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Slovo starostky:
Vážení spoluobčané,
opět k Vám putuje další vydání občasníku Souticovin. Snažíme se Vám přiblížit
veškeré dění v obci, ale i v jejím okolí. Měsíc březen je na svém konci a jaro už se
nám předvedlo v celé své kráse, i když jen na chvíli. Nahoře ještě trošku vymetají
zbytky sněhu, ale jinak už cítíme, že jaro je tady. Důkazem toho jsou i kvetoucí
sněženky, bledule, krokusy a narcisy. Napadlo dost sněhu, ale i vydatně pršelo. Nás
letos naštěstí povodně minuly. Kvůli velkým poryvům větru zase popadaly stromy a
způsobily tak celou řadu potíží s přerušením dodávky elektrické energie. Dotklo se
to i naší obce, kde na Podolí spadl ve stráni strom a došlo k přetržení drátů
elektrického vedení a poškození veřejného osvětlení. Už je vše opraveno, ale
samozřejmě jsou další problémy, které je třeba řešit např.: fasáda na budově bývalé
školy, oprava výmolů na komunikacích, rovněž nás čeká jarní úklid. Ale nebude to jen samá práce, bude i
zábava.
V měsíci květnu se na Vás budeme těšit při „Vítání občánků a oslavě Dne matek“.
Přeji Vám hezké jarní dny, plné sluníčka a dobré nálady, Alena Exnerová.
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Poděkování:

Obec Soutice
Obecní úřad čp. 104, 257 71 Soutice
tel. a fax. č.: 317 851 523, mobil: 602 865 093
e-mail: obec.soutice@tiscali.cz, IČ: 00875813, DIČ:CZ-00875813

Hasičský záchranný sbor
285 22 Zruč na Sázavou
Jiřická 77
Velitel stanice-p. Milan Tvrdík
V Souticích dne 12. března 2019
Vážený pane veliteli,
chtěla bych touto cestou poděkovat Vašemu HZS, stanici ve Zruči nad Sázavou za pomoc a skvělou spolupráci
při odstranění plechu ze střechy bývalé školy v Souticích. Budova je před rekonstrukcí a její stav není uspokojivý. Díky velkým poryvům větru se uvolnila tabule plechu ze střechy ve výšce cca.12 m, hrozil její pád a
občanům, kteří tímto místem procházeli, ohrožení na životě.
Z tohoto důvodu jsem zavolala „150“ a požádala o pomoc. Vaši profesionální hasiči dojeli s potřebnou
technikou velice rychle do naší obce.
Velitel zásahu to neměl na místě jednoduché díky zvědavcům, kteří si odstranění plechové tabule ze
střechy budovy natáčeli, ale vše bravurně zvládl. Ostatní členové jednotky předvedli odborný a neohrožený
zásah.
Je úžasné, že máme jistotu, kdy v případě jakékoli živelné pohromy jsou správní chlapi na správných
místech. Zásah Vašeho sboru byl profesionální, tak jako vždy, kdy byla potřeba z Vaší strany pomoc při
požárech v naší obci.
S přátelským pozdravem a díky Alena Exnerová, starostka obce Soutice.

Zabíjačkové hody
V sobotu 23. února pořádal SDH Soutice a jeho příznivci zabíjačkové hody u
hasičské zbrojnice. Prodej zabíjačkových dobrot začal už před 10. hodinou.
Díky velkému zájmu se veškerý zabíjačkový sortiment za krátkou dobu
vyprodal. Návštěvníci mohli, navzdory krásnému počasí, využít také posezení
ve společenské místnosti zbrojnice a k ovárku, jitrnici, či krvavé polévce popít
pivo, svařák a jiné nápoje. Den byl vskutku vydařený a tímto děkujeme všem
zúčastněným za nápad a uskutečnění této akce.
Daniela Steiningerová

Děkuji členům sboru dobrovolných hasičů a usměvavé obsluze za příjemně strávený sobotní den. Díky Vaší
šikovnosti tekly všem příchozím mlsné sliny. Nic nezbylo, to je důkaz toho, že to opravdu umíte.
Alena Exnerová
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Víte že…

měsíc březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce pochází
z rašení bříz a začátek březosti zvířat. V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při
svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – přechází z jižní polokoule na severní. Původně byl
březen v římském kalendáři první měsíc v roce. Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v
nepřestupný rok jako únor.

Zájezd do divadla

Opět jsme se s příchodem jara vydali na muzikál „Kvítek Mandragory“ do divadla Broadway. „Kvítek
mandragory je projekt, který využívá nejkrásnějších a nejlepších písniček Heleny Vondráčkové. Kvítek
Mandragory, což je písnička Heleny Vondráčkové z šedesátých let, představuje diamant, o který se hraje.
Policejního komisaře ztvárnil Mirek Etzler, jeho bratra si zahrál Bronislav Kotiš, roli matky vystřihla úžasná
Jaroslava Obermaierová, do role bezdomovce se vžil Jan Carda. Bylo to úžasné představení, jedno oko
v divadle nebylo suché, ne od pláče, ale smíchy. Už se těšíme na další zájezd pro dospělé. Neváhejte a
pojeďte s námi, dobře se pobavíte, v autobuse popovídáte se sousedy, což běžně nestíháte, provětráte šaty
ze skříně, zkrátka uděláte si hezký večer. No to přece stojí za to, co myslíte?

Jarní procházka
Začalo jaro a s ním i krásné počasí. Sluníčko hřeje a hned je vše veselejší. Člověka to vábí do přírody. Zrovna
tak jsme využili sobotní odpoledne. Kam půjdeme? Minulou neděli jsme byli na soutoku. Dne jsme se rozhodli
podívat na třešňovou alej. Děti běžely před námi strání v parku po vyšlapané pěšince. Podařilo se nám vyplašit
i srnky. Děti se podívaly i na krmelec. Vyšli jsme z lesa na louku směrem k Černýši. Již z dálky byla vidět
třešňová alej. Překvapilo mě, jak stromy vyrostly. Silné kmeny a koruny obsypané vyrašenými pupeny.
Nečekala jsem, jak většina stromů zesílí. Bude krásné, až třešňová alej pokvete a výletníci si v létě budou
moci utrhnout šťavnaté plody. Prostě krása a já jsem na třešňovou alej pyšná. Taky jsem říkala dětem, že to
mají od nás odkaz do budoucna, až tady nebudeme.
Zdeňka Neradová
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Soutice přivítají jaro také dvěma celosvětovými akcemi na podporu životního prostředí:
Hodina Země – veřejné osvětlení bude v sobotu 30. března na hodinu zhasnuté
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce Světového fondu na ochranu
přírody. Účastní se jí každý, kdo chce podpořit naši planetu. Domácnosti,
podniky, obce i další instituce vypnou na šedesát minut osvětlení a elektrické
spotřebiče. Poprvé se akce uskutečnila v roce 2007 v Sydney. Během let se
rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Obec
Soutice se zapojí a v sobotu 30. března 2019 vypne na hodinu od
20:30 do 21:30 veřejné osvětlení. Do tmy se ve stejný čas ponoří i řada
dalších obcí nebo památek po celé České republice (podívejte se na
hodinazeme.cz, Soutice jsou na mapě účastníků akce :-)). Pokud se chcete
zúčastnit i vy ve Vašich domovech, vzpomeňte si na dříve oblíbenou tzv.
„černou hodinku“ a užijte si ji s rodinou nebo přáteli. Kromě dobrého skutku
a projevu sounáležitosti s naší planetou půjde i o milé a veselé pobytí s
blízkými za okolností, které Vám nečekaně přinesou mnoho příjemných chvil,
poznání a vjemů.
Ukliďme
svět,
ukliďme
Česko
v
sobotu
6.
dubna
Pro Soutičáky to není nic nového, každý rok s příchodem jara uklízíme naši obec,
naše nejbližší životní prostředí. Tentokrát si dáme sraz 6. dubna 2019 v 8:00 na
soutické návsi. Jak jsme Vás už informovali v posledních Souticovinách a také
na rozmístěných plakátech, obec se tímto zapojuje do dobrovolnické úklidové
akce, která probíhá na území celé České republiky. Cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek. Obec pro Vás na první dubnovou sobotu
přichystala úklidový materiál (pytle, rukavice, nářadí) a také občerstvení na
posilněnou. Materiál a organizační pokyny získáte při srazu na návsi v Souticích.
Budeme rádi, když se zúčastníte i jako jednotlivci v dalších lokalitách, ve kterých
je podle Vás úklid potřeba. Prosíme, zapojte své děti, výchova k péči o životní
prostředí je velmi cenná pro nás i další generace.
Vítání občánků a oslava Dne matek s kouzelníkem a Elvis Presley Show
Obec Soutice chystá první vítání občánků a program ke Dni matek. Obě příležitosti oslavíme všichni společně
v sobotu 4. května 2019 od 14:30 v budově bývalé školy č.p.104. Začátek bude patřit dětem. Všechny příchozí
ratolesti budou obdarovány a ty nejmenší, které se narodily v letech 2013 - 2019 a staly se soutickými
občánky, obdrží zvláštní certifikát s uvítacími dárečky. Potom ke Dni matek popřejeme všem maminkám a
zahájíme program celého odpoledne. S dětmi se můžete těšit na přednes básniček, dětské hudební
vystoupení a oblíbeného kouzelníka pana Hrušku. To jistě zaujme i dospělé. A co teprve Elvis Presley Show,
kterou nám v Souticích předvede pan Hroch. Podmanivý hlas, barevné kostýmy a nikdy nestárnoucí melodie
krásných písní Krále Rock 'n' Rollu. Zkrátka, srdečně Vás zveme na Vítání občánků a oslavu Dne matek v
sobotu 4. května v Souticích, určitě nebudete litovat. Všem budou doručeny pozvánky!
Obnova soutického zámku pokračuje, v Rytířském sále bude 17. května koncert
Majitelé bývalého soutického panství se pustili do obnovy zchátralého zámeckého areálu. Stavební ruch začal
na podzim 2018, kdy byla opravena polovina střechy budovy zámku. Práce v terénu zase pomohly s úpravami
zeleně. S příchodem jara bude stavba pokračovat. Na to, že se v zámku něco děje, a že je obnova celého
areálu myšlena vážně, má upozornit benefiční koncert. Uskuteční se v prostorách zámku v pátek 17. května
2019 od 17:00. Vystoupí umělci světového renomé – sopranistka Kerstin Doelle a flétnista Yossi Arnheim.
Program koncertu bude zaměřen na osobnost Emy Destinnové, která na soutickém zámku pobývala. Paní
Kerstin Doelle je významnou německou operní zpěvačkou s ohromujícím hlasem a ohnivým temperamentem.
Pan Yossi Arnheim je prvním flétnistou Izraelské filharmonie, pravidelně vystupuje také jako sólista. K tomuto
nevšednímu uměleckému zážitku Vás zvou majitelé soutického zámku do Rytířského sálu. Vstupné bude
dobrovolné, je určeno na podporu obnovy zámku. Přispět budete moci třeba i koupí pohlednic s dobovými
fotografiemi.
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Pasport a projekt dopravního značení
Zastupitelstvo obce se rozhodlo z důvodu aktualizace a doplnění stávajícího dopravního značení vypracovat
pasport a projekt dopravního značení a oslovit tak firmu HPN projekt s.r.o. České Budějovice. Dokument se
dělí na dvě části pasport a projekt. Pasport se zabývá zmapováním stávajícího stavu značení. Projekt řeší
úpravu stávajícího a doplnění nového značení pouze na místních komunikacích s výjimkou situací, kdy se
místní komunikace napojuje nebo kříží komunikaci jiných správců (ŘSD ČR, SÚS).
V tabulkové části jsou uvedeny podrobné informace o jednotlivých značkách, o jejich stavu, umístění atd.
Jednotlivé značky jsou barevně rozlišeny podle vlastníků komunikací (bílé – místní komunikace, šedé - jiný
správce komunikace). V grafické části jsou značky zakresleny symbolem tvaru dopravní značky, skutečným
označením dle vyhlášky a evidenčními čísly. Dopravní značka je nasměrována podélně ve směru jízdy. V
případě nedostatku místa je u značky použita odkazová šipka, která upřesňuje její umístění. Značky s proměnlivými symboly jsou v grafické části zobrazeny pouze obecně a v tabulkové části jsou u značky uvedené
skutečné údaje mimo dodatkových tabulek E 2b a E 2d, které jsou řešeny samostatně a zobrazují skutečný
stav křižovatky.
Navržené úpravy dopravního značení:
- doplnění dopravního značení upravujícího přednost v jízdě
- zjednosměrnění místní komunikace z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů při vjíždění na silnici
III/1263
- zřízení zákazu stání a zastavení na místní komunikaci okolo areálu spol. Colas CZ a.s., z důvodu parkování
nákladních automobilů z dálnice D1
- omezení vjezdu na účelové komunikace mimo dopravní obsluhy z důvodu parkování nákl. automobilů z D1
- zřízení zákazu vjezdu pro motorová vozidla přes lávku 5d - L1
- umístění 3 ks zpomalovacích prahů Z 12 (dlouhých) na vybraných místních komunikacích
- zřízení zákazu vjezdu pro automobily nad 12t mimo dopravní obsluhy (B 13 + E 13) do centra obce +
vyznačení objízdné trasy pro automobily nad 12t
Pasport a projekt dopravního značení byl zpracován v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V současné době je
projekt podán k připomínkám a ke schválení dopravním inženýrem.
Projektová dokumentace stála obecní rozpočet 42 350,-Kč.
Nebezpečný most
Při budování vodní nádrže Švihov byl postaven v 60 letech na dočasnou dobu most přes řeku Želivku na
dopravu písku ze soutické pískovny. Tato stavba měla být po dokončení výstavby nádrže odstraněna. Avšak
nikdy se tak nestalo, právě naopak. Most byl po ukončení výstavby přehradní nádrže předán zástupcům
obce a Ti ho přijali do svého majetku. Most sloužil pouze k tomu, že lidé touto cestou zaváželi bývalou pískovnu odpadem a několik let sloužil jako zkratka ze Soutic do Nesměřic a naopak. V současné době z důvodu bezpečnosti obyvatel byl osazen dopravními značkami a informačními tabulkami. Takže věříme, že
alespoň toto označení dostatečně bude varovat občany, kteří se zde pohybují a riskují tím svůj život. Budeme zvažovat, zda-li, by nešel tento most využít jako jedna část cyklotrasy. Samozřejmě opravy budou
velmi nákladné, ale pokusíme se zjistit, jaké možnosti v rámci dotačních programů jsou.
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Černýš
V minulém vydání Souticovin jsme se zmínili o kapli zasvěcené Panně Marii při cestě Soutice – Černýš. Nyní
bychom rádi popsali Černýš a další prvky v jejím okolí trochu hlouběji. Blíží se jaro a počasí zve
k procházkám a výletům, proč tedy nezačít právě ve svém nejbližším okolí?
Osada Černýš byla dříve nazývána Černiště. První písemné zprávy se objevují v roce 1362 a to o zemanu
Janu z Černýše a jeho tvrzi. Další zmínky jsou až okolo roku 1400, kdy tvrz získává Matěj Samechovec s ženou
Domkou. Po nich zdědil sídlo syn Mikuláš, který se zadlužil a skoro celý majetek roku 1415 kupuje Vilém ze
Soutic. Černýšská tvrz tak přestala být využívána jako panské sídlo a zanedlouho zřejmě zpustla. V roce 1530
náleží ves k Borovsku a od roku 1541 ji vlastní Lév Zručský z Chřenovic. Od roku 1654 se historie Černýše
slučuje s historií Soutic.
Zvonice a kříž na návsi
Zvonice pochází z roku 1914 a kříž rodné obci Černýš věnoval roku 1893 Antonín Zadák, velkoobchodník
působící v Praze. U zvonice hrozila zkáza všech dřevěných konstrukcí, u kříže bylo riziko uvolnění a pádu
sochy, což by znamenalo ztrátu autenticity objektu i možné ohrožení okolí. Roku 2016 se přistoupilo k opravě,
která byla financována z dotace Ministerstva zemědělství; na realizaci proměny se aktivně podílelo
zastupitelstvo a zaměstnanci obce Soutice. Zvonice je kruhového půdorysu s obvodovými stěnami z lomového
kamene. Střecha je ze štípaného šindele s delším přesahem „sukýnky“ přes zvonici. Kříž je litinový se sochou
Ježíše Krista v nadživotní velikosti, osazený bronzovou deskou s věnováním od místního rodáka. Kolem kříže
je zahrádka a zámečnické oplocení. Opěrná zídka je nově vyzděna přírodním kamenem, doplněná schody a
chodníčky z kamenných odseků. K odpočinku je na návsi umístěn dřevěný mobiliář.
K českému venkovu neodmyslitelně patří křížky u cest.
Až se budete procházet okolo Černýše, za povšimnutí určitě stojí tyto dva křížky:
Křížek u cesty na Borka
Litinový křížek s plastikou Krista a kamenným soklem, který je omítnut a natřen na bílo. Objekt
pravděpodobně pochází z 2. poloviny 19. století. Křížek rámují dvě lípy.
Kříž na konci osady směrem k řece Sázavě
Litinový křížek pocházející pravděpodobně z 2. poloviny 19. století s plastikou Krista a štítkem s nápisem
„V Tebe víru máme“. Podezdívka křížku je zděná. U křížku byly vysazeny dvě lípy malolisté.
Třešňová alej
V rámci úprav krajiny bylo po řadě úvah v roce 2012 rozhodnuto, že se cesta z lesa „Požáry“ směrem k
Černýši osadí ovocnými stromy. Zvolenou dřevinou byla třešeň. Místí obyvatelé byli pomocí letáků seznámeni
s možností zakoupit a vysadit třešeň v plánované aleji. Zájem byl veliký a prodáno bylo všech 50 objednaných
stromů. Samotná výsadba proběhla dne 25. listopadu 2012 a majitelé zakoupených stromů získali certifikát
o zakoupení stromu. Z obou stran aleje se nachází informační tabule se jmény majitelů jednotlivých stromů.
Pokud projdete alejí a lesem „Požáry“, dostanete se na louku a přijdete až k brodu přes řeku Želivku.
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ROZPIS KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

Kalná - bio
1.4. - 8.4. 2019
29.4. - 6.5. 2019
27.5. - 3.6. 2019
24.6. - 1.7. 2019
22.7. - 29.7. 2019
19.8. - 26.8. 2019
16.9. - 23.9. 2019
14.10. - 21.10. 2019
Černýš - bio
8.4. - 15.4. 2019
6.5. - 13.5. 2019
3.6. - 10.6. 2019
1.7. - 8.7. 2019
29.7. - 5.8. 2019
26.8. - 2.9. 2019
23.9. - 30.9. 2019
21.10.- 28.10. 2019

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
Soutice
(parkoviště)
22. 3. – 8. 4. 2019
Kalná
(u autobusové
čekárny)
22. 3. – 29. 3. 2019

Podolí - bio
15.4. - 22.4. 2019
13.5. - 20.5. 2019
10.6. - 17.6. 2019
8.7. - 15.7. 2019
5.8. - 12.8. 2019
2.9. - 9.9. 2019
30.9. - 7.10. 2019
28.10. - 4.11. 2019

Podolí
(na rozcestí)
4. 4. – 12. 4. 2019
Kopečka
(u lávky)
12. 4. – 19. 4. 2019
Černýš
(na návsi)
29. 3. – 4. 4. 2019

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
DNE 29. 3. 2019

Kalná u autobusové čekárny 8,00 hod. – 8,15 hod.
Kopečka u lávky

8,30 hod. – 8,45 hod.

Podolí na rozcestí

9,00 hod. – 9,15 hod.

Soutice na návsi

9,30 hod. – 9,45 hod.

Černýš na návsi

10,00 hod. – 10,15 hod.
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Kopečka - bio
22.4. - 29.4. 2019
20.5. - 27.5. 2019
17.6. - 24.6. 2019
15.7. - 22.7. 2019
12.8. - 19.8. 2019
9.9. - 16.9. 2019
7.10. - 14.10. 2019

Alena Svobodová

Vítání jara jako západoslovanský lidový zvyk
Vynášení Morany, jak se tomuto zvyku nejčastěji říká, je západoslovanský zvyk, jehož kořeny nacházíme na mnoha
místech slovanských území. V některých krajích je zakořeněn ve zjednodušené podobě. Existuje však řada písemných
dokladů, díky kterým si původní průběh obyčeje můžeme představit. Tento obřad se generacemi předává na mnoha
moravských i českých vesnicích a můžeme se jej v původní podobě zúčastnit i dnes. Vynášení Morany tak jak známe
my je sice spojeno s českou kulturou (navíc se průběh oslav v jednotlivých krajích liší), ale velmi podobné obřady a
rituály se dle dochovaných písemností konaly také např. v Rusku, dokonce i v některých německých oblastech,
především v Sasku či Durynsku. Hlavní rozdíly spočívaly v pojmenování vynášené figury a také v období, kdy vítání jara
probíhalo.
Kdy se vítání jara oslavuje
Vynášení smrti a vítání jara se vždy slavilo v postním období před Velikonocemi. Konkrétní týden se však na jednotlivých
územích Čech lišil. Nejčastěji se vítání jara slavilo během 5. neděle postní, která je právě díky zvyku vynášení smrti
pojmenována jako Smrtná neděle. Podle nejrůznějších studií a historických pramenů se však vítání jara a vynášení
Morany někde slavilo již během 4. postní neděle, tzv. Družebné, nebo naopak až během 6. neděle, kterou známe pod
přívlastkem „Květná“.
Vítání jara v historických pramenech
Nejstarší zmínky o těchto zvycích máme z církevních pramenů. Během rozvoje křesťanství na našem území zde byly
zřejmé snahy ze strany církve o očištění lidového života od přežitků z pohanské doby. Kněží byli upozorněni, že pokud
se u svěřeného lidu s podobnými zvyklostmi setkají, mají jim zabránit v přístupu k přijímání a upozornit arcibiskupa,
který uloží patřičnou pokutu. Vítání jara však bylo v místním lidu natolik zakořeněno, že i přes výhružky ze strany církve
se zvykem nepřestali. Tradici se tak nepodařilo vymýtit, v prostředí prostého lidu se vžila a v takřka nepozměněné
podobě zůstala na mnoha místech dodnes. Vynášení Morany má značit poslání zimy a smrti do podsvětí a vítání
samotného přicházejícího jara. Na některých místech se vynášela i mužská podoba figury. Podle historiků však jde o
pozdější úpravu.
Popěvek při vítání jara
Popěvek, který se používá i při dnešních oslavách vítání jara, byl poprvé otisknutý v roce 1617 a jeho znění bylo
následující: „Smrt neseme ze vsi, nové léto neseme do vsi. Smrti, smrti, z města, nové léto do města. Vítej,
libé, líbezné, obilíčko zelené.“
Vítání jara v Čechách a na Moravě
Na Moravě se zachovalo více popěvků a udržel se starobylejší ráz obřadu než v Čechách. Ačkoliv byl tento zvyk velkou
událostí pro celou vesnici, do samotné přípravy a vynášení se zapojovali jen mladí lidé a děti. Dospělí a staří přitom
přihlíželi. Na Smrtnou neděli odpoledne se z vesnic za doprovodu zpěvu vynášela Mařena, kterou nesly zpravidla dívky.
Po průvodu vesnicí se došlo k vodě, panna se odstrojila a došek se hodil do vody. Podle moravské pověry se musí z
každého domu zúčastnit alespoň jeden hoch, v opačném případě v tomto domě někdo do roka zemře. Mařena se buď
hází do vody, nebo se také může pálit. Děti po ní následně hází kameny a pokřikují. Moravské vítání jara a vynášení
smrti je velmi blízké původním staročeským popisům, což svědčí o tom, že se v průběhu let obřady změnily výrazně
méně.
Morana – různé ztvárnění
Nejznámější jméno je sice Morana, označuje se však také jako Morena,
Mařena, Smrtka, Smrt, Smrtholka nebo Marzana. Figura se zhotovovala z
nejrůznějších materiálů, které již nebyly potřebné, dbalo se však na
bohatou výzdobu figury. Morana se vyráběla z větví, listí, staré slámy nebo
trávy. Vytvořenou slaměnou figuru mladí lidé oblékli do ženských šatů a
hadrů a zdobili ji. O různém ztvárnění Morany vypovídají i doklady z
konkrétních oblastí. Zatímco na Náchodsku děti vyráběly figuru z došků,
které následně obalily cáry látek a hadrů, v okolí Hradce Králové se Morana
vyráběla z hrázek, slámy a starých šatů.
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Každému znamení zvěrokruhu jsou přiřazeny odpovídající léčivé kameny. Jejich účinky jsou
pak silnější.
Víte které minerály vyhovují právě vašemu znamení?
Kámen, který budete nosit, by vám měl dělat radost a měl by se vám líbit. Těžko vám bude předávat pozitivní energii minerál,
který s vámi nesouzní a jeho barva je vám nepříjemná.
VODNÁŘ (Aquarius) - 21. ledna až 20. února
akvamarín, amazonit, ametyst, celestin, čaroit, fluorit, fosilie, gagát, granát, chalcedon, chryzokol, chryzopras, jantar,
jaspis, labradorit, lapis lazuli, křišťál, měsíční kámen, obsidián, opál, safír, sodalit, sugilit, topaz (modrý), tyrkys.
RYBY (Pisces) - 21. února až 20. března
achát krajkový, akvamarín, ametyst, beryl, fluorit, heliotrop,
chryzopras, jadeit, jaspis, kalcit, kunzit, labradorit, lapis lazuli, měsíční kámen, nefrit, opál, olivín, rubín, safír, sluneční kámen, sugilit, turmalín, tyrkys.
BERAN (Aries) - 21. března až 20. dubna
achát, akvamarín, ametyst, avanturín, citrín, diamant, fluorit,
granát, heliotrop, hematit, chalcedon, jadeit, jaspis, karneol,
kunzit, magnetit, rodochrozit, rodonit, rubín, safír, topaz.

PANNA (Virgo) - 23. srpna až 22. září
achát (zejména mechový), ametyst, avanturín, amazonit,
beryl, citrín, čaroit, dioptas, granát, heliotrop, chryzokol,
jantar, jaspis, karneol, lapis lazuli, měsíční kámen, olivín,
opál, rubín, safír (modrý), sardonyx, sodalit, sugilit, tygří
oko.

BÝK (Taurus) - 21. dubna až 21. května
achát, akvamarín, avanturín, azurit, beryl, citrín, epidot,
chalcedon, chiastolit, chryzokol, korál, kunzit, malachit, růženín, safír, sardonyx, smaragd, topaz, turmalín, tygří oko.
BLÍŽENCI (Gemini) - 22. května až 21. června
achát, akvamarín, ametyst, avanturín, apofylit, citrín, chalcedon, chryzoberyl, chryzokol, chryzopras, jantar, kalcit, karneol, křišťál s turmalínem, obsidián, růženín, safír, sardonyx, serpentin, sagenit, topaz, turmalín (zelený), tygří
oko, tyrkys, vltavín (moldavit).

VÁHY (Libra) - 23. září až 23. října
achát, akvamarín, ametrín, ametyst, apofylit, avanturín, heliotrop, chiastolit, chryzokol, chryzopras, jadeit, jantar, jaspis,
kunzit, lapis lazuli, měsíční kámen, nefrit, obsidián mahagonový, olivín, opál, prehnit, růženín, safír, sluneční kámen,
topaz, turmalín (růžový), tyrkys.

RAK (Cancer) - 22. června až 22. července
achát mechový, achát stromečkový, avanturín, beryl, granát,
chalcedon, chryzopras, jadeit, jantar, jaspis (zelený), kalcit,
karneol, křišťál, měsíční kámen, opál, perla, rodochrozit, rodonit, rubín, safír, sardonyx, smaragd, turmalín (růžový),
tygří oko, tyrkys.

ŠTÍR (Scorpio) - 24. října až 22. listopadu
achát, akvamarín, ametyst, býčí oko, beryl, Boji a Moqui
kameny, čaroit, dioptas, chryzopras, jaspis, granát, hematit,
křišťál s turmalínem, kunzit (růžový i zelený), magnetit, malachit, měsíční kámen, obsidián, obsidián apačské slzy,
onyx, rodochrozit, rubín, spinel, topaz, turmalín červený a
černý.

LEV (Leo) - 23. července až 22. srpna
citrín, fluorit, granát, chryzokol, jantar, karneol, křišťál, kunzit, larimar, obsidián (červený), olivín, onyx, rodochrozit,
rubín, rutil, sluneční kámen, smaragd, topaz (zejména zlatý),
turmalín (růžový a zelený), tygří oko, tyrkys.

STŘELEC (Sagittarius) - 23. listopadu až 21. prosince
achát modrý, ametyst, avanturín (zelený), azurit, čaroit,
dioptas, dumortierit, granát, chalcedon, chryzokol, chryzopras, iolit, labradorit, lapis lazuli, malachit, obsidián, opál,
rubín, safír, sodalit, sugilit, tanzanit, topaz, turmalín, tyrkys,
záhněda, zoisit.
KOZOROH (Capricorn) - 22. prosince až 20. ledna
achát, ametyst, aragonit, azurit, fluorit, gagát, granát, hematit, chalcedon, chryzopras, jantar, jaspis, karneol, křišťál, labradorit, lapis lazuli, malachit, měsíční kámen, obsidián, olivín, onyx, rubín, ryolit, safír, turmalín (černý), tyrkys, záhněda.

Zdeňka Havlová
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I velmi malé kousky minerálů dokážou vstřebat negativní vibrace z okolí a uvolnit dostatečné množství tolik
potřebné léčivé a pozitivní energie.

Achát (různé žíhané zabarvení)
Užití: odvaha, sebedůvěra, rovnováha, dlouhověkost, láska,
ochrana, stabilita.
Léčení: oči, žaludek, lymfatický systém, slinivka břišní,
krevní oběh, kožní nemoci.

Karneol (oranžovo-červené zabarvení se světlými kousky)
Užití: klid, odvaha, sebedůvěra, stabilita, podpora výřečnosti, ochrana, motivace k úspěchu.
Léčení: závislosti, neurózy, deprese, žárlivost, kožní nemoci, krvácení z nosu, plodnost, kosti a šlachy, artritida,
revmatismus. Aktivuje kořenovou čakru.

Ametyst (fialové zabarvení)
Užití: ochrana, očistná moc, klid, láska, posílení věrnosti,
štěstí, odvaha, mírní vztek, stres a strach
Léčení: závislost, imunitní systém, otoky, bolest hlavy,
kožní nemoci, nespavost, zažívání. Mimořádně mocný a
ochranný kámen.

Křišťál (čirý, průsvitný)
Užití: síla, ochrana, meditace, harmonie, sebezdokonalení
Léčení: všechny zdravotní problémy včetně psychiky
Nejúčinnější minerál, který silně zesiluje energie a pohlcuje
všechny negativní. Reguluje je do absolutní harmonie.
Křišťál jako jediný kámen reguluje a posiluje účinky ostatních kamenů.

Avanturín (zelené zabarvení)
Užití: mentální síla, klid, štěstí, prosperita, majetek, kreativita, ochrana před geopatogenními zónami.
Léčení: oči, štítná žláza, krevní tlak, migréna, žaludeční nevolnost. Udržuje rovnováhu mezi ženskou a mužskou energií.

Měsíční kámen (bílé zabarvení s odlesky)
Užití: láska, harmonie ve vztahu, ochrana, spánek, mladistvý
vzhled, intuice, klid.
Léčení: kůže, vlasy, oči, slinivka břišní, játra, nespavost, citové napětí, horní část zažívacího traktu, hyperaktivita.
Pomáhá také při početí, těhotenství, porodu a kojení.

Citrín (žluté zabarvení)
Užití: hojnost, bohatství, prosperita, úspěch, štěstí, regenerace, optimismus, odstranění negativní energie, urovnání
vztahů.
Léčení: oči, trávení, slezina, slinivka břišní, krevní oběh,
štítná žláza, hormonální rovnováha. Mimořádně štědrý kámen. Obnovuje sílu a energii, čistí auru.

Obsidián (černo-šedé zabarvení)
Užití: sebevědomí, věštění, silná ochrana, uzemnění, vnitřní
klid a pravda.
Léčení: klouby, artritida, bakteriální záněty, zažívací orgány,
detoxikace organismu. Velmi silný ochranný kámen před
veškerou negativitou, ale může mít i opačný účinek, proto se
doporučuje spojení s křišťálem.

Fluorit (různé zabarvení - čirý, modrý, zelený, růžový, fialový, žlutý, hnědý)
Užití: mentální síly, duševní ochrana, sebedůvěra, proti depresi a vzteku, posílení myšlenek, zručnost, koncentrace
Léčení: všechny infekce, nachlazení, zuby, kosti, artritida,
revmatismus, bolesti zad, klouby, vředy. Pomáhá při učení,
zvyšuje koncentraci. Účinně funguje proti škodlivým vlivům
počítačů a elektromagnetické záření. Pomáhá obnovit sexuální rozkoš.

Růženín (růžové zabarvení)
Užití: láska, sebeláska, krása, uzdravování, trpělivost, důvěra, životní energie.
Léčení: ledviny, srdce, játra, plíce, nervový systém, apatie,
psychosomatické poruchy, střevní choroby, infekce močové
trubice, poruchy plodnosti u mužů, škodlivé látky v těle.
Pomáhá přijmout jakékoliv změny.

Granát (temně červené zabarvení)
Užití: obnova síly, láska, ochrana, regenerace, sebedůvěra,
rovnováha organismu, vitalita, upevnění vztahů.
Léčení: páteř, srdce a plíce, podpora metabolismu, čistí
čakry, krev a pomáhá vstřebávat minerály a vitamíny.
Užíván je jako amulet, který varuje před nebezpečím. Je to
velmi silný kámen s velkým množstvím regenerující energie.
Pomáhá v životních krizích.

Tygří oko (hnědo-medové zabarvení)
Užití: ochrana, energie, peníze a bohatství, duchovní růst,
uzemnění, odvaha.
Léčení: zlomené kosti, oči, krk, křeče, deprese, stres, poruchy osobnosti, závislost na druhých. Zlaté tygří oko pomáhá
při zkouškách a důležitých jednáních. Je to talisman proti
všemu nebezpečí.

Hematit (kovově černé zabarvení)

Tyrkys (tyrkysové zabarvení)
Užití: ochrana, odvaha, láska, přátelství, bohatství, štěstí,
zvýšení intuice, vnitřní klid.
Léčení: žaludek, záněty, zrak, křeče, dna, deprese, vyčerpání, horečky, bolest hlavy, migrény. Tyrkys je amulete cestovatelů.

Užití: rovnováha, harmonie, ochrana, podpora sebevědomí,
zlepšení paměti a soustředění.
Léčení: krvácení, horečka, úzkost, nespavost, ledviny, křeče
v nohou, vytahuje nemoci z těla. Zabraňuje negativním
energiím vstupovat do aury.

Jaspis červený (cihlově červené zabarvení)
Užití: štěstí, krása, ochrana, zdraví, energie, odvrácení všeho
negativního.
Léčení: horečky, oběhový systém, játra, cévy, krev, odstraňuje bloky, zmírňuje porodní bolesti.
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Blahopřejeme našim občanům k jejich životnímu jubileu, které oslavili
v měsíci únoru a březnu 2019
Kadlečková Jaroslava

Bezouška Tomáš

Nováková Lidmila

Bursíková Anežka

Schmat Petr

Nerad Jiří

Schmatová Božena

Parčová Miroslava

Vobořilová Miluše

Petrásek Jaroslav

Zajícová Miloslava

Říha Jiří
Šturma Josef
Vilímovský Jaroslav
Zavadil Josef

Navždy odešel: Jaroslav Petrů

Báseň
Chtěl jsem si promluvit o tobě s kamenem
(ze sbírky Tak, jako Goethe)
Chtěl jsem si promluvit o tobě
s kamenem, má příjemná,
ale mezi jeho dvěma slovy leží věky.
Čas kamenů
je pomalejší než náš čas.
Jen sochaři snad skály pochopili,
a přebytečné drti dláty odstraňují,
až k duši kamenů se protrápí.
Drtí papírů se prodírám.
To v naději,
že k tvé duši
písmem přivoním.

Pavel Lintymer

Tato báseň je ze sbírky básní, kterou napsal stařík Lintymer (jak o sobě říkal).
Ing. Pavel Lintymer byl v Souticích krátce trvale hlášen na č.p.53.
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Pranostiky na duben:
V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože
stále proměnitelné povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá.
Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
V dubnu čas a panský kvas.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup
žádný.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji
vyschne.
Na mokrý duben - suchý červen.
Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen
se zasněžívá.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Dubnový sníh rodí trávu.
Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší.
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou - říjen vínem.

Jaký duben - takový říjen.
Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru
nenajde.
Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více
nepostíná.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen
nepříjemný jistě.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
Co duben našetří, to květen spálí.
Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy
stahuje stromový květ, takže se zadusí.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo
strom.
Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Duben časy mění a obdaří fiolů zemi.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou.
V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.

Akce:

Vtip
Minulý týden jsem si v restauraci objednal pečené kuře, které však mělo jednu nohu povážlivě kratší než tu
druhou. Zavolal jsem si proto číšníka, abych mu sdělil svůj problém. Na to se mě on zeptal:
„A chcete to kuře jíst nebo s ním chcete tančit?“
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Dětské okénko:

Hádanky pro děti s řešením
Běhá to okolo chalupy,
dělá to cupity dupity?
dešťové kapky
Běžím, běžím,
nemám dech.
Přitom ležím na zádech.
Kdo jsem?
řeka
Bílá jako mléko je,
tichem všechno přikryje.
Auto, domy, stromy, lidi nikdo
neuvidí.
mlha
Maličké zvířátko
je tahle čiperka,
větvičku přeskočí
i když je nevelká.
veverka

Do šatu mě nabíráš,
pak přede mnou zavíráš,
v teple pro mne slzí oči,
vše se za mnou venku točí,
beru z hlavy klobouky, nepouštěj mne do mouky.
Kdo jsem?
vítr
Má to oči jako kočka,
má to ocas jako kočka,
mňouká to jako kočka,
a není to kočka?
kocour
Má to klobouček,
jednu nožičku,
pěkně si sedí v mechu,
v lesíčku?
houba
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Dvě sovy vedle sebe sedí,
aniž o sobě vědí?
oči
Jede,
jede panáček,
má placatý zobáček,
kde voděnka crčí,
tam nosejček strčí?
kachna
Jedna hlavička,
jedna nožička.
Hlavička když zčervená,
konec nožky znamená.
zápalka
Posečená znovu roste
a tak pořád, třeba po sté.
Stoupneš na ni, přece vstává.
Má ji ráda kráva.
A též srnka, zajíci,
koza, kůň a králíci.
tráva

Pozdrav ze Soutic:
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Recept:
Strouhaný pudinkový koláč s ovocem
Co budeme potřebovat:

na těsto:
350 g hladké mouky
250 g másla
5 žloutků
1 lžičku prášku do pečiva
3 lžíce moučkového cukru
na krém:
5 bílků
2 bal. vanilkového pudinkového prášku
150-200 g moučkového cukru
2 bal. vanilínového cukru
50 ml oleje
500 g ovoce – maliny, borůvky nebo jahody
postup:
Nejdříve si vypracujeme máslové těsto – sypké přísady smícháme s nastrouhaným máslem, žloutky a vypracujeme tuhé těsto. Těsto rozdělíme na dvě části (jednu o něco větší než druhou), zabalíme do fólie a vložíme
do lednice odležet alespoň na 45 minut. Když je těsto ztuhlé, připravíme plech (středně velký o rozměrech
cca 30 x 20 cm) vymazaný máslem a vysypaný hrubou moukou. Na plech nastrouháme větší polovinu těsta,
jemně dlaní rozprostřeme a dáme péct do vyhřáté trouby na teplotu 180 stupňů asi na 20 minut. Těsto
necháme po upečení vychladnout.
Na krém si ušleháme bílky s cukrem na tuhý sníh, vmícháme do něj pudinkové prášky a postupně i olej. Na
těsto navrstvíme krém, na krém vložíme ovoce a nastrouháme druhou část těsta.
Pečeme při teplotě 180°C do zlatova.
Dobrou chuť!
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