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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
nastal adventní čas, který je obdobím klidu,
rozjímání a trpělivého očekávání vánočních svátků.
Děti si postupně rozbalují adventní kalendář,
zapalujeme svíčky na adventním věnci, pečeme
perníčky a cukroví a těšíme se na dárečky pod
stromečkem. Zatím nám počasí přeje a my tajně
doufáme, že pořádná zima a sníh bude až o svátcích,
aby to kouzlo Vánoc bylo dokonalé. V letošním roce
máme vánoční borovici na návsi ozdobenou nejen
svítící hvězdou, ale i ozdoby a obří šišky jsou vhodnou
dekorací vánočního stromu. Zaměstnanci obce vyrobili
nový betlém s biblickými postavami. Pevně věřím, že
jste ocenili nápaditost a šikovnost tvůrců, kteří si dali
opravdu záležet. Domeček byl původně umístěn na
dětském hřišti, ale protože se nacházel v neutěšeném stavu, využila se jeho část k tomuto
záměru. Můj obdiv také patří Tomáši Svobodovi a Janu Pilařovi za nápad a výrobu dřevěných
zvířat umístěných v okolí betlému.
Blíží se konec roku 2019 a s ním i uzavření prodejny a hospody. Není se čeho obávat,
po plánované a nutné rekonstrukci vnitřních prostor, bude opět prodejna a hospoda otevřena.
Fasádu vrátíme obecnímu domu takovou, jaká byla v roce 1901, kdy byl tento dům postaven.
Původní vzhled máme doložen dobovými fotografiemi. Věřím, že nakonec budeme všichni
spokojeni a stavba bude soutickou náves konečně zdobit.
Vážení senioři, pokud budete potřebovat zajistit nákup, obracejte se prosím na obecní
úřad a my Vám rádi pomůžeme a nákupy obstaráme. Není to pro nás žádný problém.
Nepravdivé informace jen škodí záměru, který pomůže budovu z roku 1901 zachránit
a všem občanům zajistit služby na úrovni, tak jak se o to snažíme již dlouhé roky. Bohužel
není možné upřednostnit zájem jednotlivce nad veřejný zájem. Budova je majetkem obce, a ta
se o ni musí starat s péčí řádného hospodáře tak, aby nedocházelo ke zhoršení již tak špatného
stavu. Řeči o tom, že se měly opravy provést dříve, jsou zbytečné, protože obec realizovala
stavby podle odsouhlasených priorit jako byl vodovod, kanalizace, plynovod atd. Všichni víme,
že při dělení majetku při osamostatnění v roce 1992 s městem Trhový Štěpánov dostala obec
Soutice do vínku 230 000 Kč a jeden rezatý fekál. Vše, co se následně v obci vybudovalo bylo
pořízeno z dotací a samozřejmě i z úvěrů. Na některé záměry jsme dotaci získali a některé
akce platíme ze svého rozpočtu. Obec Soutice má nyní dlouhodobý majetek ve výši 91 606
000 Kč a drobný majetek ve výši 3 148 000 Kč. Zastupitelstvo obce musí postupovat uváženě,
s rozmyslem a především vždy jde přece jenom o dostatek finančních prostředků k potřebné
realizaci.
Vzhledem k tomu, že bylo třeba se o obecní majetek postarat a rozvíjet jej, pustili jsme
se vždy s vervou do práce a naší snahou bylo vybudovat lidem v obci veškerou infrastrukturu
a zajistit jim moderní, pěkné bydlení a spokojené žití v obci. Doufáme, že se nám to z větší
části podařilo.
V letošním roce se obecní zastupitelstvo rozhodlo, že přikročí k rekonstrukci obecních
budov. Už je nejvyšší čas, abychom dali tyto objekty do pěkného stavu. Nové střechy
na obecních budovách byly provedeny již v 90. letech. V budově bývalé školy byla vyměněna
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okna, dveře, ale ještě je zde hodně práce, a proto je třeba tyto věci řádně dokončit. Vždy se
za pomoci veřejnosti, dalo by se tomu říci v akci „Z“, opravily pouze nutné prostory k využití.
Nikdy se nerealizovala celková rekonstrukce sítí a ostatních prostor. Naší skutečnou snahou je
nyní vytvořit bezpečné nebytové prostory a v nich pěkné zázemí pro obchod a pro příjemné
posezení a setkávání se v prostorách hospůdky. Samozřejmostí je, že tyto změny děláme
především pro bezpečí nás všech, a nejen proto, že se nám chce něco změnit.
V hasičské zbrojnici jsme zcela určitě neplánovali zřídit obchod, a to ani na přechodnou
dobu. Netuším, kde se tato informace vzala. Stav hasičské zbrojnice po pronájmech
soukromým osobám byl opravdu neutěšený. Výbor SDH a zastupitelé obce dospěli ke shodě
ohledně pronájmů a rozhodli, že hasičská zbrojnice již nebude využívána k soukromým
oslavám. Vybavení, které bylo do zasedací místnosti zakoupeno, je rozbité, zařízení je zničené,
stoly a židle jsou v dezolátním stavu. Voda, odpad, elektřina a plyn pak zůstává na vrub obce.
Zkrátka náklady spojené s pronájmem „pětistovka“ opravdu nepokryje. Rozvod elektřiny
v budově je již velmi zastaralý, kapacitně již nedostatečný. Při pořádání akcí zde dochází
k poruchám na jističích, občas se jiskří i ze zásuvek a vypínačů. Je to nebezpečné pro každého
z nás. Především by toto zařízení neprošlo nařízenými revizemi, tak jako budova bývalé školy.
Konečný verdikt je, že od příštího roku 2020 nebude možné tento objekt využívat k soukromým
účelům a oslavám. Připravujeme z výše uvedených důvodů rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Požádáme v příštím roce o dotaci a členové SDH mají možnost podílet se na přípravě
rekonstrukce svými nápady a návrhy, jak budovu vkusně a účelně zmodernizovat. Už si to také
tato budova zaslouží. Od 70. let, kdy byla v akci „Z“ postavena, uplynulo hodně času a dnes
jsou nároky na provoz daleko větší, a především kontroly mnohem přísnější. Díky přístupu
a pomoci členů SDH při organizaci obecních akcí, zapojení se při brigádách naše obec vzkvétá.
Uspořádáním hasičského plesu, ale i zabíjačky s vynikajícími výrobky mají občané možnost
navštívit a užít si tak dobrou zábavu.
Těší mne zájem pana starosty SDH Petra Suchého o dění v obci a nabídka pomoci, ať
už se jedná o napouštění vody na hřbitov, vyčištění lávky přes řeku Želivku a další. Vzkaz, aby
starostka šetřila na automobil pro hasiče, jsem samozřejmě vzala na vědomí. Zastupitelstvo
obce by ale také uvítalo aktivní přístup hasičů při zajišťování finančních prostředků. V roce
2003 dokázal bývalý starosta sboru Ing. Ota Paikert zajistit sponzorské dary na nákup
hasičského vozidla ve výši téměř 100 tisíc korun. Nevíme zatím, jestli mají členové výboru SDH
něco podobného v plánu, nebo jestli zvolili jinou taktiku. Budou se podílet na nákupu vozidla?
Schází nám rovněž informace, jaký typ automobilu chtějí pořídit, co má všechno splňovat, má
být nový či starší?.. I na automobil by bylo možné zajistit dotaci. Pro příští rok počítáme
v obecním rozpočtu s částkou ve výši 25 tisíc Kč na činnost SDH, tak, jak ji navrhl starosta Petr
Suchý. Finanční prostředky budou převedeny po Novém roce na účet sboru na základě darovací
smlouvy.
Ale už dost pracovních záležitostí a starostí. Jménem obecního zastupitelstva Vás
všechny srdečně zvu na Vánoční vystoupení zpěváka Jakuba Smolíka do kostela svatého
Jakuba Většího dne 28. prosince 2019 v 15,00 hodin.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála krásné vánoční svátky, klid a pohodu. Pěkné
chvíle prožité s Vašimi rodinami, užijte si radost těch nejmenších ratolestí z dárků pod
vánočním stromečkem. To jsou vzácné chvíle, které se již nebudou opakovat,
a ta bezprostřední radost z dárků, které si pod vánočním stromečkem najdou Vaše děti,
vnoučata a pravnoučata, je dojemná a nezapomenutelná. Samozřejmě, ať i Vy máte radost
z dárků, které Vám Ježíšek nadělí.
Hodně zdraví, štěstí, lásky a vánoční pohody Všem lidem dobré vůle.

Alena Exnerová
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Kříž U Veteránů
Obnovený kříž U Veteránů těší vytesaným srdcem další srdce kolemjdoucích i těch, kteří se
na chvilku zastaví a věnují vzpomínku vojenským vysloužilcům. Obec nechala památku
odborně zrestaurovat, skvělou práci odvedla vybraná firma Pegisan, na začátku listopadu bylo
hotovo. Památka je vytesána z žulového kamene, červenou barvou byl
oživen reliéf srdce. Na pohledové části soklu je také zlatým písmem
zvýrazněn původní nápis „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus Věnováno
ke cti a chvále Boží od spolku vojenských vysloužilců v Souticích Roku
1905“.

Na fotografiích vidíte původní stav, práce restaurátorů a výslednou podobu kříže.
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Den válečných veteránů
11. listopadu na sv. Martina, tedy v Den válečných veteránů, uctili členové zastupitelstva
památku všech, kteří kdy bojovali za naši vlast. Paní starostka Alena Exnerová a zastupitel pan
Antonín Blažejovský položili k obnovenému kříži věnec a zapálili svíčku.
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Úspěšná výstava Standy Příhody
V první polovině října jsme do Muzea
Soutice nastěhovali téměř 50 obrazů
podblanického
malíře
Stanislava
Příhody pro plánovanou výstavu.
V údivu, kolik děl s motivy Soutic,
Černýše a Kalné už malíř namaloval,
byli pracovníci obce i autor sám.
Podobné nadšení návštěvníků vzápětí
odstartovala dne 10. října vernisáž.
Jak je u Standy zvykem, na úvod se
představil a svůj vztah k Souticím
objasnil
prostřednictvím
vtipné
videoprezentace. Uměleckým dílům to
v krásném interiéru muzea moc
slušelo. Všichni, kteří na výstavu přišli
v den vernisáže nebo během následujícího víkendu, je mohli obdivovat a zakoupit si ty
nejoblíbenější. Už dnes zdobí řadu soutických domácností vyobrazení zámku, černýšské
zvoničky, kostela nebo romantického soutoku Sázavy a Želivky. Bylo to moc milé setkání autora
s občany a dalšími přáteli. Drahý Stando, obrazy opravdu udělaly všem velikou radost,
děkujeme Ti a těšíme se na další akci s Tebou!

Eva Vrzalová
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Nový web Muzea Soutice
Internetové stránky Muzea Soutice dostaly nový kabát. Web by nyní měl být uživatelsky
přátelský, přehledný a dostupný komukoli. Umístili jsme tam mnoho fotografií a informací,
které průběžně doplňujeme.

Obnova a úprava dopravního značení
Dopravní inženýři a policisté ve spolupráci s obcí během léta sledovali intenzitu dopravy
a posuzovali vhodnost a účinnost dopravního
značení na celém katastrálním území Soutic, tedy
také v místních částech Černýš a Kalná. Následně
byl zpracován projekt k obnově a úpravě
značení. Důležité bylo řešení všech míst, kde
v poslední době nastává kritická dopravní
situace. Mezi problematické lokality patří
zejména komunikace a zpevněné plochy
v blízkosti dálnice. Parkují zde kamiony, těžká
nákladní doprava se často objevuje na úzké silnici
mezi Souticemi a Dubějovicemi, navigace řidiče
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dovede do nevhodných a neprůjezdných míst. V měsíci listopadu už vybraná firma nové
dopravní značky rozmístila a ty nevyhovující odstranila. Celá akce přišla na necelých 260 000
Kč. Na některých křižovatkách uvnitř Soutic platí nově pravidlo pravé ruky, proto jsou tam
dočasně umístěny tabule, které řidiče na změnu upozorňují. Pan Pavel Neckář z realizační firmy
odborně popisuje a vysvětluje úpravy dopravního značení v Souticích:

➢ Označení výjezdů z místních komunikací na silnice II. a III. třídy značkami upravující
přesnost v jízdě - zde proběhla obnova stávajícího značení a doplnění nového značení.
➢ Na křižovatkách místních komunikací „uvnitř“ obce došlo naopak k redukci dopravního
značení, kde byly odstraněny staré nevyhovující značky označující přednost v jízdě. Zde
pak platí na všech křižovatkách místních komunikací „přednost zprava“. Při dodržovaní
toho pravidla dochází ke snížení rychlosti projíždějících aut, dávajících přednost v jízdě
vozidlům přijíždějícím zprava.
➢ Na vybraných místních komunikacích byly instalovány zpomalovací polštáře, z důvodu
omezení rychlosti projíždějících automobilů (dětské hřiště, rovné dlouhé úseky místních
komunikací, kde řidiči jezdí nepřiměřenou rychlostí).
➢ Omezení průjezdu obcí Soutice pro automobily nad 12t mimo dopravní obsluhy.
K tomuto omezení došlo zejména z důvodu průjezdu těžké a rozměrné zemědělské
techniky, kdy dochází ke kolizním situacím v centru obce Soutice a k poškozování silniční
sítě. Pro automobily nad 12t je vyznačena objízdná trasa po místní komunikaci kolem
obalovny spol. Colas CZ.

Omezení platí pouze pro širší centrum obce – mimo dopravní obsluhy centra obce. Průjezd
obcí na pole, do skladu nebo do další obce se za dopravní obsluhu nepovažuje.
➢ Instalace značení zakazující stání / zastavení na místní komunikaci u obalovny spol.
Colas CZ.
➢ Zákazy vjezdu pro nákladní automobily nad 3,5t nebo pro všechna motorová vozidla.
Tyto zákazy vjezdu neplatí pro dopravní obsluhu dotčené lokality.

Omezení je na vybraných místních a účelových komunikacích z důvodu parkování nebo
zkracování tranzitní nákladní dopravy většinou z dálnice D1.“
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Strašidelný lampionový průvod v Souticích
V pátek 1. listopadu se
konal
strašidelný
lampionový
průvod.
Zúčastněné přivítala před
kostelem na návsi kouzelná
babička, která měla pro
prvních
třicet
dětí
napečené perníčky. Po půl
šesté
vedla
průvod
směrem k muzeu. Při cestě
ležel pytlík se skleněnými
imitacemi
diamantů
a přiložený text nabádal
každého kolemjdoucího, aby si jeden vzal. U muzea již čarodějnice vyhlížela Jeníčka
s Mařenkou. Ti nejspíš s průvodem nepřišli, nebo se nechali zamlčet ☺ a tak babice všechny
poslala dál. Cesta vedla podél hřbitovní zdi, z níž procházející dav pozoroval duch a jeptiška.
U márnice číhal loupežník a přítomné nechal projít pouze za úplatu v podobě diamantů. Průvod
pak pokračoval cestou k zámku, u něhož nešťastná bílá paní hledala klíč od brány. Děti jí
pomohly jej najít. Rozcestí k seníku hlídala socha v kápi s lucernou a společnost jí dělal jeden
z duchů, kteří provázeli společně se smrtkou a jeptiškou celý průvod. Osvícená postava v kápi
se asi hodně líbila, lidé se s ní fotili, takže asi nepůsobila zcela nepřátelským dojmem ☺.
U seníku postávali čerti, dětem podali krabici s tmou, ať z ní zkusí něco vytáhnout. Většinou
to byli netopýři, pavouci a myši. Na prašné cestě opodál byl průvodem vyrušen pavouk, který
zúčastněné poslal tunelem z pavučin dál. Trasa se na křižovatce k Černýši stočila směrem
do vsi. Vedle posezení u sv. Anny byly dočasně instalovány imitace náhrobků a svítící ruce,
trčící ze země a na platformě u sochy povíval duch, shlížející na průchozí, kteří již mířili do cíle
– tedy k hasičárně, kde byl přichystán oheň na opékání špekáčků a v místnosti čaj nebo káva
na zahřátí.
Počasí i akce se velmi vydařila. Samotnému
průvodu předcházela doba intenzivních příprav.
Masky a inventář si zaměstnanci a dobrovolníci
vyráběli
sami.
Tímto
děkujeme
všem
dobrovolníkům, kteří se zúčastnili, ale též všem
těm, kteří jakkoliv pomohli k uskutečnění
této akce. Vaší pomoci si velmi ceníme.

Daniela Steiningerová
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Sbor dobrovolných hasičů Soutice
Jako každý rok se i letos, s koncem roku, konala Valná Hromada SDH Soutice. Během ní
je předkládána Zpráva o činnosti Sboru za uplynulé období a je schvalován plán na další rok.
Ne každý člen hasičů se Valné Hromady může zúčastnit, a tak při této příležitosti bych se,
alespoň ve zkratce, s Vámi o tyto informace rád podělil.
V současné době má SDH Soutice 62 členů, v průběhu letošního roku jsme mezi sebe
přivítali 4 nové členy. Z našich uplynulých aktivit za zmínku určitě stojí uspořádání hasičského
plesu, dále pak našich prvních vepřových hodů – měli jsme z toho trochu obavy, ale akce byla
velmi podařená, což bylo nejlepší odměnou všem pořadatelům za jejich veliké úsilí. V letním
období jsme doplňovali vodou studnu u hřbitova a kropili obecní zeleň, která suchem strádala.
Vypomohli jsme naší technikou také Rybářům Soutice provzdušněním vody v rybníku, aby ryby
v parném létě měly dostatek kyslíku. Provedli jsme pro občany další odvoz kovového odpadu
a účastnili se příprav a úklidu při akci Loučení s létem. Průběžně jsme prováděli údržbu hasičské
zbrojnice a vybavení, ke konci roku pak byla provedena inventura vybavení a důkladný úklid
hasičárny, včetně zazimování techniky a vyčistění okapů. Zkrátka činnosti obvyklé u každého
stavení.
Naše družstva nás 3x reprezentovala na soutěžích v hasičském sportu. Letos poprvé jsme
dosáhli významného úspěchu, a to 5. místa z celkových 11 soutěžících družstev na soutěži při
Dni hasičů a záchranářů v Trhovém Štěpánově, kdy jen pouhé 2 vteřiny naše hasiče dělily
od stupňů vítězů! Do každého závodu jdou chlapi s plným nasazením; ještě lepší výsledek se
určitě dostaví v příští sezóně. Nová soutěžní stříkačka se plně osvědčila, technika už teď naše
družstvo nelimituje ve výkonech a s novými posilami mladých hasičů si soutěžní družstva
můžou klást i nejvyšší cíle.
Co nás čeká v roce 2020?
Zavázali jsme se k brigádám pro obec. Paní starostka Alena Exnerová vyjádřila přání,
abychom se podíleli na vyčistění napadených stromů kůrovcem v lokalitách Požáry a Čepárky,
vypomohli jako každý rok s pořádáním obecních akcí, využili hasičskou techniku k udržování
obecní zeleně a k doplňování hřbitovní studny, vypomohli s dosázením stromků v alejích a vzali
si na starost údržbu lávky přes Želivku. Rádi přiložíme ruku k dílu, hasiči vždycky byli a jsou
součástí obce a veřejného života.
Rád bych využil této příležitosti a pozval Vás na další hasičský ples – bude se konat
29. 2. 2020 od 20 hod. v Hulicích. Organizace bude stejná, jako vloni, doprava tam i zpět bude
zajištěna hasičským vozem. Další akcí, kterou plánujeme, budou pro velký zájem opět Vepřové
hody, tentokrát dne 14. 3. 2020.
Během roku nás samozřejmě čeká i běžná hasičská činnost, tj. údržba hasičské zbrojnice
a vybavení i účast na hasičských soutěžích. Doufejme, že tentokrát naše družstvo bude
konečně stát na stupních vítězů!
Děkuji všem členům Sboru hasičů za jejich obětavou práci během celého roku. Přeji si, aby
i následují rok byl pro nás stejně úspěšný a abychom si užili společně chvíle ke spokojenosti
všech.
Děkuji paní starostce obce za vstřícnou a přátelskou spolupráci. Naši činnost podporuje
a vždy se snaží podle možností vyhovět našim požadavkům.
Závěrem bych Vám všem, jménem SDH Soutice, popřál krásné a klidné Vánoční svátky,
pěkné oslavy příchodu Nového roku, pevné zdraví a štěstí do Vašich rodin v roce 2020.

Petr Suchý, starosta SDH Soutice
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Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Obec Soutice ráda podpoří své hasiče, nechá zhotovit projektovou dokumentaci k celkové
rekonstrukci hasičárny a podá žádost o dotaci. Stav současné budovy je kritický. Prosíme nyní
hasiče o spolupráci při plánování stavebních změn, aby výsledná podoba a prostory hasičské
zbrojnice vyhovovali členům SDH a také zákonným normám a předpisům.

Vyjednání spravedlivého nájmu v čerpací stanici Hulice
Obci Soutice se podařilo po náročném jednání uzavřít s obcí Hulice novou nájemní smlouvu
na nájem nebytového prostoru o velikosti 35 m2 v budově čerpací stanice. Jde o zařízení se
soustavou čerpadel pro dopravu vody a zajištění potřebného tlaku vodovodu Soutic, Černýše
a Kalné. Strojní zařízení je umístěno v Hulicích a obec Soutice platí za užívání těchto prostor
nájem. Čerpadla jsou v majetku obce Soutice.
Nájemné bylo sjednáno ve výši 590 Kč bez DPH měsíčně. Podíl obce Soutice na tvorbě
prostředků na obnovu stavební části objektu čerpací stanice byl stanoven odborným výpočtem.
Tyto finance budou výhradně použity pro obnovu objektu za účelem prodloužení životnosti
čerpací stanice. Elektrickou energii platí obec zvlášť.
Sjednáním spravedlivého nájmu byly ušetřeny nemalé finanční prostředky, původní návrh
nájemného stanovil cenu trojnásobně vyšší. Navíc v mezidobí, od ukončení předešlé smlouvy
do uzavření nové, musela obec Soutice od srpna 2018 platit při každém vstupu do čerpací
stanice za účelem kontroly a servisu čerpadel 200 Kč v pracovní dny, v případě víkendů
a svátků šlo o 400 Kč. Obec Soutice také dlouhé roky platila za spotřebu elektrické energie
veškerých doprovodných zařízení (7 světel a topné těleso o výkonu 750 W) a snažila se plnit
své závazky vůči vlastníkovi.
Bylo nutné srovnat ceny, aby nebyly přemrštěné. Proto obec během uzavírání nové smlouvy
přizvala ke spolupráci znalce a technického auditora oboru vodní hospodářství, paní Ing. Miloslavu Melounovou z České společnosti vodohospodářské. Paní inženýrka Melounová vnesla
do celé věci odborný pohled a oběma smluvním stranám velmi pomohla.
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Rozsvícení vánočního stromu
V letošním roce vyšla první adventní neděle
na 1. 12., rozsvícení stromu spojené s prodejem
občerstvení a dárkových předmětů bylo proto
tradičně naplánováno na sobotu 30. 11. Počasí bylo
příznivé, nepršelo ani nesněžilo, a lidí četně
dorazilo… ☺ Prodej byl zahájen před 16. hodinou.
Přítomní si mohli zakoupit drátěné výrobky paní
Ilony Tulachové, věnce a korálkové ozdoby paní
Anny Vilímovské, věnce od paní Martiny Budilové,
dřevěné dekorace vyrobené Alenou Svobodovou
a Danielou Steiningerovou a dárkové předměty
s logem obce Soutice. Atmosféru doplňovaly vánoční
písně a vůně svařeného vína a grilovaných klobás.
Před 17. hodinou pronesla paní starostka krátkou řeč
a následně se rozzářilo, díky panu Simandlovi,
osvětlení na borovici i nový betlém.
Samotnému rozsvícení předcházela za přispění pana
Vendera s plošinou úprava vrchní části borovice
a instalace hvězdy na špici. Zaměstnankyně obce
strom ozdobily ručně vyrobenými ozdobami a pan
Olišar „doladil“ elektrické kabely.
V loňském roce byl poničen větrem původní betlém.
Deska, ze které byl vyroben, se přelomila. A protože
se během září rušil dětský kout a herní prvky byly přemístěny, pro domeček se našlo jiné
využití, zaměstnanci obce jej přetvořili na betlém. Také vyrobili postavy Josefa s Marií
a Ježíškem. Zvířata, která jsou součástí, vyrobili pánové Tomáš Svoboda a Jan Pilař.
Děkujeme každému, kdo jak se říká „přispěl
troškou do mlýna“. Díky Vám všem, kteří jste se
jakkoliv zapojili, máme betlém, na který můžeme být
pyšní.

Daniela Steiningerová
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5. prosince
Tato tradice, kdy Mikuláš s andělem (pokud ten zrovna někde nelítá) a s čerty navštěvují děti,
aby zjistili, zda byly hodné, v některých koutech republiky pomalu uvadá. Proto jsem velmi
ráda, že 5. prosince opět dorazil Mikuláš s čertem i do Soutic. Tuším, že některé z místních
dětí (včetně našeho) už takovou radost neměly, ale čert si snad nikoho neodnesl a vše dopadlo
dobře. Děkujeme a těšíme se zase v příštím roce.

Daniela Steiningerová

Vánoční atmosféru dokreslují také osvícené památky v místních částech. Obec Soutice
podporuje osvětlení kapličky se zvoničkou v Kalné a zajišťuje osvícení zvoničky v Černýši.
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Obec Soutice Vás srdečně zve:

Akce je realizována s přispěním
Středočeského kraje.

Zájezd do divadla může být i vhodným
dárkem pod stromeček. Doporučujeme.
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VÁNOČNÍ SVÁTKY NA OÚ SOUTICE:
Ve dnech 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
bude obecní úřad uzavřen.
První úřední den v novém roce:
pátek 3. 1. 2020 8:00 – 12:00

VÁNOČNÍ SVÁTKY NA POŠTĚ PARTNER SOUTICE:
Otevírací doba:
23. 12. 8:00 – 10:00
27. 12. 8:00 – 10:00
30. 12. 8:00 – 10:00
31. 12. 8:00 – 10:00
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Stavební práce na budově bývalé školy startují po Novém roce
Přípravné práce budou zahájeny v lednu 2020. Postupně vyroste kolem budovy č.p. 16 lešení
a proběhne příprava zajištění stavby. Prosíme občany, aby byli v okolí budovy opatrní a dbali
bezpečnostních pokynů.
Masáže s paní Hankou Filipovou budou po započetí stavebních prací v bývalé škole přesunuty
do budovy OÚ.

Prosíme, třiďte odpad správně
Obec Soutice zajišťuje pro občany obce a místních částí kromě pravidelného svozu
komunálního odpadu také kontejnery na tříděný odpad, velkoobjemový odpad a bioodpad.
Prosíme všechny, aby do nádob a kontejnerů umísťovali pouze ten odpad, na který jsou
nádoby určené. Cokoliv, co do kontejnerů nepatří, je obci naúčtováno zvlášť podle kategorie,
do které špatně vytříděný odpad náleží. V poslední době obec hradila uložení téměř 40
pneumatik z osobních i nákladních vozidel. Pneumatiky nepatří do komunálního
velkoobjemového odpadu. Žádáme majitele, aby je buď odevzdali k likvidaci v pneuservisu
nebo přímo u provozovatele legální skládky. Do bioodpadu není možné vhazovat větve nebo
kmeny většího průměru než 5 cm. Skládka dokonce nemůže přijímat pařezy. Také bychom Vás
rádi upozornili, že do tříděného skla nepatří zrcadla ani keramika. Obec musela zaplatit
za odvoz a uložení sanitární keramiky, která se v Souticích objevila u kontejneru na tříděné
sklo; stejně tak zaměstnanci obce museli zabezpečit a nechat zlikvidovat v kategorii
nebezpečný odpad upotřebený motorový olej, který byl uskladněn v otevřeném kbelíku
u kontejneru na sběr jedlých olejů.
Žádáme občany, aby správně odpad třídili a likvidovali. V první řadě tím pečují o své životní
prostředí a v druhé řadě šetří i svoje peněženky. Při nesprávném třídění odpadů bude obec
nucena zvýšit ceny za svoz a likvidaci. Předem Vám děkujeme, že budete odpadům věnovat
větší pozornost, pokusíte se s nimi v rámci Vašich domácností dobře hospodařit a správně je
třídit a odevzdávat.
Do tohoto vydání Souticovin přikládáme informační leták společnosti EKOSO Trhový Štěpánov,
s.r.o.:
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Soutičáci na adventu v Brně
Jak je již v Souticích zvykem, i tento rok byl
pořádán zájezd na vánoční trhy. Letos jsme
zavítali do Brna. Plně obsazený autobus nás zavezl
téměř do centra dění. Vánoční trhy se konaly
na několika lokalitách. Na náměstí Svobody zářil
vánoční strom. Na Dominikánském náměstí se
nacházel veliký dřevěný betlém a taky Ježíškova
pošta, občerstvení – pečené kaštany, trdelník,
nebo dárky i řemeslná výroba. Na Zelném trhu
jsme si mohli poslechnout vystoupení různých
skupin a shlédnout divadelní představení. U sochy
Jošty nás zaujalo bruslení dětí a dospělých
na osvětleném kluzišti. Na Moravském náměstí
zase krásný živý betlém a ukázky řemesel.
Příjemnou atmosféru vánočních trhů provázela
vůně svařeného vína, zajímavá podívaná a večer
pohádkové osvětlení tramvají a krásná výzdoba
města. Někteří z nás navštívili i kostel sv. Jakuba
a katedrálu sv. Petra a Pavla nebo jiná památná
místa.
Nastal večer a nám nezbylo, než se s vánočním Brnem rozloučit a pomalu se vydat k domovu.

Zdena Neradová
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Papírový model soutického kostela sv. Jakuba Většího
Obdivujeme tvořivost paní Libuše Kasalové, která obci darovala další vlastnoručně vyrobený
model z bílého kartonu. Tentokrát je to kostel sv. Jakuba Většího s malým betlémem u hlavního
portálu. Model je přibližně 30 cm vysoký, paní Kasalová do něj zabudovala také vánoční
světýlka. Velmi děkujeme, na kostelíček s betlémem se budete moci podívat v Muzeu Soutice,
kde se stane součástí expozice.
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Charitativní příspěvky obce Soutice

•

Obec Soutice přispívá pravidelně každý měsíc 1 000 Kč na charitativní projekt DOBRÝ
ANDĚL. Organizace pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace.

•

Během předvánočního období obec Soutice také přispěla 2 000 Kč do charitativní sbírky
Adventních koncertů České televize.
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Dovolte mi milí spoluobčané,
abych Vám všem poděkovala za pomoc a podporu při obecních akcích, brigádách
a veškerém dění v naší obci. Velmi si vážím spolupráce a pomoci hasičů, myslivců,
rybářů, Společnosti 50+ a Sportklubu. Díky jejich aktivitám má naše obec dobré
jméno.
Velice děkuji zaměstnancům obce, kteří s obrovským úsilím a nasazením,
neutuchajícím humorem jim vlastním, nápady, činorodostí, fantazií a hlavně
šikovností dokázali v obci zázraky. Mnohdy nejsou vidět, ale já je vidím a vím
o nich.
Každý z nás má snahu nějaký dobrý skutek pro svou obec vykonat, zviditelnit ji
v dobrém světle a pochlubit se tím, že je Soutičák a toho si moc vážím.
Přeji Vám a Vašim rodinám hodně zdraví, štěstí, lásky a pohodových dní
v roce 2020.
Ať se daří naší krásné, historií opředené obci Soutice,
Alena Exnerová
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