Občasník obce Soutice

SOUTICOVINY
Číslo 3/2017
Cena výtisku 5,- Kč

Třešňová alej (Černýš)
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Slovo starostky:
Vážení a milí spoluobčané!
Začínám své povídání trochu z jiného konce. Letošní rok, nevím jak Vám,
ale mně velice rychle utekl. Čímpak to asi bude? Většina z nás je dost
pracovně vytížena. Nestíháme sledovat čas v práci, ale i doma. Víkend, na
který se všichni moc těšíme,
těšíme, uběhne jak voda v potoce. Jedeme na
nákupy, přijede návštěva, zastaví se děti s rodinami, pracujeme na
zahrádce, vaříme, pečeme různé dobroty a grilujeme. Nebo
N
řešíme
důležité věci, které už nejdou odložit, různé opravy a drobné rekonstrukce
domu, stavíme domy nové, a v neposlední řadě se zúčastníme
zúčast
akcí, které
pořádají naše spolky, ale i obecní úřad. Máme totiž zájem podpořit dění
v obci a hlavně se pobavit po náročném pracovním vytížení doma či v zaměstnání. V letošním roce
se konalo několik akcí, na které stálo za to přijít. Oslava Dne matek s hudebním doprovodem Karla
Bláhy, vlastnoručně vyrobené dárečky od soutických dětí a jejich přednes básniček bylo pro nás
ženy moc milé překvapení. Ledová Neckyáda, pořádaná Veselým spolkem Podoláci, jako již
tradičně byla úspěšná. Obdiv patří nápaditým výrobcům plavidel a jejich posádek. Bez rybářských
závodů pro dospělé a děti u rybníka Donáťák
Donáťák si již nikdo neumí představit léto v Souticích. Kdo
zůstal věrný Sportklubu, tak ví, že nohejbalový turnaj i zde má svou tradici, no a pečené prasátko
samozřejmě přilákalo spoustu fajnšmekrů. Pozadu nezůstává ani obecní úřad, kdy jeho
zaměstnankyně pořádají
ají pro děti tvoření v muzeu, organizují zájezdy do divadel, společně
s místními spolky SDH, MS Hubert, ČRS, Sportklubem vítají s dětmi a dospělými prázdniny a
samozřejmě v tomto složení se s nimi i loučí. Připravují
Připravují strašidelné tvoření s průvodem po obci ve
společnosti duchů a strašidel. Rovněž zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu a
dřevěného betlému v obci má svou dlouholetou tradici. Letošní rok byl významný pro celou naši
obec, vždyť oslavila 25. výročí samostatnosti a SDH slavil 125. výročí založení
z
sboru. Kdo se
zúčastnil, byl určitě spokojen, každý si našel zábavu jemu vlastní. K zábavě patří ale i práce, takže
se do pořádaných brigád zapojili ti, kteří mají zájem o pěkný vzhled naší obce. A vzhledem k tomu,
že se blížíme do finále, čeká nás vánoční koncert za účasti zpěváka Bohuše Matuše. Jeho nádherný
zpěv se bude rozléhat dne 30. 12. 2017 od 15,00
15
hodin v soutickém
outickém kostele svatého Jakuba
Většího. Letošní rok byl pro mnohé z nás plný emocí, někdy i nemilých překvapení,
řekvapení, „ošklivý“
„ošklivý brouk
závist a hledání zelenější trávy, bylo pro tento rok velmi typické. Se závistivým broukem se bojuje
velmi nesnadno, je to otázka životní
ivotní zkušenosti a otázka vrozené dispozice. Měli bychom mít
radost i z drobných úspěchů. Jedním z nich by mohlo být přání, aby
by sousedova koza nechcípla a já
si mohl opatřit zrovna takovou. Vánoční doba je pro mnohé také dobou vzpomínek a sentimentu.
Pro někoho z nás jsou to vzpomínky radostné a příjemné, často spojené s dětstvím. Ne každý má
však dětství takové, že se k němu ve vzpomínkách rád vrací. A naopak, ve vánoční dobu se nám
jakoby samy vynořují vzpomínky nejen na doby dávno minulé, ale na naše blízké, kteří nás již
opustili. Je dobré, když si dokážeme říci, že ta setkání, která se již nemohou uskutečnit, mají cenu
právě ve své uzavřenosti. V každém z těchto setkání bylo jistě i něco dobrého, co ve vzpomínkách
zůstává. O Vánocích je to snaha udělat si navzájem radost a to je víc než každý dar. A pak máme
před sebou celý rok, abychom se vzpamatovali a mohli si dělat navzájem
navzáj
radost, kdykoli nás
napadne. Na nás ženách většinou leží příprava jednoho z nejkrásnějších svátků v roce. Celý
kolotoč příprav, nakupování, zdobení, pečení a vaření pro naše nejbližší. Jsem přesvědčená, že

~2~

i letošní přípravy zvládneme v co největším klidu a pohodě a věřím, že se sejdou všichni ti, pro
které toto s láskou připravujeme. Mužům by nemělo chybět více trpělivosti, tolerance a pravého
gentlemanství, které se z dnešní doby začíná pomalu vytrácet.
Přeji všem lidem dobré vůle krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody. Novým
rokem „2018“ nechť Vás všechny provází zdraví, štěstí, láska a pochopení. Dětem přeji krásné
vánoční prázdniny, bohatého Ježíška a hlavně šťastné dny prožité v rodinách, ve škole, se svými
kamarády. Předvánoční čas ať rychle uběhne, ale vánoční prázdniny trvají co nejdéle.
Alena Exnerová
Citát: Falešný člověk není schopen projevovat lásku. Ta je výsadním právem rovných.
(lidová moudrost)
Poděkování
Velkým zastáncem a podporovatelem naší obce je již řadu let pan Václav Široký. Je to
„SOUTIČÁK“ tělem a duší. Nejednou přispěl na opravu kostela sv. Jakuba Většího, členům
Sportklubu, Sboru dobrovolných hasičů. Dovede se upřímně radovat z úspěchů obce. Je obětavý,
společenský a pracovitý člověk se smyslem pro řád, čestné jednání a upřímnost. Tyto důvody nás
vedou k veřejnému poděkování:
„Václave, velice si vážíme tvé náklonnosti a děkujeme Ti za významnou a dlouholetou
podporu obce Soutice“.
Zastupitelstvo obce Soutice
Advent 2017
Všichni jsme se moc těšili na rozsvícení vánočního stromu. V letošním roce jsme pořídili pro naši
krásnou borovici vánoční hvězdu. Věříme, že nás bude provázet celým adventním časem,
Vánocemi, přivítá s námi Nový rok a zhasne 7. ledna 2018 po svátku Tří králů. Měli jsme velké
obavy, zda-li vůbec vánoční strom rozsvítíme, protože někomu zřejmě svítící strom vadí přestřihl
na třech místech světelný kabel. Josef Olišar samozřejmě tuto závadu odstranil. Betlém, který je
pěknou ozdobou naší návsi nám rovněž kdosi do sobotního rána poničil a rozkopal dřevěnou
zahrádku. Zaměstnanci obce si dali opět práci s uvedením betlému do původního stavu. Věříme,
že nikomu tyto nepříjemnosti nevezmou radost z přicházejícího adventu a především se nenechají
odradit Ti, kteří pro nás všechny tyto krásné záležitosti připravují. Byla by to veliká škoda, aby na
tento vandalismus doplatili slušní lidé, kteří rádi přijdou přivítat svátky klidu a pohody. Svařák,
klobása, ale i symboly Vánoc – adventní věnec či vánoční svícen určitě tuto vánoční atmosféru
naladily. Období adventu a konce kalendářního roku mnozí z nás berou jako období zamyšlení,
hodnocení právě uplynulého roku i dobu, kdy se snažíme být milejší, vstřícnější i štědřejší, než
jindy. Děkuji všem, kteří se podílejí na všech přípravách obecních akcí a dělají něco pro to,
abychom si my v Souticích užili přicházející advent.
Motto: Všichni jsme stejní, přitom každý je jiný.
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Zamyšlení
Konec roku vede vždy k bilancování, zamýšlíme se, co jsme mohli, anebo měli udělat lépe. Je
možné, že bychom postupovali jinak, třeba by se našlo jiné řešení, ale po boji je každý generál.
Máme snahu vše řešit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak abychom nepoškodili obec a
její občany, ale musíme především postupovat podle možností, které máme. Naštěstí pro nás jsou
zde lidé, kteří nás podporují a přejí dobrému životu v obci a mají snahu pomoci svými
sponzorskými dary. Každý pomáhá dle svých možností, protože ví, že i malá pomoc je vítaná a
sponzorský dar je vždy použit na předem oznámenou akci. Mezi sponzory patří spolky v obci: SDH,
MS Hubert, MO ČRS, Sportklub, Veselý spolek Podoláci. Dále firmy: Ekoso Trhový Štěpánov,
Rabbit Trhový Štěpánov, Swietelský Tábor, Jednota COOP Nymburk. Jsou i jednotlivci, kterým
velmi záleží na naší obci a pomáhají s přípravou obecních akcí. Velké díky patří Mgr. Tomáši
Jánovi, který na každou obecní akci zajistí vystoupení známých osobností.
Touto cestou moc děkujeme za finanční příspěvky, ale i materiální pomoc od všech
místních spolků,firem i jednotlivců.

Volby prezidenta
Oznámení o době a místě konání voleb
Starostka obce SOUTICE oznamuje:
podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku: č. 1
je volební místnost: Hasičská zbrojnice č. p. 126
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území obce Soutice
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem
volby prezidenta hlasovací lístky. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební
komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Plánované akce 2017/2018:
Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba Většího v Souticích dne 30. 12. 2017
Zájezd do divadla Broadway Praha na muzikál „Muž se železnou maskou“ dne 2. 3. 2018

~4~

Co se událo:
Zájezd na představení „Faust“ do RockOpery Praha
Strašidelné tvoření s lampionovým průvodem s čarodějnicí, dýní, duchy a odměnami
Zájezd do divadla Hybernia Praha na muzikál „Mefisto“
Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
Rozsvícení vánočního stromečku a betlému na návsi v Souticích

Strašidelné tvoření s lampionovým průvodem:
Dne 27. 10. připravilo soutické muzeum pro
děti a jejich dospělý doprovod Strašidelné
tvoření s lampionovým průvodem. Velký
černý bubák, který trůnil na lavici u muzea a
obrovský pavouk na dveřích vítali všechny
příchozí. V hororově vyzdobeném muzeu
čekala na děti výroba strašidelných masek a
lucerniček. Kdo chtěl, mohl si od paní Aleny
Suché nechat namalovat děsivou tvář přímo
na obličej. Když se děti dost navyráběly,
shromáždily
dily se před muzeem, rozsvítily
lampiony a vydaly se za svitu úplňku chladným
večerem na stezku odvahy, kterou označovaly
zářící ruce trčící ze země. Hned za muzeem děti
narazily na nosatou čarodějnici, která vařila
roztodivné lektvary. Že jí při práci pomohly,
odměnila se jim sladkými hady, pavoky a dalšími
„pochoutkami“ z čarodějné kuchyně. Na další
cestu děti dostaly také kouzelný penízek, který
jim pomůže z nesnází. U hřbitovních vrat čekali
umrlci, kdo se nebál sáhnout do tajemné
krabice, kterou
ou drželi, získal opět sladkou
odměnu. Oprátka pohupující se ve větru a
bezhlavé tělo dávaly tušit, že na dalším
zastavení půjde do tuhého. Nastal čas použít
kouzelné penízky a zaplatit katovi, aby průvod pustil dál. Trasu lemovali duchové a bubáci, sem
tam za rohem vykoukla Smrtka s kosou. Dobrý duch a Bílá paní u zámku opět rozdávali sladkosti.
Obří Dýně děti nejdříve vyděsila, ale potom je i ona obdarovala dýňovými zákusky. Nakonec přišli
opět umrlci. Kdo si s nimi zahrál kostky, byl odměněn.
Celý strašidelný
idelný večer zakončilo opékání buřtů u hasičské zbrojnice.
Dana Vlasáková
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Rozsvícení vánočního stromečku:
Rok se s rokem sešel a je tu zase advent – čas
radostného předvánočního očekávání. Ve městech i
v obcích se rozsvěcují vánoční stromky, jsou vánoční
jarmarky, lidé si najdou čas k přátelskému setkání.
Nejinak tomu bylo i v Souticích v sobotu 2. 12.
Občané se sešli na parkovišti na návsi. Starostka
obce Alena Exnerová všem popřála krásné vánoční
svátky a večerem se rozzářila borovice, kterou letos
kromě světelných řetězů ozdobila ještě
je
svítící hvězda
na špici. Děti si šly prohlédnout Ježíška v jesličkách
pod stromečkem a radovaly se z čokoládových
adventních kalendářů, které obdržely. Do každé rodiny putovala vánoční ozdoba – vyřezávaný
betlém. Vonělo svařené víno, grilované klobásky lákaly k ochutnání. Na prodej byly adventní
věnce, vánoční dekorace, předměty se symboly obce a drátované vánoční ozdoby.
Advent v Souticích byl zahájen, teď jen nepodlehnout předvánočnímu shonu
a uchovat si klidnou a pohodovou náladu nejenom do Vánoc ale i v příštím roce.
Dana Vlasáková

Informace pro občany:
V obci vznikla „Společnost přátel 50+“, která se nepravidelně bude scházet a má zájem zpříjemnit
si život po padesátce. Není to žádná registrovaná strana ani spolek, který by vybíral finanční
příspěvky, jsou to jednotlivci i manželské páry, které se scházejí na obecních akcích a tím vznikl
nápad scházet se častěji a vymýšlet
let společně, jak vyplnit volný čas bez televize a přitom se dobře
bavit a hlavně nepolitikařit. Občerstvení zajišťujeme z vlastních zdrojů. Pitný režim je dodržován
díky sponzorskému daru od p. Miloše Slavíčka.
Vážení, pokud je Vám „50+“ a máte zájem o naši
naši společnost, ozvěte se, rádi Vás mezi sebou
přivítáme.
řivítáme.
Alena Exnerová a Antonín Blažejovský
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Skladba obyvatel v obci Soutice k 31. 12. 2017

Věk
99-90
89-80
79-70
69-60
59-50
49-40
39-30
29-20
19-10
9-0
Celkem

Muži
Ženy
Celkem
Celkem Soutice Kalná Černýš Celkem Soutice Kalná Černýš
0
0
0
0
1
1
0
0
1
5
1
4
0
9
7
2
0
14
13
13
0
0
14
11
2
1
27
23
16
3
4
23
15
4
4
46
15
11
4
0
13
10
2
1
28
20
15
2
3
20
15
2
3
40
16
12
3
1
17
14
2
1
33
9
8
0
1
12
8
4
0
21
8
6
1
1
11
9
1
1
19
12
10
1
1
12
10
2
0
24
121

92

18

11

Blahopřejeme k životnímu jubileu:
Pelikánová Danuše, Kalná

70 let

Voslář Jaroslav, Soutice

86 let

Vilímovská Eva, Soutice

80 let

Pozvánka na vánoční koncert:
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132

100

21

11

253

Vánoční koledy
Neodmyslitelnou součástí každých Vánoc dříve bývaly obchůzky po
domech, během kterých se zpívaly liturgické i lidové písně, v jejichž
obsahu byla zachycena nálada zimního času. Tyto písně, které
označujeme jako koledy, obsahovaly přání všeho dobra: zdraví,
štěstí, požehnání, úrodu na poli a hojnost dobytka ve chlévě.
Náboženské koledy navíc opěvovaly cestu do Betléma, narození
Ježíška a líčily starost a Ježíškův život.
Množství vánočních koled je zaznamenáno v českých kancionálech.
Asi nejznámější z vánočních koled je Tichá noc, jejíž text napsal v
roce 1818 Josef Mohr. Hudbu složil učitel Franz Gruber. Tato píseň pronikla do celé
c
Evropy i
zámoří, například do Japonska, na Tahiti, Havaj a Filipíny. Znají ji ovšem i v Africe, stejně jako v
Zairu, Keni a dokonce na Madagaskaru. Podle odhadů bylo vydáno několik miliónů nosičů s pěti
sty variantami Tiché noci.

Recept:
Houbový kuba
Základní suroviny
•
•
•
•
•
•

500 g trhaných krupek
30-50 g sušených hub
2 cibule
4-6 stroužků česneku
125 g vepřového sádla
majoránka,, černý mletý pepř a sůl

Postup:
Sušené houby namočíme na hodinu do studené vody, potom scedíme a vymačkáme. Pokrájenou
cibuli zpěníme na másle, přidáme vymačkané
vymač
houby, osolíme a podusíme. Dobře proprané krupky
uvaříme v osolené vodě, necháme okapat a promícháme s dušenými houbami a prolisovaným
česnekem
nekem a majoránkou. Opepříme, případně dochutíme. Směs urovnáme do vymazaného
pekáčku a upečeme dorůžova.
Dobrou chuť!
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