice i kostel a snad i celé okolí. Kým, jak a kdy k tomu došlo zůstává
obestřeno tajemstvím.
Zdeněk Lukavecký z Lukavce měl své sídlo na Souticích a dal obnovit dolejší
hrad na místě, kde stojí nynější zámek. I kostel znovu obnovil a později byl také
pochován v jeho kryptě. Hořejší hrad však už nikdy obnoven nebyl. Zdeněk
Lukavecký měl osm synů: Jetřicha, Jana, Adama, Petra, Václava, Jindřicha, Matěje a
Jiřího. Zemřel před rokem 158l.
Vládu na Souticích nastoupil jeho prvorozený syn .Ietřich Lukavecký, který
později nabyl též Kluků a Chlumu a tam ľ. ] 600 zemřel.
Po něm připadly Soutice jeho mladšímu bratru Janovi a po něm Matějovi, který
je roku 1622 prodal Janu Obyteckému z Obytce.
Lukavečtí byli horliví utrakvisté a i poddané vedli ke svému vyznání. Stálého
kněze však na Souticích neměli. Mnozí členové jejich rodu byli pohřbeni ve zdejší
kostelní kryptě. Dva zachované náhrobní kameny jsou zazděny mezi pilíři zvenku
kostela. Jeden je se znakem Lukaveckých,
druhý se spojeným znakem jejich a
Salavových z Lípy, připomínajícím zřejmě manželku některého Lukaveckého.
O hnmotném stavu soutického lidu za dob Lukaveckých není ničeho známo, ale
soudě podle tehdejších veřejných poměrů, nebyl příliš utěšený. Zvyšovaly se roboty
a dávky a veškerý útisk byl beztrestný. Zvláště při spustošení hradů a kostela okolo
roku 1520, žalostné tu byly poměry.
(Pokračování příště)
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Slovo starostky:
Vážení a milí spoluobčané,
nezadržitelně se blíží čas Vánoc a konec kalendářního roku 2012. Jak se říká, uteklo
to jako voda a paní Zima už nám chystá bílou peřinu. Tento rok byl pro některé z nás
velmi hektický a přinesl spoustu změn v osobním i pracovním životě. Někdy jsou to
změny k lepšímu, ale těch je v poslední době čím dál tím méně. Z médií se
dozvídáme, že se podle mayského kalendáře blíží konec světa. Život ovšem není jen
čekáním na náš konec. Život se musí žít, ať již víme, že zemřeme, nebo jsme v plné
síle. Mnoho lidí prožívá svůj konec světa každý den. Každý den se od někoho na
zemi dozví, že má nějakou nevyléčitelnou
nemoc a přibližný čas, který zbývá do
konce jeho dnů. Je to úplně stejná situace, jako ta s koncem světa roku 2012, jen s tím
rozdílem, že se netýká jen jedince, ale celého lidstva.
emocný může žít a doufat, že
se najde lék, který mu pomůže, ale je to jen malá naděje. Lidstvo může doufat, že
jednou změní samo sebe a nezničí se. Již asi tušíte, kam tím mířím a tušíte správně.
Vezměme naši planetu. Můžeme si klidně žít, nikde žádný náznak jakékoliv
katastrofy, nikde žádné zvěsti o konci světa. Ale v tom to přijde, zemské jádro se
rozpadne a celý svět zanikne. Co z těchto řádků vyplývá? Je to smutné, ale to nejhorší
je, že nikdy nevíme na čem právě jsme. Jediné co můžeme změnit jsme my samotní!
A proč to? Protože tím můžeme předejít spoustě věcí a většině z nich bychom předejít
chtěli, či měli. Vždyť právě proto jsme tady. Protože máme strach o budoucnost,
strach o lidstvo, strach z konce světa! Ano, jsme to právě my, kdo svým chováním,
svým životním stylem mění životní podmínky na této planetě, planetě Zemi. Již ten
název - Země, když jej slyšíme, mnohým z nás se vybaví domov. A právě kvůli
domovu bychom se měli zamyslet sami nad sebou a nad svými činy. Je tu ještě
mnoho věcí, které děláme špatně. Mnoho věcí, které můžeme dělat lépe. Pojďme
vykročit do Nového roku s předsevzetím,
že se k sobě konečně začneme chovat
slušně, bez zloby a zášti. Važme si života a každé chvíle, kdy je nám na světě krásně a
přejme ostatním lidem vše dobré.
Já Vám všem přeji krásné a klidné svátky vánoční v kruhu svých blízkých, dětem
bohatého Ježíška a v roce 2013 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Alena Exnerová

Co se událo v naší obci:
Výsadba stromků v obecním lese Čepárka
Velikonoční tvoření v muzeu
Oslava Dne matek
Zájezd do divadla U Hasičů
Otevření místní knihovny
"Prázdniny jsou tady!" - zábavné odpoledne pro děti
Zájezd do divadla Radka Brzobohatého
Podzimní tvoření v muzeu
Předvánoční tvoření v muzeu
Výsadba třešňové aleje z Černýše ?o Požár - "Zasaďte si svůj strom"
Výměna oken a dveří v budově OU
Rozsvícení vánočního stromu na návsi
Prodejní výstava adventních a vánočních dekorací

Akce spolků:
Oslava 120. výročí založení SDH Soutice
Nohejbalový turnaj
Rybářské závody
4.ledová neckyáda
Vysvěcení kapličky v Kalné
Přednáška Policie ČR -"
eotvírej každému"
Oldies party se Štrůdlováním
Jarmark v Hulicích
Rozsvícení Kalnické kapličky

'

ČRS Soutice uskuteční tradiční prodej kaprů dne 23.12.2012
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Blahopřání:

Naši milí senioři, k Vašemu životnímu jubileu
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

Eva Holečková, Kalná - 77 let
Františka Voslářová. Soutice - 75 let
Věra Svobodová, Kalná - 65 let
Josef Vobořil. Soutice - 78 let
Alena Vaníčková. Soutice - 76 let
Božena Smová, Soutice - 78 let
Kadlečková Antonie, Soutice - 79 let
Rejnová Miloslava. Kalná - 79 let
Voslář Jaroslav. Soutice - 81 let
Vilímovská Eva, Soutice - 75 let

p. Blažena Jenčfková, Soutice - 78 let
p. Jaroslav Brzek, Soutice - 65 let
p. Štěpán Loskot. Soutice - 65 let
p Josef Horáček, Kalná - 78 let
p. Václav Fleišrnan, Soutice - 70 let
p. Antonín Kadleček, Soutice - 81 let
p. Vilímovská Jiřina, Soutice - 65 let
p. Pelikánová Danuše, Kalná - 65 let
p. Karlová Františka, Soutice - 91 let
- nejstarší občanka obce

p. Bohuslav Vlasák,
Kalná - 76 let
p. Seidlová Jaroslava,
Soutice - 85 let

Narodili se:
J ul ie Kadlečková, Soutice
Samuel Nikolas Stejskal, Černýš

Počet obyvatel k 30. 11. 2012:
Celkem: 265
Soutice: 200
Kalná:
42
Černýš:
23

-4-

Prázdniny jsou tady

Výměna oken

Den matek

Podzimní tvoření

Informace pro občany:
Kalendář "Benešovsko

20 J 3" je možno zakoupit na OÚ Soutice za 55,- Kč.

Posledních 11 volných stromů, zasazených v třešňové aleji z Černýše do Požár při
akci "Zasaďte si svůj strom" si můžete zakoupit za cenu 366,- Kč
(stromek 160,-Kč, kotvící kůl 68,-Kč, chránička kmene 36.-Kč, chemická ochrana
proti okusu 49,-Kč, doprava 41,- Kč)
Každý majitel stromku obdrží certifikát - originální vánoční dárek.
Obecní úřad Soutice zajišťuje rozvoz obědů z jídelny VEGA Hulice - cena 60,-Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ

Recept:

Kokosové knoflíčky
Suroviny:
4 uvařené žloutky
80g strouhaného

kokosu + trocha na obalení

80g másla nebo hery
150g cukru moučky
4 lžíce rumu

Příprava:
Uvařené žloutky nastrouháme,
těsto.Vytvarujeme
malé koláčky
prstem vymáčkneme důlek. Do
můžeme přidat i oříšek. Necháme

přidáme ostatní ingredience
a vypracujeme
- knoflíčky. Obalíme je v kokosu a uprostřed
důlku vlijeme trochu rozpuštěné čokolády a
ztuhnout.

Přejeme Vám dobrou chuť!

Souticoviny - informační a kulturní občasník.Číslo:
2/20 J 2. Den vydání: 12.12. 2012
Vydává Obec Soutice pro Soutice, část Kalnou a část Černýš. Vychází nepravidelně. Povoluje
Obecní úřad Soutice. Registrační číslo MK ČR E 20611. Adresa redakce: Soutice 104,25771
Soutice. Internetové stránky :www.soutice.cz.Elektronickáadresa:obec.soutice@tiscali.cz
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Akce o.s. Kalňáci:
Beseda s Policií ČR
V sobotu 6. října 2012 zavítali do soutické hasičárny příslušníci Policie ČR. Tentokrát ne za
účelem řešení trestních činů či přestupků, ale na služební návštěvu. Při ní měla proběhnout
beseda s místními občany, zejména seniory, na téma předcházení rizik přepadení, okradení, jak se
vyhnout podvodu a jak nejlépe zabezpečit svůj majetek. Vzhledem k tomu, že o besedu byl ze
strany veřejnosti malý zájem, probírali příslušníci policie s přítomnými témata týkající se
problémů narůstající kriminality a velice ochotně odpovídali na jejich zvídavé dotazy.
Pro naše spoluobčany připojujeme několik užitečných rad:

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM
Peníze, doklady i klíče noste v tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik
skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo tašky.
Kabelku nebo tašku mějte stále na očích, nepokládejte ji v obchodech na police a nenechávejte v
nákupním vozíku. ikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně restaurace, ani v čekárně u lékaře či na
úřadech.
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení může proběhnout bez
povšimnutí.
Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte cizím lidem peníze,
neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.
JAK SE VYHNOUT PODVODU
Podvodníci využívají různé Záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho
bytu a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého domu, bytu.
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak
můžete vyřídit bezpečněji.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho
služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V
případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných
koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.
Udržujte dobré vztahy se sousedy. apiště si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich
pomoc nejrychlejší.
Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co
nejrychleji přivolat pomoc.
epodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu závažných
dokumentů např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu
a pečlivě promyslete.
Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte s právníkem, nechte si poradit od dalších
věrohodných osob. Většina institucí a nevládních organizací, která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i
bezplatnou právní poradnu.

JAK ZABEZPEČIT MAJETEK
•

•

•

Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost, í když jdete třeba jen na
chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci zamykejte, i když
jste doma.
Opouštíte-Ii byt nebo dům na delší čas (např. jedete na chatu nebo rekreaci), nezatahujte rolety a
žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je
výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.
Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány
cenné věci, sepsána výrobní
čísla apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnami při
likvidaci pojistné události.

1. ročník Soutického

štrůdlování

K historicky prvnímu klání v disciplíně, kterou ovládají spíše jemné ženské ruce, došlo v sobotu
20. října 2012 v hostinci U Petrů. Do soutěže v pečení štrůdlů bylo přihlášeno celkem 29
kulinářských
skvostů, z toho šest slaných. Všechny štrůdly krásně voněly, byly vkusně
naaranžované a ukázalo se, že pečení štrůdlů není jen doménou žen.
V soutěži se objevilo mnoho variací štrůdlu. Nejen klasické jablečné náplně (krájené, strouhané,
vařené), ale také zajímavé a chutné variace s mákem nebo švestkami. Objevily se tajné, po
babičce schovávané recepty těst - zadělávané pivem nebo vodu, s máslem nebo se sádlem. Ve
slané variantě byly štrůdly hlavně zelné s pikantními ingrediencemi. Soutěžní výrobky hodnotila
odborná porota ve složení Ludvík Luxa, Ota Paikert a Jiří Petrů a rozdala celkem šest hodnotných
cen. Dárkový koš jako první cenu za nejlepší štrůdl si odnesla paní Vlasta Horáčková ze Soutic.
Blahopřejeme a doufáme, že svůj kuchařský talent předvede paní Vlasta i v příštím roce při
druhém ročníku Soutického štrůdlovánÍ.
o.s. Kalňáci

