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Soutický lid v době Obiteckých
Neutěšený stav soutického lidu za Lukaveckých stal se na začátku vlády Obiteckých ještě
horším. Ne jejich vinou, ale tehdejšími špatnými veřejnými poměry.
Od r. 1618 až do r. 1648 zuřila třicetiletá válka, která si vyžádala mnoho mladých životů, byly
obrovské daně a nesnesitelné roboty. Celou zemí i naším krajem procházely četné houfy vojsk,
které zabíraly dobytek a potraviny, ničily osení a ohrožovaly životy venkovského lidu.
V letech 1623 – 1626 byla velká drahota, hlad a mor, takže mnoho lidí pomřelo.
Roku 1627 bylo vydáno nařízení, aby všichni, kteří nepřestoupí na katolickou víru, rozprodali svůj majetek mezi katolíky a do šesti měsíců opustili svou vlast. V našem kraji proběhla
katolická reformace hladce, neboť zdejší lid následoval příkladu svého dobrotivého a zbožného
pána Jana Obiteckého a žil spíše podle katolických tradic.
V letech 1628 – 1630 byla opět veliká neúroda, bída, hlad a dobytčí mor. Roku 1632 přišla
další morová rána, po ní roku 1637 veliká sucha, roku 1640 zase mor a v roce 1644 silně mrzlo
a byla sucha.
Když Švédové roku 1645 zvítězili v bitvě u Jankova, zaplavili celé Vlašimsko, všude pálili,
pustošili, vraždili a brali dobytek. Mnoho statků ztratilo své hospodáře a nebyl nikdo, kdo by
obdělával půdu. Pozemky byly bezcenné, nikdo je nechtěl a nevážil si jich.
Tyto pohromy postihly také Soutice, které se z nich dlouho nemohly vzpamatovat. Roku 1677
bylo na soutickém panství ze 17-ti selských usedlostí 6 úplně pustých.
Stav v Souticích se zlepšil až kolem r. 1680. Za barona Antonína Josefa Obiteckého ožila obec
čilým ruchem, který panoval při jeho dvoře a hospodářství. Antonín Josef osadil pusté živnosti
novými dobrými hospodáři, kostel opravil a opatřil stálým duchovním správcem, takže sem
docházeli věřící ze širokého okolí.
Také průmysl a řemesla zde měly hojné zastoupení. Byl tu mlynář, zahradník, železolijec,
rybář, vinopalník, šenkýř, tesař, krejčí, truhlář, kovář, zedník, bednář, řezník. Podle tohoto byly
Soutice před rokem 1700 zalidněny nejméně 25-ti rodinami rolnickými a 20-ti řemeslnickými,
nepočítaje zámek a služebnictvo na zámku a ve dvoře.
(vybráno z kroniky)
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Slavnostní odhalení a vysvěcení sousoší sv. Anny a Panny Marie

Slavnostní den 20. září 2014 začal mší svatou v soutickém kostele, kterou sloužil zručský
farář Jaroslaw Scieraszewski za přítomnosti starostky obce Aleny Exnerové, členů obecního
zastupitelstva, manažerky Mikroregionu Český smaragd Evy Vrzalové a zástupců firmy Hora,
která prováděla rekonstrukci sochy.
Po mši následoval průvod ke sv. Anně vedený mažoretkami ZUŠ Vlašim za doprovodu kapely
Triton. Paní starostka přednesla projev, restaurované sousoší bylo odhaleno a opět se zaskvělo
ve své dřívější kráse. Přibylo ještě upravené okolí, místo k posezení, informační tabule a noční
osvětlení sochy. Pan farář posvátné místo vysvětil a poslechli jsme si několik křesťanských písní.
Pak mažoretky odvedly průvod na hřiště, kde už byl připraven zábavný program, občerstvení,
atrakce pro děti a prodejní stánky.
Nejprve vystoupila energií sršící zpěvačka Heidy Janků se svými novými hity i s písněmi,
které všichni dobře známe. Potom zahrála skupina DD Combo známé skladby různých
hudebních žánrů. Nakonec všem k tanci zahrál Triton kapelníka Oldřicha Hrubanta.
Počasí nám přálo a ani pár dešťových kapek nemohlo zkazit sváteční náladu.
Máme za sebou další povedenou akci. Velký dík patří všem, kteří se na ní podíleli,
organizovali, účinkovali a pomáhali.
Víte, že
zvýrazněná písmena latinského nápisu na podstavci sochy sv. Anny a Panny Marie
(C, I, C, V, I, M, L, D) převedená na římské číslice a sečtená dohromady dávají letopočet
vybudování sochy, tedy číslo 1757?
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Slovo starostky:
Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda v řece Želivce a jsou před námi komunální volby – budete si volit
nové zastupitelstvo. Chci Vás touto cestou vyzvat, abyste k volbám přišli a svou účastí tak dali
najevo, že Vám na životě a rozvoji naší obce záleží.
Jak si jistě všichni vzpomínáte, byla naše obec do roku 1992 součástí tehdejší střediskové obce a
dnešního města Trhový Štěpánov. V Souticích byl občanský výbor a obec spíše stagnovala, než
aby se rozvíjela, což bylo logické k počtu a velikosti obcí patřících pod tuto obec.
V komunálních volbách v roce 1990 jsem získala mandát jako zastupitelka za obec Soutice do
Trhového Štěpánova. Dva roky jsem hájila zájmy obce, ať už se to týkalo zajištění obchodu
v Souticích, ale především jsem prosazovala výstavbu vodovodu pro naši obec. Začalo se dařit a
uvědomili jsme si, že pokud by naše obec byla samostatná, tak její rozvoj by byl rychlejší. Padlo
rozhodnutí a obec Soutice se v roce 1992 osamostatnila.
Při rozdělení majetku jsme dostali do vínku rezatý fekál a 230 000,-Kč na účet obce. Vodovod
pro střed obce jsme vybudovali ze 100% dotace od Ministerstva financí ČR a samozřejmě
nepopírám zásluhu Ing. Kadlečka, který naší obci dopomohl k dotaci. Ale vodovod na Podolí a
Kopečka byl budován z vlastních finančních prostředků.
V roce 1993 jsme požádali o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV, velmi jsme váhali, ale
vzhledem k tomu, že byla přislíbena opět finanční pomoc, tak jsme se rozhodli, že se do
kanalizace a ČOV pustíme. Od SFŽP ČR jsme dostali dotaci ve výši 50% tj. 5,8 mil. Kč, půjčku
ve výši 30% tj. 3,9 mil. Kč a vlastní zdroje měly činit 20% tj. 2,5 mil. Kč. Schůzka, která byla
domluvena na Povodí Vltavy, ohledně dotace 5 mil. Kč za to, že obec bude vracet čisté vody zpět
do řeky Želivky se bohužel nekonala i když zástupci obce Soutice a tehdejší ředitel Povodí Ing.
Hudler byli připraveni k jednání, ale nedostavil se ten, který schůzku dohodl a pomoc přislíbil.
Než se uskutečnilo další jednání, nastal zvrat a ze státního podniku Povodí se stala akciová
společnost, všechny závazky a sliby ze strany Povodí padly a obci zbyly doslova oči pro pláč.
Kde teď získáme finanční prostředky na podíl obce?
Stavba kanalizace byla zahájena a tak jsme hledali možnosti, jak z této zapeklité situace ven.
Dluh obce byl 2,5 mil. Kč, musela se splácet půjčka, ale nebylo z čeho. Obec Soutice neměla
našetřeno, protože samostatně hospodařila teprve krátce. Začaly dlouhé a vleklé problémy.
Postaveno bylo 1800 m kanalizační stoky a ČOV. V roce 1995 byla celá stavba zastavena. Bylo
provedeno mnoho kontrol ze strany Státního fondu ŽP, Finančního úřadu a nebylo shledáno
žádné pochybení ze strany naší obce. Uskutečnili jsme velký počet jednání s různými
institucemi, jak z tohoto problému ven. Nyní už se nás nikdo nezeptal, zda-li máme potíže a
pomocná ruka odnikud nepřicházela, stovky a stovky různých žádostí na téměř všechna místa v
republice, která by mohla pomoci. Návštěva a jednání se všemi ministry na životním prostředí
ČR, těch slibů co padlo, ale jak se říká „sliby chyby“. Dlouhých deset let trvalo, než se podařilo
opět na Státním fondu ZP prorazit a získat tak další dotaci na dostavbu celé této akce. Mezi tím
vším naši obec prověřoval Finanční úřad, opět bez pochybení. Avšak Státní fond životního
prostředí dal obec k soudu o vrácení dotace na kanalizaci. Nakonec SFŽP žalobu stáhl, neboť
finanční úřad vydal rozhodnutí, že došlo k prekluzi a tudíž obec nemusí žádné finanční
prostředky vracet. Než vůbec došlo k podpisu dodatku č.3 kde nám byla přiznána další dotace,
bylo donuceno zastupitelstvo podepsat uznání dluhu s tím, že obec zaplatí penále a úroky, které
narostly z doby nesplácení, jinak naše obec nedostane další dotaci. Byla to podmínka, kterou
jsme museli splnit, protože jinak by kanalizace dokončená nebyla a s tím by vznikly další
nepříjemné problémy. Ale my jsme měli jistotu, že nic splácet nebudeme, neboť jak potvrdil
finanční úřad, nastala prekluze. Avšak fond nás dal opět k soudu a tentokrát vyhrál, i když
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stanovisko finančního úřadu bylo o prekluzi jasné. Na můj dotaz proč, bylo mi sděleno, že je
spoustu obcí, které nesplácejí své závazky fondu nebo ostatním poskytovatelům dotací a proto
vynesl ústavní soud verdikt o vymahatelnosti všech závazků a tím došlo k popření prekluze. Za
připojení na kanalizaci vybírala obec částku ve výši 7000,-Kč a ani nechci vzpomínat, co se na
úřadu odehrávalo za boje, ohledně placení připojovacího poplatku, ale ne všichni s obcí bojovali,
protože samozřejmě chápali, že obec za své občany nemůže vše zaplatit! Výstavba byla
dokončena v roce 2004 a mě napadá, proč a jak je vůbec možné, že se tehdy nikdo nepozastavil
nad tím, že má obec takový dluh, kde vezme obec peníze na zaplacení? Vlastně potřebovala naše
obec kanalizaci a ČOV, když jinde ji také dodnes nemají a žijí? Ale oni mají starosti s odvozem a
likvidací fekálií, jako např.: v Nesměřicích, kde jsme mnohokrát zajišťovali odvoz a likvidaci
splaškových vod a vystavovali některým majitelům nemovitostí potvrzení, aby nebyli
pokutováni. To se v naší obci stát nemůže!
Několikrát jsem psala o tom, že obec získala v soutěži Vesnice roku 2014 „Zelenou stuhu a
Zlatou cihlu.“ Napsala jsem, že si jedeme pro ocenění v sobotu dne 19. 7. 2014 a představte si tu
vzácnou shodu náhod, v pondělí dne 21. 7. 2014 byl podán na naši obec návrh na provedení
exekuce, aniž by nás o tomto kroku fond informoval. Státnímu fondu jsme měsíčně závazek
spláceli a dohodli jsme se, že po prodeji pozemků bude uhrazena zbývající částka najednou.
Státní fond na tuto dohodu kladně reagoval, ale najednou bylo vše jinak. Kladu si otázku, proč na
nás státní fond neposlal exekuci již dávno předtím, po celé ty dlouhé roky? Ale dostalo se mi
informace, že kdosi velmi usiluje o to, aby došlo k potrestání obce Soutice a především starostky
Exnerové. Kolikrát jsem slyšela „Aleno já Tě zničím, zadupu Tě do země.“ Nyní po dobu těch
čtyř let byl některými zastupiteli vytvářen neustálý tlak na to, abych byla odvolána z funkce
starostky, anebo se hledaly různé jiné důvody, proč bych měla odstoupit z funkce, tak se neustále
objevuje nějaká špína a lidé se dozvídají nepravdivé údaje. Už jen ta informace, o tom, že obec
má dluh ve výši 48 milionů korun je velmi zavádějící. Ale, když v pondělí ráno v 7,30 hod. dne
15.9.2014 zavolala na obecní úřad Soutice p.Bílková se zprávou, že má obec na majetku plombu,
byla touto skutečností p.Mrázková zaskočena. Já jsem se vydala vyřizovat dotaci na novou
fasádu domu čp.16-bývalá škola, ale po telefonátu od p. Mrázkové jsem se vrátila a začala pátrat
po nějakých bližších informacích. A protože mne život naučil se vším se poprat, dala jsem se do
boje. Proč exekuce, když naše obec zaplatila SFŽP dlužnou částku, tak jak byla dohoda po
prodeji pozemků ZD, s čímž všichni zastupitelé souhlasili a to ihned, jak došlo k poslání
finančních prostředků na účet obce z advokátní úschovy. Přemýšlím, kdo za tím vším vlastně
stojí a z jakého důvodu nebyl obestaven účet obce, když měl kdosi takovou potřebu poškodit
obec, ale ihned všechen obecní majetek? Státní fond životního prostředí mohl přece tento krok
udělat již dávno v minulosti. Najednou těsně před volbami se začne řešit záležitost, která už ale
byla vyřešená. Je pravdou, že jsem měla několik bezesných nocí, ale ostatně, tak jak mě
informoval exekutor, který byl vůči mně velmi vstřícný a snažil se být nápomocen, protože jak
sám říkal, „nebyl to právě standardní postup.“ Šok pro mne byl, když mi sdělila sekretářka
z exekutorského úřadu, že zastupitelka Bílková ihned ráno v pondělí v 9 hodin exekutorovi
volala, aniž by mluvila se mnou, anebo byla mnou pověřena. Vůbec jí nezajímalo, co na to
starostka obce, zda-li ty informace má anebo jaký bude další postup v této věci. Okamžitě bylo
vše jasno. Každý zločinec dostane šanci k podání vysvětlení, tak proč jsme si nemohli o této
kauze pohovořit nejdříve spolu? Hlad po informacích byl obrovský, a proto někdo může i v
pracovní době řešit zcela jiné věci, než je jeho pracovní náplň. Celá záležitost je velmi podivná,
ale naše obec Soutice je se Státním fondem životního prostředí vyrovnána po všech stránkách,
akce je definitivně ukončena, neoprávněná exekuce zastavena a v nejbližších dnech budou
sejmuty i zástavy na obecních domech čp. 76, čp. 104 a čp.16 v hodnotě 5 302 680,-Kč, na
kterou byly tehdy oceněny a byly zastaveny oproti půjčce SFŽP na výstavbu kanalizace a ČOV
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v roce 1994. Tudíž z toho vyplývá, že závazky obce jsou sníženy o penále a úroky ve výši
619 955,- a z účetnictví v podmíněných závazcích bude odepsána částka ve výši 5 302 680,-Kč,
je to hodnota zastavených obecních domů z roku 1994, které vždy byly a samozřejmě zůstanou
majetkem obce Soutice. Máte snad někdo pocit, že kdyby na obci nebyla poctivá a zodpovědná
účetní, že by naše obec obstála dobře, ať již při prováděných kontrolách, každoročních auditech
hospodaření, při měsíčních nebo čtvrtletních uzávěrkách, které musí odeslat v termínech na
krajský úřad a ten tato data poskytuje státním institucím? Už vůbec není jednoduché vypořádat
všechny dotace, které se podaří pro obec zajistit. Jedna kontrolujeme druhou a víme, že
pochybení jedné z nás by mělo závažný dopad na účetnictví a hospodaření naší obce. Ale i to, že
Vy všichni můžete na obecní úřad zajít kterýkoliv den, vyřídit si své záležitosti je přece známka
dobré činnosti obecního úřadu. To, že se nám konečně podařilo odstranit černé odběry pitné
vody, připojení zbylých nemovitostí na kanalizační systém v obci, ale i vyrovnat ztráty na
odpadovém hospodářství je přínosem pro plnění obecního rozpočtu.
Jako další přínos pro obec vidíme prodej výrobní zóny - pozemek mezi Kalnou a Souticemi.
Objevil se zájemce, který by zde chtěl postavit halu na výrobu dřevěného nábytku pro Ikeu a
zaměstnal by tak 30 – 40 lidí, převážně ženy. Ale zatím je vše v jednání a společně se zájemcem
hledáme možnosti, jak se zbavit vysokotlakého potrubí plynovodu, nebo alespoň přeložit a
tomuto pozemku odlehčit od této zátěže, neboť ochranné i bezpečnostní pásmo zatím trochu
komplikuje podnikatelský záměr.
Podnikatel je rozhodnut, že přeložení potrubí půjde na jeho náklady, pokud pozemek bude
cenově dostupný a jiná možnost se nenaskytne. Přeložka vysokotlaku bude stát nejméně 2 mil.
Kč. Je zde předpoklad, že místní občané budou mít práci „za rohem“, všichni přece víme, jak to
se zaměstnaností v našem okolí vypadá. Podnikatel má zájem zřídit sídlo firmy v naší obci, takže
rozpočet obce by se významně posílil a tím nebude problém s financováním záměrů obce.
Ráda bych se s Vámi podělila o informaci rekonstrukce budovy čp. 76 – kde vzniklo 6 BJ. Za
jednotlivé byty byla zaplacena část ceny bytů, tzn. předplacen nájem a každoročně je
odepisována 1/20 z určeného nájemného. Takže majitelé bytů mají nájemní i kupní smlouvu a
tím je dodržena podmínka MMR ČR, a to že úplný převod na majitele bytů bude až po 20 letech,
což bude již za 8 let a také bude doplacena kupní cena bytů a dojde k převodu všech bytů na
majitele za kupní cenu 882 930,- Kč. Obec Soutice je pouze vlastníkem společných prostor a
pozemku pod domem čp. 76, ale i toto bude předmětem převodu. To, že dodnes není založen
fond oprav, kde by se střádalo na běžné opravy domu, je věcí majitelů bytů.
Staráme se o Vás, všechny naše spoluobčany, jak nejlépe umíme. Zabezpečujeme pro Váš
snadnější život, sociální služby, které nejsou nikým dotovány a pokud by je zabezpečovala
sociální služba, museli by si je občané platit. Jsou to opravdu služby všeho druhu, počínaje
rozvozem obědů, nákupy, odvoz k lékaři, vyřízení potřebných záležitostí na úřadech bez Vaší
přítomnosti a samozřejmostí jsou i návštěvy seniorů u příležitosti životních jubileí s poukázkou
na nákup v hodnotě 300,-Kč. Nově narozené občánky vítáme do naší obce a předáváme
blahopřání a dárek.
Získali jsme dvě velká ocenění v soutěži Vesnici roku 2014 „Zelenou stuhu za zeleň a životní
prostředí a Zlatou cihlu za muzeum“ což samozřejmě nikdo nečekal a reakce některých spolků a
lidí raději popisovat nebudu. Ale věřím, že více je těch, kdo se z úspěchu radují a ocenění si také
váží.
Pro všechny věkové kategorie pořádáme akce, na kterých se všichni dobře pobaví a ještě se
každému dostane pohoštění. Výtce, že nespolupracuji se spolky nějak nerozumím. Všechny
spolky obesíláme, že budeme akce pořádat a díky dobré koordinaci akcí se spolky nikdy nedošlo
k překrytí termínů.
Je pravdou, že nám přispívají finanční částkou ve výši od 400,- Kč do výše 1000,-Kč. Do našich
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akcí se zapojují hlavně členové SDH a členové Sportklubu.
Rybáři kdykoli potřebují půjčit kancelář starostky k prověrkám, tak je jim vyhověno,
samozřejmostí je, že zaměstnanci obce provádějí celoroční údržbu okolí rybníku „Donáťák“ bez
ohledu na to, zda-li se blíží „Rybářské závody“, přestože okolní pozemky má pronajaty rybářský
svaz. Samozřejmě tento spolek ví i o tom, kdy obec pořádá různé akce a brigády.
To samé je u hasičů, když je jakákoliv akce vědí o tom, a členové SDH nám samozřejmě vždy při
akcích pomáhají a rovněž i při různých opravách a brigádách. Takže to není komunikace se
spolky? Zajistila jsem dotaci na pořízení potřebného vybavení pro SDH a co pořídit za dotaci
jsem několikrát konzultovala s členy SDH. Rovněž jsem žádala, aby mě nový velitel informoval,
když pojede náš sbor na soutěž, abych se také mohla zúčastnit, ale bohužel zpětná vazba zde
není. Když jsem měla snahu pomáhat a řešit stížnosti a záležitosti okolo sboru s bývalými
funkcionáři SDH, tak bývalý starosta napsal, že se vměšuji. Jednou je Sbor dobrovolných hasičů
složkou obce a tudíž se nejedná o vměšování starostky, ale především by zde měla být snaha o
dobrou spolupráci a hlavně naši občané musí mít jistotu, že v případě potřeby, je obec i sbor
hasičů připraven na zásah, ale i další nutnou pomoc a to může být jen tehdy, když se budou tyto
dva subjekty informovat a budou dobře spolupracovat.
Jsem přesvědčená o tom, že iniciativa by měla především vycházet od spolků a ne od starostky,
určitě bych tuto snahu přivítala a měla zájem více spolupracovat, dveře na obecním úřadu byly a
jsou všem otevřené. Tímto způsobem to totiž funguje i na jiných obcích. Starosta a zastupitelstvo
mají úplně jinou náplň práce.
Když je třeba udržovat zeleň, ať už se to týká třešňové aleje, práce v lese, údržby vzrostlých
stromů, vysekání hřbitova a travnatých ploch je to práce zaměstnanců obce Libora Exnera a
Romana Petráska. Rovněž jsme i oslovili hasiče, rybáře, myslivce, členy Sportklubu a požádali je
o pomoc, při výsadbě stromků v obecním lese Čepárky a Ti nikdy pomoc neodmítli. Měli jsme a
máme snahu udržovat zeleň v obci a pečovat o krajinu ve které žijeme, jak nejlépe umíme. Ve
spolupráci s Ing. Martinou Havlovou (v roce 2013 studentkou České zemědělské univerzity v
Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra zahradní a krajinné
architektury) byl vytvořen pro naši obec dokument nazvaný: „Obnova krajinných struktur a
ozelenění na modelovém příkladu obce Soutice“.
Soutice jsou v České republice druhou obcí pro kterou byl zpracován takto podrobný krajinný
plán. Autorka Ing. Martina Havlová obdržela za tuto práci Cenu rektora České zemědělské
univerzity a díky tomu získala Univerzita jednu z nejprestižnějších cen Nadace Josefa Hlávky.
My se budeme těchto návrhů držet a především budeme spolupracovat s jeho autorkou, neboť k
získání Zelené stuhy naší obci zásadně dopomohl i tento dokument.
Když mě oslovila předsedkyně Kalnického spolku ohledně zájmu vysazovat alej k firmě Shell,
další alej okolo hlavní silnice vedoucí od Soutic do Kalné nebo výsadbu „Močidla“ v Kalné, mojí
snahou bylo pomoci dobré věci. Poskytla jsem mapové podklady a další informace, ale ono je
vždy třeba spolupracovat lépe s obcí, protože důležité pro každý záměr je předem zjistit si
vlastníka pozemku a zda-li vůbec zákony a nařízení umožňují jakýkoliv záměr zrealizovat (viz.
příloha). Kolikrát se podařilo zajistit spolku Kalňáci dotaci, třeba na zeleň, kterou mají ve svých
stanovách? Na opravu Kalnické kapličky přispěla obec ze svého rozpočtu 5 tisíc Kč (viz.
příloha).
Rovněž je mi vytýkáno, že obec pečuje o památky, ale kdo jiný by se o ně měl starat? Naši
předkové je zde zanechali pro další generace s tím, že se o ně samozřejmě obec postará.
Opravujeme křížky, dáváme k nim, ale i k ostatním památkám vždy věnečky, či květiny u
příležitosti různých výročí a svátků. Samozřejmostí by měl být i finanční příspěvek na kostel,
který je dominantou a památkou v naší obci. Žádáme o dotace, a pokud je dostaneme, tak
samozřejmě opravujeme. Zatím jsme nikdy žádnou dotaci nevrátili, tak jako tomu bylo
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v minulosti.
Ano, je třeba hospodařit s péčí řádného hospodáře, ale také je třeba využít možnosti, které se
nabízejí, není totiž samozřejmostí, že když si obec vzpomene, tak peníze dostane.
Obec má závazek ve výši 800 000,- Kč za rekonstrukci místních komunikací v okolí muzea a na
návsi vůči firmě COLAS. Tento závazek měl být uhrazen z příjmu od firmy Meridian, která
chtěla postavit v obci fotovoltaickou elektrárnu a vzápětí po vyhlášení snížení výkupních cen
energie od smlouvy odstoupila a tudíž dohodnuté finanční prostředky do obce nepřišly a nemohly
být použity na rekonstrukci komunikací.
Naše obec má majetek za dobu 22 let ve výši téměř 90 milionů Kč. Zdá se Vám, že oproti
nabytému majetku je závazek obce obrovský?
Nikdy jsem si na nic Vám občanům nestěžovala a ani teď si nestěžuji, proč taky, starosta je přece
od slova „starati se“, já se opravdu po celou tu dlouhou dobu 22 let starám o obec a o blaho nás
všech dle daných možností a jak nejlépe umím. Když to bylo jen trochu možné, vyhověla jsem
každému ve všech požadavcích, ale bohužel jsou i věci, kde to zkrátka nejde. Navíc, když je obec
obcházena a hledá se pomoc na nesprávných místech, tak ono se to všechno stejně zase vrátí k
nám zpět a pod dohledem nadřízených úřadů se opět začíná od začátku, ale už je menší prostor
pro různá jednání.
Shrnutí páce zastupitelů v jejich funkcích ve volebním období 2010 – 2014:
V průběhu uplynulých čtyř let nedošlo k kdovíjakému rozvoji naší obce. Je pravdou, že jsme se
snažili snižovat závazky naší obce, ale především nebyla shoda v realizování připravovaných
akcí. Na každém zasedání OZ jsem vysvětlovala kroky, které byly učiněny před rokem 2010 a
věčné dohady, ať už se týkaly jakéhokoliv tématu, na klidu a pohodovému jednání nepřidaly.
Členové obecního zastupitelstva budovali především od roku 1992 do roku 2010, tato doba byla,
ale i daleko příznivější pro čerpání různých dotací, ať už jsme žádali na Okresním úřadu,
Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí,
Státním fondu životního prostředí, ale i Krajském úřadu.
Naše práce byla několikrát ročně kontrolována různými institucemi, ale naštěstí vždy jsme prošli
bez ztráty kytičky. Když přijela kontrola na vybudování lávky přes řeku Želivku a pásmem jsme
měřili, zda-li lávka odpovídá délce, kterou jsme uvedli v žádosti a projektové dokumentaci, bylo
to pro nás úsměvné, ale věděli jsme, že pokud to bude více metrů je to problém, pokud to bude
méně metrů, bude to také problém. Ale bylo to přesně, takže ten, kdo poslal anonym neměl štěstí.
Takovýchto anonymních dopisů mají na různých institucích na moji práci a stavby v naší obci
docela slušnou hromádku. Ovšem poslední upozornění na mou osobu a předražení rekonstrukce
sousoší svaté Anny a Panny Marie, kde jsou podepsáni „budoucí radní Soutic“, tak to nás
všechny ohromilo.
Za celé funkční období nepřišel zastupitel Jiří Petrů, který byl předsedou komise životního
prostředí, s nějakým nápadem nebo skvělou myšlenkou ohledně zeleně, anebo třeba ohledně lesa,
ke kterému má vřelý vztah, bývalá zastupitelka Zdeňka Kunčická měla na starosti knihovnu
společně s Jaroslavou Horáčkovou, dodnes není vyhotoven seznam knih k výpůjčce, nebylo
možné ani požádat o dotaci na knihovnu, protože k tomu, aby se dotace mohly čerpat, bylo třeba
zaregistrovat knihovnu pod Ministerstvo kultury a seznam knižního fondu byl jednou z příloh
této žádosti. Za čtyři roky seznam hotov není.
Na mnoha zasedáních se řešily černé stavby Zdeňky Kunčické a Dany Proškové, odkoupení
pozemků, které byly užívány a oploceny bez právního nároku, ať pana Petrů, manželů
Horáčkových, Pavla Bláhy z Kalné, prodej pozemku výrobní zóny mezi Kalnou a Souticemi,
skládka v pískovně, nájemní smlouvy pro majitele rekreačních objektů v části Rafanda, dále pak
prodej částí pozemků ZD Trhový Štěpánov. Řešeny stále dokola byly záležitosti, které nastaly
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před rokem 2010 - Státní fond životního prostředí, firma DK Lakovny, firma Meridian, firma
Colas, závazky obce, firma Elmoz, samozřejmě Sbor dobrovolných hasičů v naší obci( viz.
příloha), ale patří sem i dlouholetá kauza vedená již 11 let v části Hrad o přístup k nemovitosti
manželů Šturmových.
Chtěla bych zde zdůraznit, že si velmi vážím podpory mé osoby a zájmu o dění v naší obci mého
zástupce p. Josefa Olišara a touto cestou mu děkuji.
Spolupráce se zastupitelem Janem Kulíkem přinesla své ovoce a to pasport místních komunikací
v obci, který je důležitým dokumentem pro povolování osazení dopravního značení,
rekonstrukce komunikací atd.
Ostatní členové zastupitelstva, kteří pracovali ve finanční a kontrolní komisi Ludmila Holečková
a Jaroslav Beran si vždy plnili dobře své povinnosti, vyplývající z kontrolní činnosti obce, tj.
finanční toky, uzavřené smlouvy, inventury a byli mi vždy oporou. Zaměstnankyně obce Alena
Svobodová a Dana Vlasáková se starají o to, aby naše obec žila kulturním a společenským
životem a především naše malé děti vedou díky tvořením v místním muzeu k přírodě a poznávání
jejích plodů, historii obce a učí je navazovat přátelství již od malička.
Bohužel nevyužili jsme spoustu možností, které se nabízely, ale i přesto je za námi vidět kus
dobře odvedené práce. Ale to nejlépe můžete posoudit Vy všichni, kteří zde žijete.
Byly doby, kdy jsem horko těžko sestavovala kandidátku, abychom si udrželi svou samostatnost.
Málokdo z obce může říct, že mnou nebyl osloven, aby mi pomohl v práci. Hodně lidí přišlo,
pomohlo, ale také odešlo. Za to jim patří poděkování. Rozhodně to nikdy nebyla totalita jedné
strany.
Přeji Vám všem pevné zdraví a šťastnou volbu,
Alena Exnerová

SOUTICE - co všechno se podařilo vybudovat obecnímu zastupitelstvu v naší obci
v letech 1992 - 2014
1992 – Obec Soutice se osamostatnila. Vybudován veřejný vodovod, prodejna smíšeného zboží v čp.16,
v č.p. 76 zřízena provozovna kadeřnictví a zhotovena nová elektroinstalace.
1993 – Příprava projektové dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV, rekonstrukce přízemí bývalé
školy, následně otevření hospůdky ve škole.
1994 – Začátek výstavby kanalizace a ČOV v naší obci. Na hřbitově zprovozněn vodovod z Hradu. U
hospůdky ve škole bylo vybudováno hygienické zařízení. V 1. patře bývalé školy provozován obchod s
obnošeným šatstvem a mandl pro veřejnost.
1995 – Ukončena výstavba ČOV a položeno cca 2 km kanalizačního potrubí. Příprava generelu na
výstavbu plynofikace obce. Odbahněn rybník v Kalné. Na budově čp.104 (OÚ) vyměněna střešní
krytina.
1996 – K bytovkám č.p. 42 a č.p. 114 vybudována nová asfaltová komunikace. Pořízena veřejná
telefonní budka na náves. Na údržbu obce a jejích pozemků zakoupen traktor Zetor a další vybavení. V
pískovně zrušena skládka.
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1997 – Vybudován vodovod v částech Podolí a Kopečka. V Kalné opravena kaplička se zvoničkou,
rekonstruováno veřejné osvětlení a osazeno dopravní zrcadlo.
1998 - Bývalá škola pokryta novou střešní krytinou a nové dešťové svody. Provedena úprava místních
komunikací frézovanou drtí a zpevnění cesty do chatové osady Borka.
1999 – Zahájení plynofikace Soutic. V Souticích a Kalné rozšíření veřejného osvětlení. Do obce
pořízeny kontejnery na tříděný odpad. Zakoupeny dřevěné lavice na zahrádku hospůdky ve škole.
Pořízeny letecké snímky celého území obce. Pro činnost Sportklubu upraveny prostory v bývalé škole
a opraveno hygienické zařízení v 1. patře.
2000 – Dům č.p. 76 zrekonstruován na 6 bytových jednotek. V Černýši rekonstrukce veřejného
osvětlení. V části Podolí započata plynofikace.
2001 – V Kalné zahájena výstavba vodovodu a kanalizace. Po dokončení, místní komunikace v Kalné
opatřeny novým asfaltovým povrchem a provedení drobné opravy na kapličce se zvoničkou. Dokončena
plynofikace Podolí.
2002 – V Černýši opravena zvonička. Na návsi zřízeny ekologické záhony. Na hřbitově opraven velký
kříž. Vymalována hasičská zbrojnice a opatřena novým osvětlením. Budova OÚ dostala novou fasádu.
2003 – Zahájena II. etapa výstavby kanalizace v Souticích. Výstavba vodovodu a kanalizace v Černýši.
Rekonstrukce vnitřních prostor OÚ čp.104. Bývalá škola, hasičská zbrojnice a OÚ opatřeny plynovým
vytápěním. Pro hasiče zakoupeno nové vozidlo a vybavení. Na hřbitov pořízena nová pumpa a
instalován automat na svíčky.
2004 – Obec Soutice získala obecní znak a prapor. V Kalné u rybníka vybudováno zázemí pro posezení
místních občanů. Na Podolí opravena místní komunikace a vybudována horská vpusť.
2005 – Restaurován Pomník padlým. Zahájení sociálních služeb pro důchodce a přestárlé občany v obci
– dovážení obědů, odvoz k lékaři, na úřady nebo na nákup.
2006 – Vybudována nová lávka přes řeku Želivku. Došlo k úpravě břehů řeky po povodni a místní
komunikace k soutoku vyasfaltována. Obnovení zápisů do obecní kroniky.
2007 – V bývalé škole čp.16 vyměněna okna a vchodové dveře. Do Kalné pořízena nová autobusová
čekárna. V Černýši položen asfaltový povrch na místní komunikaci. Pro ČOV koupeno zařízení na
likvidaci fosforu.
2008 – Do Kalné a Černýše koupeny a zabudovány prolézačky pro děti. Do obce zaveden bezdrátový
rozhlas. Památná lípa odborně ošetřena. Vytištěny nové pohlednice Soutic, Černýše a Kalné.
2009 – Restaurována socha sv. Jana Nepomuckého. Opravena výklenková kaplička u č.p. 5 a všechny
křížky na území obce. Provedena rekonstrukce mostku na Podolí. Pro potřeby občanů zařízen Czech
Point.
2010 - Rekonstrukce bývalého špýcharu, otevřeno vesnické muzeum, položen
asfaltový povrch a
vybudován chodník. Bylo upraveno okolí sochy sv. Jana Nepomuckého. Pozemek „Ostrov“ na Podolí
zbaven náletových dřevin.
2011 – Rekonstrukce knihovny. Nová dlažba, zázemí kuchyně a další stavební úpravy hospůdky v
bývalé škole čp.16 a pořízení nového vybavení salonku. V Souticích a Kalné vyměněno a rozšířeno
veřejné osvětlení.
2012 – Výměna oken a dveří v budově OÚ čp.104. Pořízení nového vybavení pro hasiče a opravena
stříkačka PS 12 a opravena historická stříkačka. V akci „Zasaďte si svůj strom“ vysázena třešňová alej
50 stromů od Černýše k lesu Požáry.
2013 – S pomocí SDH opraven taras u č.p. 57 a lávka na Kopečkách. Oprava dlažby u muzea a oprava
topení v muzeu č.p.126. Vymalována budova OÚ č.p.104. Rekultivace pískovny.
2014 – Opravena hřbitovní zeď. Opraveno okolí podjezdu dálnice D1 v Kalné. V krajském kole soutěže
Vesnice roku získáno ocenění Zelená stuha za zeleň v obci a Zlatá cihla za vybudování muzea.
Obnoveny záhony růží u č.p. 95, č.p. 25 a č.p. 85. Zrestaurováno sousoší sv. Anny a Panny Marie a
upraveno jeho okolí. Lávka přes řeku Želivku oplechována. Pořízena nová autobusová čekárna.
Opravena komunikace do chatové osady Borka a komunikace v části „Hrad“.
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Na vyžádání zveřejňujeme několik názorů občanů,
kteří mají potřebu sdělit své pocity právě touto cestou.
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Přepis textu:
Očima Soutičáka.
Rozhlédněme se kolem sebe a posuďme, jak naše obec za posledních 22 let rozkvetla.
Uvidíme udržované obecní pozemky, hřbitov, kde odpočívají naši předkové je výstavní a jsme na něj hrdi.
Toto je zásluha obecního zastupitelstva od roku 1992 – 2014 v čele s paní starostkou. Vše je perfektně organizováno a řešeno. Bereme to jako samozřejmost, ale ono to tak není. Vyžaduje to velké úsilí a obětavost,
starosti a vyřizování.
Nemusíme se snad ani zmiňovat o našem krásném muzeu, o renovaci posvátných soch, atd. Vždyť to všichni
vidíme! Je na co si stěžovat? Obědy se dovážejí až k domu. Máme problém? Hledáme pomoc na obecním
úřadě a hledá se řešení.
Měli bychom sundat klapky z očí a uvědomit si, že si vlastně nemáme na co stěžovat.
Kandidáti, kteří nás pozvali na schůzi do hospody ve škole mají v úmyslu pokračovat v díle, které započalo
stávající zastupitelstvo. Tak proč ho měnit, když schvalují jeho postupy?
Péče o rodinu, zeleň a životní prostředí by přeci měla být samozřejmostí pro každého z nás. Vždyť posekaná
veřejná prostranství, prohrnuté silnice a udržovaný hřbitov a památky nejsou v každé obci běžné.
TAK SI TOHO VAŽME, SOUTIČÁCI!!!
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Pozvánka:

Muzeum Soutice
Vás srdečně zve
na výstavu

Nálepky ze zápalkových krabiček
sběratele – filumenisty Josefa Tomaidesa
z Trhového Štěpánova
Prohlídku si můžete domluvit na OÚ
nebo na tel. 605 443 473.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Recept:
Rychlý a jednoduchý jablkový koláč s ořechy
Ingredience











1 hrnek polohrubé mouky
1 hrnek pískového cukru
1/2 hrnku nastrouhaných ořechových jader
4 lžíce rozehřátého másla
2 lžíce mléka
2 lžíce rozinek
3 vejce
1/2 balíčku prášku do pečiva
jablka (asi 500g)
tuk na vymazání a strouhanka na vysypání plechu

Postup
Oloupaná jablka nastrouháme nahrubo, promícháme je s cukrem a necháme chvíli stát. Poté
k nim vmícháme rozšlehaná vejce, rozinky, ořechy, mléko, vlahé rozehřáté máslo a nakonec
mouku smíchanou s práškem do pečiva.
Těsto rozetřeme na tukem vymazaný a strouhankou vysypaný plech a upečeme ve středně
vyhřáté troubě dorůžova.

Dobrou chuť!
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