Občasník obce Soutice

SOUTICOVINY
číslo 5/2014

Z historie obce:
Theodora Patientia Benedikta hraběnka z Kuppenwaldu
Tato paní, rozená Smolíková, vdova pravděpodobně po Vojtěchu Bořivoji Turkovi ze Sturmfeldu a
Rosenstadtu, koupila smlouvou z 11. října 1694 od Antonína Josefa Obiteckého za 56 000 zlatých statky
Soutice, Horku a Vonšovec spolu se dvěma selskými grunty a chalupou v Dubějovicích.
Zde se provdala za hraběte z Kuppenwaldu a společně se zasloužili především o zdejší kostel, kde
zřídili oltář sv. Jana Nepomuckého, zakoupili obrazy Křížové cesty a korouhve.
Na Souticích však pobyla jen krátkou dobu, neboť všechen majetek, který koupila od Obiteckého,
prodala smlouvou ze 6. máje 1700 za 57 000 zlatých Ferdinandu Antonínovi Mladotovi ze Solopisk.
Mladotové ze Solopisk
První zmínka o tomto českém vladyckém rodě pochází z počátku 14. stol. a svůj název odvozují od
vsi Solopysky u Berouna. Mladotové nebyli nijak významným ani bohatým rodem. Císařovna Marie
Terezie jim propůjčila čestnou hodnost strážců královských dveří v době korunovace. V roce 1761
byli někteří členové rodu povýšeni do panského stavu.
Roku 1724 koupil Ferdinand Antonín Mladota palác na Karlově náměstí (dnešní Faustův dům).
Následující generace se postaraly o barokní přestavbu tohoto paláce. Roku 1755 dědí palác Josef
Mladota, vášnivý zájemce o různé mechanické hračky, které zde předváděl užaslému panstvu a zavdal
tak příčinu ke vzniku pověsti o doktoru Faustovi.
Erbem Mladotů byl v červeném poli stříbrný kosmý pruh se třemi černými routami. Klenotem bylo
červené orlí křídlo s pruhem a routami jako ve štítu, někdy se zobrazovala i dvě složená orlí křídla. Po
roce 1761 byly stanoveny dvě přilby, každá s jedním červeným křídlem, pruhem a routami.
(Z obecní kroniky)
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Co se událo:
- Podzimní tvoření v muzeu
- Výstava nálepek ze zápalkových krabiček sběratele Josefa Tomaidesa z Trhového Štěpánova
Za zapůjčení děkujeme paní Zdeňce Chvojkové
- Byla pořízena nová autobusová čekárna do Soutic
- Zájezd do divadla Gong na představení Dívčí válka – nová éra
- Tradiční rozsvěcení vánočního stromečku na soutické návsi
- Do muzea byla pořízena krbová kamna a doplněno osvětlení, byly osazeny nové okapy
- Byla provedena výsadba stromků v obecním lese
- Vánoční tvoření s mikulášskou nadílkou pro děti v muzeu
Podzimní tvoření

Rozsvěcení vánočního stromečku v Souticích
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Vánoční tvoření s mikulášskou nadílkou

Plánované akce:
Obecní úřad Soutice
Vás srdečně zve na

Vánoční koncert skupiny Diogenes
v kostele sv. Jakuba st. v Souticích
dne 22. 12. 2014 od 18:00 hod.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy místního kostela.
Muzeum Soutice
Vás zve na

Vánoční výstavu
sběratelky Barbory Jandejskové
Výstavu je možno navštívit po předchozí
domluvě na tel. 605 443 473.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

28. 3. 2015
8. 5. 2015
4. 7. 2015

Velikonoční tvoření v muzeu
Tradiční oslava Dne Matek
Vítání prázdnin

17. 1. 2015
7. 2. 2015
21. 3. 2015

Ples MS Hubert Soutice
Ples SDH Soutice
Taneční zábava spolku Kalňáci v pohostinství v Hulicích
(téma: skupina ABBA a film Mamma mia, kostýmy vítány)
Ledová neckyáda – spolek Podoláci

Akce spolků:

1. 8. 2015
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Informace pro občany:
Zastupitelstvo obce Soutice pracuje ve složení:
starostka:
Alena Exnerová
místostarosta: Josef Olišar
členové OZ: Ludmila Holečková, Hana Mrázková, Antonín Blažejovský,
Mgr. Olga Bílková, Václav Seidl, PhDr. Petra Ris Čížková, Radek Vilímovský
Velice si vážíme Vaší volby a děkujeme za projevenou důvěru.
Vážení spoluobčané, pokud budete potřebovat projednat jakékoliv záležitosti na obecním úřadu a
nebudou Vám vyhovovat úřední hodiny na obci, které jsou:
Pondělí: 8,00 hod. – 17,00 hod., Středa: 8,00 hod. – 17,00 hod., Pátek: 8,00 hod – 12,00 hod.,
máme na budově označenou schránku, do které můžete vhodit Váš vzkaz, nebo si můžete domluvit
schůzku v neúřední den a hodinu, která bude oběma stranám vyhovovat na telefonu číslo: 317 851 523,
317 851 259, nebo na mobilním telefonu: 602 865 093.
Další možností je Váš požadavek napsat na náš obecní email: obec.soutice@tiscali.cz, nebo webové
stránky obce: www.soutice.cz a v neposlední řadě můžete oslovit zastupitele, ke kterému máte důvěru a
on Vaši žádost předloží buď na obecním úřadu k vyřízení, anebo k projednání na zasedání OZ.

Na OÚ si můžete zakoupit:
nástěnný kalendář Soutice 2015 za 100,- Kč
stolní kalendáře Benešovsko 2015 a Místopis Benešovska 2015 za 65,- Kč

Poděkování:
Vážení spoluobčané!
Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat, za ochotu a pomoc při pátrání po
panu PAJEROVI z Nesměřic.
Velice mne těší, že jste neváhali a spěchali na pomoc člověku a jeho rodině v těžké chvíli.
Poděkování patří:
Josefu Olišarovi, Libuši Kasalové, Jaroslavu Kasalovi, Tomáši Bezouškovi, Pavlu Kulíkovi,
Martinu Veseckému, Robertu Hulyopovi, Petru Suchému a Michalu Kozákovi.
Moc si Vaší pomoci a obětavosti vážím! Alena Exnerová

Sdělení:
Žádáme všechny občany naší obce, neodkládejte velké elektrospotřebiče u kontejnerů,
především LEDNIČKY a TELEVIZORY!!
Odvoz z Vašeho domu je zajištěn skládkou EKOSO. Volejte na telefon: 317 851 725.
Svoz nebezpečného odpadu na území obce Soutice je zajišťován 2x ročně.
Termín svozu bude včas oznámen.
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Změny v registru vozidel od 1. 1. 2015
K 1.1. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Jedná se o velmi rozsáhlou novelu a všechny změny nelze ve stručnosti postihnout. Níže Vám přinášíme
výběr některých změn týkajících se vlastníků vozidel.
Vozidla, která po datu 31. 12. 2014 budou ve stadiu „v převodu na nového majitele,“ má nový vlastník
povinnost zaregistrovat do 30. 6. 2015. Pokud tak vlastník vozidla neučiní, bude vozidlo následně
považováno za zaniklé (dříve trvale vyřazené).
U vozidla dříve „dočasně vyřazeného“ (nový pojem – vyřazeného z provozu), kde doba původního
dočasného vyřazení přesahuje 18 měsíců, má vlastník vozidla povinnost oznámit obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.
Tato povinnost je mu uložena do 31. 12. 2015. Pokud tak vlastník neučiní, bude vozidlo následně
považováno za zaniklé (dříve trvale vyřazené).
V případě jakékoliv změny vlastnictví vozidla vyjma, přechodu vlastnického práva, nechá-li se účastník
řízení při převodu zastupovat na základě písemné plné moci, musí být tato udělena písemně a podpis
plné moci musí být úředně ověřen.
V případě prodeje/koupě vozidla (při převodu vlastnického práva), žádají oba účastníci řízení o
provedení změny společně. Původní „odhlášení“ a „přihlášení“ vozidla na nového vlastníka se provádí
jedním úkonem, a to u obce s rozšířenou působností, ke které je místně příslušný původní vlastník.
Vozidlo je současně registrováno na nového vlastníka, nikoliv pouze odhlášeno.
V základních pojmech došlo k těmto důležitým změnám : vozidlo doposud „trvale vyřazené“ se nově
nazývá vozidlo „zaniklé,“ vozidlo doposud „dočasně vyřazené“ se nově nazývá „vyřazené z provozu.“
Za porušení některých povinností lze v souladu s právními předpisy uložit sankci v blokovém řízení až
do 5000 Kč a ve správním řízení činí pokuta za přestupek až 50 000 Kč.
Odbor dopravy a SH Vlašim
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Narodili se:
Adam Jakoubek, Soutice

Veronika Vinšová, Kalná

Už k nám přišel zas, ten vánoční čas,
andělíčka hlas tiše v noci prozpěvuje, aleluja vyzpěvuje.
Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní
předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. V adventu si do bytu dáváme adventní věnec, na
kterém postupně rozsvěcujeme čtyři svíce, které symbolizují Ježíše Krista jako Světlo, které osvěcuje náš
všední život. A když na adventním věnci dohasíná poslední svíčka, jsou Vánoce za dveřmi.
Cukroví je upečeno, celý byt je slavnostně vyzdoben a vše voní jehličím a purpurou. Vytváříme si
doma prostředí pro rozjímání. Pouštíme si vánoční koledy, zdobíme svůj byt barborkami, větvičkami
jmelí a borovice, cesmínou, vánoční hvězdou, čemeřicí nebo růží z Jericha.
Můžeme pozvat přátele, uvařit si dobrý punč, kávu nebo vánoční čaj. Zazpívat si koledy při pečení
cukroví a přemýšlet, jak a čím své blízké obdarovat, jak jim udělat radost.
Rozmazlujte se spoustou dobrého jídla. Nebojte se, po období vánočních a novoročních hodokvasů
přichází období půstu, utahování opasku a zimních i předjarních radovánek.
Jen vítejte a buďte pochváleny, vy svátky pokoje, líbezných koled, starých obyčejů a bájí a vše je
připraveno na příchod Jezulátka.
Tak tiše vyčkejme voňavé, kouzelné, zářící, teskné i radostné, nejkrásnější svátky v roce -Vánoce.
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Vše se připravuje k tomu nejkrásnějšímu svátku z celého roku, ke Štědrému večeru, plnému
magického kouzla, rodinné soudržnosti a nostalgických vzpomínek i radostného překvapení.
Na co nesmíte na Štědrý den zapomenout?
1. Psa vyhoďte opatrně z chalupy zadkem napřed, aby nepustil do stavení nikoho cizího.
2. Zajděte ke studánce, dejte do ní jablko a ořech a odmění Vás po celý příští rok dobrou vodou.
3. Pokud chcete vidět zlaté prasátko, nesmíte do večeře pozřít ani sousto.
4. Ještě než prostřete, zameťte celé stavení březovým koštětem, aby se ve stavení nedržely myši.
5. Ubrus nechte na stole až do Štěpána. Pod něj dejte kapří šupiny, aby se domácnosti držely peníze.
6. Od stolu během večeře nevstávejte, aby Vás nestihlo neštěstí.
7. Ke štědrovečernímu stolu ať Vás usedne sudý počet a nezapomeňte prostřít o jedno místo navíc
pro osamělého pocestného.
8. Nohy stolu obepněte řetězy, aby vydržela soudržnost Vaší rodiny.
Zavolejte svým známým, blízkým, popřejte jim hezké Vánoce, navštivte je a obdarujte je.
Popřejte i svým nepřátelům, vždyť kdy jindy si odpustit než právě o Vánocích? Je to příležitost učinit
něco dobrého pro ostatní i pro svoji dušičku.

Milé děti,
užijte si krásné Vánoce u stromečku a pěkné vánoční prázdniny na sněhu,
přeji Vám všem bohatého Ježíška, splnění všech Vašich přání.
Hodně zdravíčka a štěstíčka v Novém roce 2015.
Milí spoluobčané,
přeji Vám veselé a šťastné svátky vánoční, užijte si lásky, dárků,
sladkostí a pohody v kruhu svých blízkých.
Přeji Vám do Nového roku 2015 pevné zdraví, hodně štěstí, osobní
i pracovní úspěchy a rodinnou pohodu.
Alena Exnerová.
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Zveřejnění článků z emailové pošty ze dne 9. 12. 2014 od p. Mgr. Olgy Bílkové:
„Do souticovin přikládám následující:
Článek Mgr. Dany Proškové
Úvaha PhDr. Petry Čížkové
Můj článek ke spolku Kalňáci
A prosím o zveřejnění dopisu, který dostal pan Vlasák od SDH Soutice s tímto úvodním textem:
V předchozím čísle Souticovin byl otištěn dopis pana Bohuslava Vlasáka z Kalné (příloha č. 1) a
reakce Kalňáků na dopis Sboru dobrovolných hasičů panu Vlasákovi (příloha č. 2). Dovolíme si
zde otisknout dopis, který byl příčinou naší reakce a v předchozím čísle bohužel chyběl.
Olga Bílková“
Reakce na poslední Souticoviny
Nedá mi, abych se více než měsíc po volbách, které notně rozhýbaly vody soutického rybníku,
nevyjádřila k poslednímu číslu Souticovin, konkrétně k ústřednímu článku Slovo starostky a jeho
přílohám. Nehodlám se pouštět do žádné analýzy, spíš jen vyjádřit svůj názor. Mnohé jeho pasáže jsou
stejně směšné jako trapné, jako celek ale především hrubě nedůstojné oficiálního obecního tisku. Emoce
a hysterie v předvolebním období vesnicí doslova cloumaly, nevyhnuly se tedy pravděpodobně ani
přispěvatelům Souticovin. Občasník byl prošpikován patetickými výkřiky, otazníky, odhodlání „dát se do
boje“ a stoupat si na protest proti bezpráví k sakrálním stavbám. Proti komu se bude bojovat, těžko říct.
Nevím, jestli jsem přehnaně vztahovačná, ale nelíbí se mi množství příspěvků spjatých s Kalnou,
spolkem Kalňáci a jeho členy. Zveřejněné „názory občanů“ jsou bohužel nepodepsané. Ten první by
rozhodně potěšil Ivana Mládka, jehož píseň plná zkratek byla přispěvateli pravděpodobně inspirací.
Poprvé rozumím prezidentovi M. Z., který označuje některé noviny hnojem, a to nečetl tento příspěvek.
Ten další je upřímným vyznáním nenávisti vůči občanům z „opoziční“ kandidátky a jejich podezřele
dobře informovaný autor Spoluobčan se jednou samou nenávistí k „zastupitelce z Kalné“ zalkne. Dál už
se jen chválí a adoruje, ale aspoň se nekřičí a nepomlouvá.
Je škoda, že do výčtu listů dotýkajících se Kalné nepřidala obec korespondenci, kterou jsme s ní já a
moje sestra vedly na záchranu našich nepovolených staveb na Políčku u Kalné. Po udání starostlivými
spoluobčany jsme se celých pět let snažily uvést jejich povolení do pořádku, vše ale ztroskotalo na
opakovaném zamítnutí obce. Nevíme proč, neboť k jejich výstavbě nám starostka obce dala kdysi
souhlas. Máme založeno mnoho žádostí a osobních dopisů zastupitelům v průběhu uplynulých pěti let.
Zůstaly bez minimální odezvy, i přes povinnost odpovídat do 30 dnů, jek velí zákon úředníkům na
jakékoliv úrovni. Řešit se stavby začaly v okamžiku, kdy byla sestra zvolena do zastupitelstva. Protože
připomínat zastupitelce její prohřešek v podobě černé stavby se hodilo. A snesly to i poslední
Souticoviny. Stavby u Kalné jsou tedy nyní zbourány, přitom by stačilo jediné souhlasné vyjádření obce,
že stavby nevidí jako zásadní rozpor s obecním záměrem. Tolik k údajné ochotě obce vyhovět
požadavkům všech občanů. Ochota a shovívavost se evidentně týká pouze občanů loajálních. Pozitivum
spatřuji v tom, že mě nebude iritovat mé jméno v obecních zápisech, vyjádřeních, trapných anonymech.
Závěrem něco o našem zbytečně démonizovaném spolku. Kalňáci nikomu neškodí. Věnujeme se
činnosti, která nás všechny baví, neočekáváme od nikoho vděčnost ani zisk z pořádaných akcí. Pokud
směřujeme činnost do jiných obcí, je to jen proto, že jsme to v Souticích pro nezájem vzdali. Obcházet
jsme nikdy nikoho nechtěli, poškozovat už vůbec ne. Nekrademe nikomu slepice ani nápady.
Nerozdělujeme obec, ani se nikomu za zády s nikým nepaktujeme. Nepíšeme anonymy, neudáváme
nikoho na úřadech ani nikde jinde. Disponujeme naopak velice bohatými zkušenostmi s udavači, kteří
nám svým štěničím dotíráním na všemožných institucích hodně znepříjemňují život. I nadále se budeme
zastávat starších a vážených proti neuctivým křupanům. A co je nejdůležitější – budeme důvěřovat
v soudnost spoluobčanů, kteří překrucování a hysterické lži a polopravdy příště cestou od svých
novinových schránek odsypou.
Dana Prošková, dříve Bílková
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Cherchez la femme. Za vším hledej ženu.
Vážení spoluobčané,
v dnešním čísle Souticovin bych se ráda za naše Sdružení nezávislých kandidátů Soutice pozastavila u
tématu voleb, předvolebního boje i u samotného vydávání soutického občasníku.
Všem novým událostem v obci předcházelo údobí, které se dá trefně a výstižně pojmenovat
předvolebním bojem. Boj to byl a ne na všech frontách zcela čistý. Na občany bohužel i tento nekalý boj
zapůsobil. Nepřísluší mi hodnotit motivaci členů druhé kandidátky, ale faktem je, že už nesmazatelně
zůstanou jejich nečestné praktiky zaznamenané mimo jiné i v Souticovinách, využít totiž pro svou vlastní
propagaci právě obecní tisk a ještě s takovým kulantně řečeno zkresleným obsahem je mimo legislativní
rámec České republiky.
Ano, je pravdou, že v boji je dovoleno mnohé a že se i řada významných vojevůdců a diktátorů uchýlila k
šíření dezinformací. Dezinformace může totiž zvrátit očekávané. Jenže pokud mám podrobit odborné
kritice obecní tiskovinu Souticoviny, nejednalo se o ryzí dezinformace, ale o pragmatické polopravdy a
cílené lži. Úspěch se dostavil.
Obecní tisk a jeho fungování upravuje tiskový zákon a jeho účelem je, aby sloužil potřebám občanů, a to
zejména díky možnosti prezentovat v něm informace důležité pro občany, právo na vyjádření v něm má
každý ze zastupitelů. Souticoviny jsou tedy tak trochu bulvární raritou - slouží totiž, až doposud tomu tak
bylo - jediné osobě, one woman show.
Je těžké kultivovat něco, když snad každý z nás už si zvykl na dlouhosáhlý výčet díků a
chvály sebe samé. Strategie vyzdvihování dobrého a zatloukání nepovedeného snad podle doktora Plzáka
funguje v manželském životě, ale v politice, kterou můžeme chápat jako správu věcí veřejných, bychom
na ni měli zanevřít. "Za vším hledej ženu" je krásné a okřídlené rčení, v soutickém kontextu postačí říci:
"Za vším hledej anonym", neboť se vedení obce zarytě drží anonymních pisatelů, ať těch, kteří k
dosavadnímu vedení vzhlíží, nebo těch, kteří se ve výčtu často objevují v negativních konotacích. O to
smutnější, že ani ti, kteří mají v náplni obdiv a podporu, nedokáží svá slova stvrdit svým podpisem.
Podpis, jenž je pro recipienta mediálního sdělení skrytý, zůstává latentní i přes tvrzení, že jím redakce
disponuje. Je pravdou, že ochrana zdroje ve zvlášť závažných a celospolečensky významných kauzách je
běžná, nicméně do určité míry problematická a v odborném diskurzu četně diskutovaná. Pracujeme-li s
hypotézou o svobodném a objektivním šíření informací, s principem watch-dog-role, tedy že média
fungují jako tzv. hlídací psi demokracie, ano, jsem pro, neboť libertariánská teorie je podstatou pluralitní
společnosti. Ovšem s ohledem na charakter Souticovin, kdy debatujeme o obecním tisku, a uveřejňování
anonymních ohlasů a názorů, ocitáme se úplně v jiné problematice.
Je jistě jednodušší dát prostor pochvalným anonymním pisatelům než platným členům zastupitelstva tak,
aby byla zachována zákonná substance obecního tisku. Meritem obecního tisku je totiž zajistit
poskytování objektivních a vyvážených informací o územním samosprávném celku. Dávat přednost
vlastní adoraci před objektivitou je lakonicky řečeno úsměvné. Novela tiskového zákona, kterou naši
zákonodárci prosadili zejména z toho důvodu, aby zamezili transformaci obecního tisku na "hlásnou
troubu vedoucí třídy", je platná od roku 2013. Obec Soutice však názorově i prakticky zaostala v době
dávno minulé a věci nové nepřijímá. Zda se jedná o projev konzervatismu či předem promyšlený tah,
nechám na čtenáři.
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Komentář Olgy Bílkové k anonymním tvrzením týkajících se spolku Kalňáci v Souticovinách číslo
4/2014
V předcházejícím vydání Souticovin se hodně psalo o spolku Kalňáci, o mně a dalších osobách, aniž
bychom dostali prostor k vyjádření. Většina tvrzení navíc nebyla podepsána. Jejich zveřejnění bylo ze
strany obce velmi politováníhodný počin, neboť tak došlo k porušení několika pravidel demokratické
společnosti.
Využívám tedy tohoto místa a dovoluji si Vám spolek Kalňáci představit tak, jak ho znám já - jeho
předsedkyně.
Kalňáci, dříve občanské sdružení, dnes podle nového občanského zákoníku zapsaný spolek, existují od
roku 2006 a nyní čítá rovných 40 členů. Z činnosti spolku si dovolím jen stručný výčet: Pravidelně
pořádáme setkání rodáků v Kalné, kde se každoročně schází 50 – 70 rodáků se svými přáteli,
kamarády z dětství, sousedy. Dvakrát do roka jezdíme autobusem na výlety - navštívili jsme již Kutnou
Horu, Žleby, Světlou nad Sázavou, hvězdárnu v Ondřejově, Sázavský klášter, Slatiňany, zámek Kačina
a spoustu dalších zajímavých míst.
Každý rok pořádáme tematickou taneční zábavu a předvánoční jarmark v Hulicích, kde se těšíme z
velké návštěvnosti místních občanů. Letos jsme již potřetí uspořádali Štrůdlování v Souticích, které se
bohužel takové oblibě netěší. Přesto jsme moc rádi za pomoc od soutických rybářů, hasičů a
myslivců, kteří se s námi podíleli na odměnách pro vítěze soutěže.
Sdílíme s našimi staršími sousedy v Kalné jejich narozeniny a navštěvujeme je s malým dárkem.
Pravidelně každý rok (už od roku 2006) se účastníme akce Čistá řeka Sázava, čistíme podle potřeby břehy
řek nebo jinou zaneřáděnou lokalitu. Přírodě se věnujeme i v průběhu roku – čistíme škarpy,
uklízíme Kalnou.
Každoročně přispíváme dle možností na dobročinné účely, ať jsou to adventní koncerty, oprava
kostela v Souticích, podporujeme handicapované, sponzorujeme zvířata v ZOO, … Například v roce
2014 jsme zatím přispěli na různé dobročinné akce částkou 5 000 Kč, v roce 2013 částkou 8 700 Kč a
v roce 2012 částkou 6 700 Kč. V třešňové aleji u Černýše jsme zakoupili tři stromky.
Kapličku v Kalné jsme v roce 2012 svépomocí kompletně zrenovovali pod dohledem Památkového
ústavu. Finanční prostředky získali naši mladí členové spolku z Nadačního fondu O2 (60 000 Kč), obec
nám pomohla dodáním části stavebního materiálu a peněžním příspěvkem ve výši 5 000 Kč. Jsme
rádi, že s výsledkem naší práce byla spokojená i paní starostka Alena Exnerová, neboť na slavnostním
znovuvysvěcení kapličky udělila našemu spolku „Cenu starostky za renovaci kalnické kapličky“.
Kapličky v Kalné si moc vážíme a děkujeme obci, že si ji každý rok můžeme vánočně osvítit a vyzdobit.
Na našich internetových stránkách http://kalnaci.webgarden.cz/ získáte přehled o všech proběhlých i
plánovaných akcích spolku Kalňáci a jakékoli další dotazy mohu komukoli zodpovědět na tel. Čísle
602 288 414.
Olga Bílková
předsedkyně spolku Kalňáci a zastupitelka Obce Soutice
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Otevřený dopis panu Bohumilu Vlasákovi, bývalému starostovi SDH Soutice.
Výbor na svém zasedání 24. ledna 2014 rozhodl, že plně postačí, aby byl tento dopis ponechán v osobní
úrovni a byl Ti předán osobně bez publikování v novinách.
Milý Bohouši,
je mi velice líto, že jsi onemocněl a Tvoje nemoc Ti zřejmě nedovolí chovat se alespoň trochu jako chlap
rovně a nutí Tě roznášet lživé pamflety po vsi a pomlouvat Sbor dobrovolných hasičů, samozřejmě nyní
spojený i s mojím jménem. Pevně věřím, že to není Tvoje uražená ješitnost, že si v květnových volbách
do nového výboru Sboru nedostal ani jeden hlas. Přesto mi dovol, abych ne Tobě, protože Ty moc dobře
víš, že jde pouze o Tvoji osobní nenávistnou kampaň vůči některým zastupitelům obce, „pro údajné
nemístné vměšování do věcí Sboru“, sdělil všem koho to zajímá, a Tobě připomenul, jak se věci skutečně
odehrály a jak jsi se snažil vyvolat ve Sboru krizi, která by vedla po 120 letech trvání k jeho likvidaci. To
se Ti samozřejmě nemohlo povést, protože existuje v obci dost odpovědných lidí, kteří mají o skutečnou
hasičinu, a ne pletichaření, zájem.
Loni v lednu po požáru u Míků si mne pozvala jako jednatele Sboru na Obecní úřad paní starostka s tím,
že není spokojená s prací velitele zásahové jednotky obce (shodou okolností, a jak bývá zvykem, je tento
velitel týž, jako velitel našeho Sboru, tedy Jirka Petrů, ale jedná se o 2 funkce) a že má v úmyslu
jmenovat velitele ZJO někoho jiného a chtěla konzultovat koho.
Když jsem Tě informoval jak se věci mají, nechtěl jsi se starostkou jednat do té doby, než si věci
vyřešíme a posoudíme ve Sboru a že starostka do toho nemá co mluvit. Přesně podle Tvého přání jsem
svolal výborovou schůzi, na které nám Jirka vše vysvětlil, ale přesto podal rezignaci, ale pozor, na funkci
velitele Sboru, kterou odůvodnil svým pochybením při akci „hledání hrázného Kašpara“, kdy nikomu
neoznámil tuto prosbu sousedního Sboru a tedy ani nezorganizoval pátrací skupinu, což na Okrsku
zrovna nebylo chváleno, a svým druhým údajným pochybením při organizování zásahu Sboru u požáru u
Míků, kde se ohlásil nadřízenému, o kterém se domníval, že je velitel zásahu, kterým jím však nebyl.
Nerezignoval na funkci velitele ZJO. Z této funkce byl odvolán až po zvolení nového velitele Sboru.
Výbor jednohlasně sice formální chyby uznal, ale rozhodně je nepovažoval za důvodné pro odvolání
velitele ZJO, nicméně Jirka na rezignaci trval. Na druhém zasedání výboru svolaném k vyúčtování plesu
16. února byla domluvena na 8. března schůzka se starostkou. Na této schůzi, která nikoho neodvolala a
starostka přijala vysvětlení jednotlivých kroků, a to včetně Policií ČR oznámené nepřítomnost Sboru
Soutice u požářiště u Míků, přesto, že tam měl Sbor nařízenou 24 hodinovou dohlídku, Jirka svou
rezignaci roztrhal a zůstával jak velitelem Sboru, tak velitelem ZJO. Následný den však přinesl znovu
rezignaci na funkci velitele a tentokrát i na členství ve Sboru a protože se připravoval sál na
společenskou akci, byla u toho většina výboru. Takový postup mne natolik zaskočil, a protože jsem věděl
o pozadí jeho rozhodnutí, řekl jsem Ti, že takovému Sboru, kde osobní antipatie rozhoduji o činnosti
Sboru, já dělat jednatele nebudu. Ty jsi na podporu Jirky, i když nebylo již co podporovat, protože Jirka
byl rozhodnutý, složil funkci i Ty. Když jsi se dozvěděl, že výbor Tvoji osobu nahradí Josefem Olišarem,
honem rychle jsi svoji rezignaci vzal zpět a chtěl jsi zůstat starostou. Přístup k Tvému, dnes bývalému,
kamarádovi jsem fakt nechápal, ale nemoc je asi zrádná.
Nebylo jiné cesty, než na Valné hromadě, nejvyšším orgánu Sboru, zvolit nový výbor, protože starý
výbor se rozhodl dát své funkce k dispozici, aby se mohly konat nové volby. To se podařilo až na
podruhé, 8. května, protože na Valnou hromadu svolanou na duben přišlo 16 členů (v té době nás bylo
65, ale ostatní se o tom prý nedozvěděli), a ti si nedovolili jednat tak, aby mohla být zpochybněna jejich
kompetence. V květnu, dvaceti osmi přítomnými, tedy usnášení schopnou VH, bylo jednoznačně
potvrzeno, že Sbor dobrovolných hasičů Soutice, který představuje jedinou složku mající ve vínku
ochranu zdraví, životů a majetku občanů Soutic, Kalné a Černýše v souvislosti s požáry a přírodními
„katastrofami“ a v neposlední řadě i pomoci při společenských a obecných akcích pořádaných obcí,
bude pokračovat ve své činnosti. Byl zvolen nejen nový výbor, ale také funkce jednotlivých členů, které
budou vykonávat.
Další Tvoje nehorázná lež o mém uchopení moci ve Sboru, protože jestli Ti nemoc úplně nevymazala
paměť, tak jsem při vystoupení na volební Valné hromadě apeloval na všechny přítomné, aby volili za
starostu Pepika Olišara, který pro Sbor už dokázal něco udělat a musím konstatovat jako nestranný
pozorovatel za 25 let, že na rozdíl od Tebe.
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Všechno co jsi za mých 25 let u hasičů dokázal, bylo emotivně přečíst zprávy z podkladů, které Ti
připravili, ať už opravdový reprezentant Sboru mající delegovanou i přirozenou autoritu Mirek Exner,
Jirka Jenčíků, Pepa Olišarů, poté Jirka Petrů, Martin Vesecký, ke 115. výročí připravený projev Tondou
Zadním Kadlečkem, mapující historii Sboru, se stal základem pro text v reprezentativní publikaci
Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji a samozřejmě i já, který Ti na okrese dokonce dohodl medaili
Za příkladnou práci, ale něco jsme v Tobě opravdu ztratili, nepřekonatelnou plačku na hřbitově při
loučení se s našimi kamarády. Funkce ve Sboru je hlavně o práci a starosta by se měl starat, což ve Tvé
osobě, opravdu nehrozilo.
Ono to bylo vždy, ale dnes je to hodně o penězích, které se na činnost, techniku a ústroj musí prostě
sehnat, nezažil jsem ve Sboru nikdy, že by jsi se staral a něco sehnal, naopak k veškerým navrženým
aktivitám počínaje sbírkou na nové vozidlo, přes plesy a akce ke 115. a ke 120. výročí založení Sboru,
které měly vedle společenské úlohy také trochu naplnit kasu Sboru jsi se stavěl opatrnicky a negativně,
protože s tím bylo vždy hodně práce a samozřejmě nejistý výsledek, ale kritizovat představitele obce,
mne a další, kteří se starají, umí fakt asi jenom nemocný člověk plný zášti a ješitnosti.
Pokud chceš mluvit o porušení „Hasičských stanov“, tak se s nimi alespoň seznam, ale pozor od 2014
jsme Spolek a platí pro nás rekodifikovaný Občanský zákoník. A myslím, že se nemýlím, že bylo Tvojí
prací podvádět Okres v počtu skutečných hasičů a nahlášených hasičů a neodvádění příspěvků?
Tvoje slova o „zradě a zneuctění atributů sboru“ jsou na facku, ale ne na komentář. Mohu Tě ujistit, že
Sbor maká a nenechá se otrávit Tvými fantas magoriemi a taky Ti připomenu, že všichni jsme
nahraditelní pokud přestanou pracovat a začnou škodit.
Pokus se uzdravit a i když již nejsi, podle Tvého přání, členem Sboru, přijít se podívat.
Ota Paikert

Doplnění:
Pro objektivní objasnění obsahu dopisu Ing. Paikerta (dnes již bývalého jednatele SDH) uveřejňujeme
dopis p. Vlasáka z Kalné ze dne 28. 12. 2013.
Tímto je zveřejněna veškerá korespondence týkající se kauzy SDH Soutice. Alena Exnerová
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Recept:
Vánoční likér z ledových kaštanů

250 ml šlehačky
1 Salko
3 tyčinky Ledové kaštany
4 kostičky hořké čokolády
½ litru rumu

Šlehačku vylijeme do hrnce, přidáme čokoládu a nalámané tyčinky Ledových kaštanů.
Za stálého míchání povaříme.
Poté sejmeme z plotny a necháme vychladnout, vlijeme Salko a nakonec rum.
Řádně promícháme, aby vznikl hladký krém a nalijeme do lahví.
Z jedné dávky je 1 litr likéru.
Přejeme Vám dobrou chuť!
Vánoční koleda:
Nesem Vám noviny
Nesem Vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
Syna porodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
Jej ovinula a zavinula,
Jej ovinula a zavinula, plenčičkama.
K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
Jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.
Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
že jest narozen v jeslích položen,
že jest narozen v jeslích položen, oznamují.
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