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Vysázená třešňová alej v Černýši
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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se doba adventu a člověk si povzdechne: „Tak už je zase rok za námi, to nám to ale utíká, nedávno byly
Velikonoce, letní prázdniny, posvícení a za dveřmi už jsou opět Vánoce“.
V naší obci jsme se snažili pro všechny generace připravit různé akce, kde si každý přijde na své. Nevím, zda se nám
to vše úplně povedlo, ale z reakcí lidí, kteří se akcí zúčastnili, víme, že si opravdu zábavy užili. No a to bylo naším
cílem, aby se lidé setkali, pohovořili spolu a pobavili se. Rovněž i dětské akce byly hojně navštíveny a to je důkaz
toho, že i naši nejmenší tady mají své vyžití.
V letošním roce se podařilo naší obci získat při
vyhlášení „Nejkrásnější proměny v roce 2015“ na
pražském Vyšehradě čtyři významná ocenění za
Soutické muzeum. Jsme velice pyšní na muzeum,
které nabízí široké veřejnosti výpověď o nádherné
stavbě, kde byl odveden kus poctivé práce při jeho
výstavbě. Samozřejmě návštěvník dýchá atmosféru
dávné doby, ve které žili naše (pra)babičky a
(pra)dědečkové. Nachází se zde spoustu fotografií,
zapůjčených, ale i vlastních předmětů, strojů, nářadí a
nástrojů. Vzpomínka na posledního zámeckého pána
Františka Elpla je v samostatné místnosti, kde je
mnoho fotografií z jeho života. Nebylo zapomenuto
ani na Emu Destinovou, která trávila volné chvíle na
zámku v Souticích. Duch Vojtěcha Zamarovského
zcela určitě bdí nad koutkem, kde je vzpomínka na
tohoto

skvělého,

společenského

člověka

a

spisovatele. Můžete nahlédnout i do koutku, který je
věnován Jitce Vysekalové a Pavlu Lintymerovi. Mají
zde své místo i soutické spolky. Samozřejmě tu

dráha na hřišti, stříkání vodou na terč a samozřejmě

najdete

i

vždy po splnění úkolu čekala na děti sladká odměna.

kontribučního

Hasičský sbor vybudoval pěknou pergolu u hasičské
zbrojnice, která se velmi osvědčila při pořádání akcí

Muzeum se stalo místem pro tvoření našich dětí.

pro děti v letních měsících. Myslivecké sdružení

Práce s přírodními materiály učí děti vážit si přírody a
jejích darů. Nápaditost zaměstnankyň obce, dětí, ale i

Hubert se každoročně v měsíci dubnu zúčastní
v hojném počtu při úklidu celého území obce. Vážíme

rodičů je veliká. Všichni, kdo si vytvoří výrobky

si také rozhodnutí rybářské organizace, že opět pod

z polotovarů, které mají připraveny, si odnesou do

jejich záštitou, budou v naší obci prodávat vánoční

svých domovů a mohou se s nimi těšit do dalšího
tvoření.

kapry. Společně jsme se Sportklubem pořídili
rozkládací stan, který je při pořádání různých akcí

Oceňujeme i naše spolky, které se zapojily do akce

oběma stranami využíván. Při brigádách v obci, ať je

pro děti „Vítání prázdnin“. Hasiči, rybáři, myslivci a

to úklid a údržba obce, oprava prodejny nebo

Sportklub si připravili pro naše děti hodně dobré
zábavy, ať už to bylo poznávání ryb, rostlin, lesní

hospůdky, někteří členové jmenovaných spolků
pravidelně bez nároku na odměnu vydatně pomáhají.

zvěře, ale i střelba ze vzduchovky na terč, zábavná

Jak sami vidíte, spolupráce mezi obcí a spolky je

také

symboly

dokumentaci zdařilé
špýcharu na muzeum.

naší

obce.

rekonstrukce

Rovněž

možná a opravdu funguje, moc nás to těší a věřím, že
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v příštím roce společná práce a společná setkávání

Těšíme se na Vás na vánočním koncertu v kostele sv.

budou opět přínosem pro všechny občany obce.
Aleje, které byly vysazeny na území obce, byly

Jakuba st. dne 17. 12. v 16,30 hodin, kde vystoupí za
doprovodu cimbálu, houslí a basy „Dámské trio

pojmenovány po významných osobnostech, které

Radhošť“ s koledami a vánočními písněmi.

v naší obci žili, anebo ji navštívili. Díky Vašemu

Přeji Vám hezký začátek adventu, hodně zdraví,

hlasování byla vybrána jména a přiřazena k alejím,
které jste barevně označili. A tak vznikla alej Emy

štěstí, spokojenosti, dobré nálady a rodinné pohody.

Destinové, alej Františka Elpla, alej Vojtěcha

Alena Exnerová

Zamarovského. Závěrem Vám chci srdečně
poděkovat za účast v sobotu na akci „Rozsvícení
vánočního stromečku“ u betlému s Ježíškem.

CO JSME SPOLEČNĚ V NAŠÍ OBCI PROŽILI
MUZIKÁL ANGELIKA
Všichni, kdo mají rádi muzikály, si vyjeli dne 10. 3. 2016
s naším obecním úřadem, který uspořádal zájezd
do Prahy, na muzikál „Angelika“. V roli Angeliky
se představila Michaela Gemrotová a v roli Joffreye De
Peyraca Josef Vojtek. Úžasně zazpívané byly všechny
role. Při zpěvu Angeliky jsme byli všichni dojati jedním slovem „krása“. Mluvené slovo, které provázelo
dějem, prezentoval krásný hlas herečky paní Libuše
Švormové. Vtěsnat pět celovečerních filmů do cca
3 hodin na poměrně malý prostor nebylo určitě vůbec
jednoduché. Celé představení bylo tak neustále
v pohybu, účinkující během produkce nachodili
a naběhali kilometry horizontálně i vertikálně a zejména představitelky hlavní ženské role to měly velmi obtížné.
Na scéně byly téměř pořád, kostýmy a paruky měnily výstup co výstup. Kostýmy byly nádherné, přecházel nás zrak
z té krásné garderóby. Odpočinutí a příjemně naladění jsme se vrátili domů, do Soutic.

JARNÍ ÚKLID V OBCI A OKOLÍ – PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané, členové SDH a členové MS

na brigádě při úklidu našeho území obce Soutice.

Hubert, byla jsem velice potěšena Vaší velkou účastí

Lidé jsou nenapravitelní a tak opět byly plné příkopy
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odpadů, nepořádek byl samozřejmě i v lese a okolí

že zaměstnankyně obce během roku sbírají v okolí

komunikací bylo rovněž poseto PET lahvemi, kelímky
od McDonald's, pneumatikami a dalším nepotřebným

silnic odpad, který si většina řidičů odhodí jen tak
z okna vozu, anebo zastaví a igelitový pytel

odpadem.

přišel

s odpadem vyhodí do příkopu. Ale budeme doufat

až po úklidu. Radek Vilímovský, Milan Luxa a Zdeněk

Počasí

docela

přálo,

deštík

a věřit, že se třídění a ukládání odpadů přece jen

Doležal zabezpečovali svoz odpadu svými vozidly.
Celkem bylo posbíráno 6 tun odpadu. Oproti

naučíme všichni. Jsem ráda, že Vám také záleží
na tom, jak naše obec vypadá. Moc Vám všem děkuji

loňskému roku je toto číslo menší, ale důvod je ten,

za pomoc a Váš zodpovědný přístup, Alena Exnerová

DEN MATEK
Jako

každoročně,

tak

i letos

jsme

připravili

Po přednesu

rozdali

všem

přítomným

ženám

pro všechny naše ženy a matky setkání při oslavě
„Dne matek“. V budově bývalé školy nachystaly

přáníčka, která vyrobili při tvoření v našem muzeu.
Pak už nastoupily dětičky z hulické mateřské školky

zaměstnankyně obce posezení a občerstvení, tak aby

s programem pro maminky, babičky, tetičky zkrátka

všechny ženy byly spokojené a svůj den si tak užily.

všechny

ženy. Silný potlesk

patřil

dětem, ale

i ředitelce Jaroslavě Fajtové a učitelce
Parkánové za krásně připravený program.

Dáše

Na stolech byly chlebíčky, zákusky, slané pečivo
a nechyběla ani káva, čaj, nealko, ale i vínko bílé
Všechny děti dostaly občerstvení a dárečky. Další

a červené zde bylo. Po zahájení starostkou obce
a přednesem básně Mirkem Riessnerem, přednesly
básničku pro potěchu žen naše soutické děti: Vojtíšek

vystoupení sledovali všichni se zatajeným dechem.
Krásná hudba, pěkné kostýmy a ladné pohyby

a Kristýnka Neradovi, Valinka a Karolínka Svobodovi

Barunky Jandejskové s dcerou Markétkou patřily

z Kalné a Markétka Jandejsková.

břišnímu tanci, který připomínal dva motýly, kteří
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se každou chvíli rozlétnou. Rovněž i pro ně byl

vystoupení, Bohušovi se v Souticích moc líbilo

bouřlivý potlesk. Poté starostka Alena Exnerová
s Jožkou Zemanem uvedli charismatického a milého

a přislíbil, že naši obec opět rád navštíví. Na závěr
dostala každá žena kytičku a kalendář na rok

zpěváka Bohuše Matuše. Jeho zpěv dostal všechny

2017. Potěšením nám bylo, že i v letošním roce mezi

přítomné. Některé písně si ženy pobrukovaly spolu

nás zavítala bývalá Soutičanda Dagmar Donátová

se zpěvákem. Dokonce Alena Vencelová s Bohušem
Matušem zazpívala písničku „Kde jsi včera byl“

z Trhového Štěpánova. Moc děkujeme touto cestou
panu Tomáši Jánovi za podporu a sponzorský dar

z repertoáru Waldemara Matušky. Bohuš procházel

při pořádání této tradiční akce pro všechny ženy

mezi ženami a zpíval jim do ouška. Bylo to pěkné

v celé naší obci.

ČTYŘI NEJVYŠŠÍ OCENĚNÍ Z VYŠEHRADU
zahájení

od pana profesora je pro naši obec poklad, moc si ho

celostátní výstavy Má vlast Cestami proměn v Praze

vážíme a budeme ho s láskou opatrovat. Děkujeme

Středočeská

obec

Soutice

získala

na

na Vyšehradě hned čtyři zlaté medaile. V projektu,
který upozorňuje na citlivě obnovená místa na území
České republiky, uspělo Soutické muzeum. Nejprve si
zrenovovaná

budova bývalého špýcharu získala

sympatie odborné poroty složené z významných
architektů a potom vyhrála internetové hlasování o
nejkrásnější proměnu roku 2015. Dále obec Soutice
obdržela 1. místo za nejlepší slavnostní koláčky na
Vyšehradě a starostka Alena Exnerová dostala Cenu
osobnosti za nevšední propagaci projektu a týmovou
spolupráci.

odborné porotě za to, že nám naše muzeum takto
výjimečně pochválila a veliké díky patří paní ředitelce
projektu Ing. Drahomíře Kolmanové, její kolegyni
Mgr. Anně Pavlíkové Kutějové a celému týmu
organizátora

Asociace

Entente

Florale

Souznění,“ říká starostka obce Alena Exnerová.

Slunečná sobota 21. května 2016 znamenala pro
vedení obce i pro její obyvatele obrovskou radost,
odměnu a motivaci do další tvořivé práce. Starostka
Alena Exnerová dokonce z Královské a knížecí
akropole přivezla domů krásný dar od prof. Jana
Pirka v podobě červeného kamenného symbolu
projektu Má vlast Cestami proměn. „Je to nádherné
ocenění, jsem opravdu moc šťastná, že si lidé a
takové osobnosti všímají našeho úsilí. Kamenné srdce
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CZ

–

Celodenního programu se zúčastnil a Středočechy

obklopen zájemci a těšil se jejich přízni až do večera.

přijel podpořit náměstek hejtmana pro oblast
regionálního rozvoje Mgr. Karel Horčička. Obec

Národní putovní výstava Má vlast Cestami proměn je
o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj.

Soutice připravila pro návštěvníky akce celou řadu

Na desítkách venkovních panelů jsou představovány

Propagačních

počiny, díky kterým se opomíjená místa obcí a měst

materiálů

Středočeského

kraje,

proměnila v místa čistá a upravená. Vizualizace jsou
oceněním zodpovědné péče lidí o prostředí svého
domova

a

inspirací

pro

ostatní.

Expozice

po

prezentaci na pražském Vyšehradě pak celý rok
putuje po náměstích, návsích, univerzitách, školách,
knihovnách nebo nádražích v České republice.
Eva Vrzalová

národního geoparku Kraj blanických rytířů a Posázaví
o.p.s. Soutické ženy navíc napekly a připravily tradiční
koláče, buchty, caletky a další slané a sladké
speciality. Středočeský stánek tak byl nepřetržitě

DEN DĚTÍ

Soutické děti se svými rodiči a prarodiči oslavily svůj „Den dětí“ 5. 6. 2016 výletem do Prahy. Zaměstnankyně obce
dětem připravily na cestu drobné občerstvení. Cesta rychle uběhla, sluníčko se usmívalo a my jsme dojeli
do Holešovic, kde na nás čekali malí i velcí krokodýli. Pan ředitel se nás ujal v krokodýlí ZOO a velmi poutavě
vyprávěl o životě krokodýlů, čím se živí a naopak kdo se živí jimi. Mluvené slovo bylo doprovázeno video
nahrávkou a chvílemi šel strach z některých záběrů, které pořídil pan ředitel při svých cestách v domovině
krokodýlů. Poté začala ukázka krmení krokodýlů. Dostávali čerstvé ryby z jihočeských rybníků, ale nepohrdli ani
kuřecími krky. Který krokodýl byl rychlejší, měl samozřejmě dříve plné bříško. Některý ležel klidně v teráriu, ale jiní
skákali vysoko pro svou potravu při jejich délce 1,5 – 2 m to byl opravdu pro nás všechny zážitek. Při prohlídce jsme
zaznamenali i terárium s krajtami královskými, které si užívaly teploučka a tvářily se jako domácí mazlíčci. Moc
se nám všem u krokodýlů líbilo. Po této návštěvě plní dojmů jsme odjeli autobusem blíže k divadlu Hybernia, kde
jsme se po dobrém obědě a procházce Prahou usadili a těšili se na rodinný muzikál “Kapka medu pro Verunku“.
Představení trvalo tři hodiny, ale všechny děti i dospělí sledovali s napětím děj a tak ani čas nikdo nevnímal.
Odcházeli jsme z divadla s nadšením a se spoustou zážitků. Čekala nás cesta domů, ale přece jen ještě jedna
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zastávka musela být. Děti měly od starostky slíbenou zmrzlinu, a tak zastávka u McDonalda byla pro všechny velice
příjemná k občerstvení a byla i chuť právě na tu zmrzlinku. Děti si vybraly, kterou mají rády, a zážitek z výletu byl
tak dokonalý. Na zpáteční cestě dostaly děti, rodiče i prarodiče úkol od starostky v podobě obrázku krokodýla.
Všichni malíři byli odměněni a obrázky jsou vystaveny v Soutickém muzeu.

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
Odpoledne plné zábavy, her, hudby, dobrot i adrenalinu si užívaly soutické děti v sobotu 2. 7. 2016. Akce „Vítání
prázdnin v Souticích“, kterou pořádala obec Soutice a finančně ji podpořil také Středočeský kraj, přilákala na prostranství před hasičárnou mnoho rodin domorodců i návštěvníků. Paní starostka Alena Exnerová v 15 hodin vše
zahájila a program mohl začít. Počasí nakonec Soutičákům přálo, a tak
hudební hosté, zpěváci Jiří Helekal
s dcerou Kateřinou zpívali a tančili
s dětmi pod modrým nebem za svitu
slunečních paprsků a velké pohody,
při které si notovali i dospěláci.
Pro malé sportovce byla po koncertě
na protějším hřišti připravena závodní
dráha se zábavně sportovními
stanovišti. Dětičky házely kroužky, zdolávaly překážky, zatloukaly hřebíky, stříkaly
vodní pistolí nebo skákaly v pytli. Odměna byla sladká i hravá. Po vyhodnocení
soutěže organizátorky pověsily na hřišti balónkovou stěnu, odkud na každého
ze strefeného a propíchnutého balónku vypadl lísteček s uvedenou cenou, kterou si
bylo možné ihned vyzvednout a pořádně si jí užít. Paní starostka Alena Exnerová
krasopisně vyplnila diplomy a předala je dětem.

Lákavá stanoviště vytvořily pro malé i velké účastníky místní spolky. Myslivci připravili poznávací expozici trofejí
a také střelbu vzduchovkou na terč z libovolných pozic. Možnosti
prověřit si svoji mušku s radostí využívali hned po potomcích také
jejich rodiče. V poznávání ryb našich vod se předháněli malí
s velkými také u rybářů. Ti měli v záloze ještě různé kvízy a ukázku
správného rybářského náčiní. Hasiči potom dětem nachystali
stříkačku, se kterou vodním proudem mířily na hasičský tréninkový
terč a vždy zvládly s pomocí profesionálů správně zacílit. Na zelené
ploše mohly děti k dovádění využít ještě oblíbenou trampolínu
i speciální adrenalinovou atrakci – horolezeckou stěnu s úžasnou
lanovou dráhou. I tam bylo stále plno a bylo vidět, že se
organizátorky opět všem malým zbojníkům trefili do vkusu. Kromě
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toho se o dědičky moc hezky staraly a byly jim neustále k dispozici. Do her a pomoci nejmenším k překonání
náročnějších stanovišť a úkolů se zapojili i ostatní obyvatelé, rodiče nebo babičky a dědečkové. Zkrátka v Souticích
si všichni bez ohledu na věk skvěle vyhráli a zasportovali a ukázali dětem, že je mají moc rádi. K občerstvení byly
výborné hranolky, limča, zmrzlina, špekáčky, další dobroty a hlavně dobrá nálada. Byl to opravdu krásný den – paní
starostce, celému jejímu týmu šikovných děvčat, výborně připraveným zástupcům místních spolků a všem, kteří
přišli a bavili se, patří za skvělý program a atmosféru velký dík!!! Těším se zase příště. Eva Vrzalová

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Poslední srpnový víkend opět patřil společenské
události v obci, akci „Rozloučení s létem“. Na hřiště
mezi Soutičáky, ale i lidi z okolí, se přišel rozloučit s
létem a prázdninami Jirka Škvára z televize Šlágr.
Zazpíval několik známých písní pro starší generaci,
nešetřil ani dobrými vtipy. Vystoupení dvojníka Elvise
Presleyho (původním povoláním kominík) a dvou
tanečnic bylo rovněž úžasné, všichni si pobrukovali
známé písničky, které Elvis nazpíval. Obecenstvo
s napětím očekávalo příchod báječného zpěváka
Bohuše Matuše.

která dokonce udělala taneční doprovod Bohušovi
Matušovi při jeho zpěvu. Patří jí náš obdiv, že
dokázala v té výšce ještě tančit. Děti se vydováděly na
trampolíně. Dospělí si prohlédli a nakoupili nabízené
zboží u stánků, které zpříjemnily sobotní odpoledne.

Nechybělo ani občerstvení doplněné o nápoje, k
dostání byla i medovina. Tento den byly vyhlášeny
nejkrásnější zahrádky roku 2016. Bylo přihlášeno
celkem 11 zahrádek a všichni majitelé dostali diplom s
fotografií právě jejich zahrádky a poukázku v
hodnotě 500,-Kč. Nebylo možné vybrat tři nejhezčí
zahrádky, protože všechny byly krásné, udržované,
Zazpíval všem přítomným písničky z repertoáru
Waldemara Matušky a Karla Gotta. V prostoru nad
hasičskou zbrojnicí byl workshop s pěkným
programem pro děti. Děti měly možnost se seznámit
s hadem Honzou (krajta obecná), který se vyhříval na
sluníčku a neměl vůbec zálusk komukoli ublížit. Děti
si jej hladily a všechny byly překvapené jeho hebkou
kůží. Kovář ukázal dětem, jak si ukovat hřebík, a ony
se s vervou pustily do práce. Všichni sledovali
kovářské umění se zatajeným dechem. Děti se učily
roztočit talíře na tyčce. Své umění zde předvedli
šermíři, na vysokých chůdách se pohybovala dívčina,
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nádherně

kvetoucí,

anebo

vonící

bylinkami.

Destinová, MUDr. František Elpl a JUDR. Vojtěch

Vyhlášeny byly i nejhezčí obrázky krokodýlů, které
namalovaly děti, jež se zúčastnily zájezdu ke Dni dětí

Zamarovský. Naši občané se rozhodli pojmenovat
aleje tímto způsobem: alej Emy Destinové k

do Prahy. Děti dostaly poukázku v hodnotě 200,-Kč

Nešperkám, alej Františka Elpla k Hlásníkům a alej

na nákup zboží v papírnictví ve Vlašimi a cukrovinky,

Vojtěcha Zamarovského k Luhům. Obec zhotoví

které mají rády. Všichni přítomní byli vyzváni, aby
pomohli pojmenovat tři vysazené aleje podle

tabulky s pojmenováním alejí a umístí je na viditelné
místo. Děkujeme vám, že jste se zapojili do tohoto

významných osobností, které v naší obci působili.

úkolu. Věříme, že se všem, kteří přišli na „Rozloučení

Jednalo se o alej vysazenou k lesu Luha, další k lesu

s prázdninami“ líbilo a užili si dobré zábavy. O to nám

Požáry a poslední k lesu Nešperky. Osobnosti, které
se významně zapsaly do historie naší obce byly Ema

přece

jde,

aby

byli

všichni

spokojeni.

„OCENĚNÍ ZA KRÁSNOU ZAHRÁDKU“
JEDNOTA COOP
Prodejna potravin v naší obci dlouho volala po změně, ať už to byl chybějící sortiment zboží, tak i čistota a kultura
prodeje. Rozhodnutí ke změně nájemce předcházely
dlouhé debaty jak zastupitelů obce, tak i místních občanů.
Všem se nám líbila prodejní doba bývalého obchodníka,
ale už méně prostředí a zázemí prodeje. Lidé si stěžovali na
prošlé zboží, neochotu prodavače a nepořádek, který byl
ve skladech potravin. Zastupitelé tak byli nuceni jednat v
této nezáviděníhodné situaci. Kontrola ze zemědělské a
potravinářské inspekce rovněž konstatovala, že není možné
v těchto podmínkách prodávat potraviny. Nařídila provést
spoustu opatření, jinak hrozila uzavřením prodejny. Obec
tudíž na své náklady nechala prodejní sklady vymalovat,
neboť plíseň ve všech barevných tónech zaplnila celý sklad. Několikrát jsme vyzvali obchodníka k udržování čistoty
a především plnění podmínek z uzavřené smlouvy o pronájmu nebytových prostor. Všechny výzvy a domluvy se
minuly účinkem. Rovněž i byt, který měl v nájmu, se nacházel v zoufalém stavu. Ještě však předtím, než vůbec došlo
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k úvaze, že bychom měli změnit nájemce, pan T.D.V. nájemní smlouvu na byt vypověděl a byt jeho rodina opustila.
Navštívili jsme proto obec Keblov, kde jednota COOP provozuje prodejnu. Zůstali jsme v úžasu, jak v malých
prostorách lze podnikat a přesto lidem zabezpečit prodej potravin na vysoké úrovni. Po odsouhlasení zastupitelstva
o změně obchodníka jsme se několikrát sešli se zástupci Jednoty COOP Nymburk, především s panem Ing.
Procházkou - předsedou Jednoty COOP. Po vyčerpávajícím úsilí, kdy bylo třeba rozšířit a doplnit vodovodní,
kanalizační a elektrické sítě v obchodě, samozřejmě vymalovat a uklidit vše ke spokojenosti naší, nájemce, ale i Vás
všech, se podařilo díky některým členům SDH, zaměstnancům obce, vedoucí prodejny a dalším brigádníkům, kteří
přišli na neplacenou brigádu. Pátek dne 30. 9. 2016 byl pro naši obec významný den. Nájemní smlouva je uzavřena
na dobu neurčitou a nájemné činí 4 tisíce Kč ročně. Jednota COOP Nymburk ve spolupráci s naší obcí slavnostně
otevřela nový obchod, který je čistý, voňavý, plný kvalitního zboží. Pevně doufám a věřím, že prodejní doba Vám
bude vyhovovat. Jednota COOP Nymburk má spoustu akcí na zboží o kterých se dozvíte i v letácích, které jsou
dostupné na prodejně.

SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ PAMÁTEK V ČERNÝŠI
V Černýši 1. 10. 2016 bylo uskutečněno slavnostní
vysvěcení dvou památek železného kříže s panem
Ježíšem v nadživotní velikosti a kruhové zvoničky.
Při cestě ze Soutic do Černýše byla postavena
majitelem soutického panství Aloisem Ignácem
Zahnem památná kaple Panny Marie, vysvěcená dne
2. 10. 1870. Dominantu návsi v Černýši tvoří kruhová
zvonička a bohužel není znám autor ani rok, ve
kterém byla postavena. Na nosném trámku zvonu je
vyrytý letopočet 1918, ale je předpoklad, že zvonička
pochází z dřívější doby. Roku 1893 krásný železný
kříž s panem Ježíšem v nadživotní velikosti své rodné
obci věnoval Antonín Zadák, velkoobchodník v Praze.
V Černýši se narodila také významná osobnost učitel a skladatel duchovní hudby František Kadleček.
První zprávy o vsi Černýši pocházejí až z roku 1362. Již
před tímto datem ji držel místní vladyka Jan, který
se po ní psal "z Černýše". To je však na dlouho jediná
zmínka o majitelích vsi. Z dalšího vývoje je zřejmé,

ze Samechova.

Byl

ze Samechova

to

Matyáš

s manželkou

Samechovec
Domkou.

Po něm černýšský majetek držel jejich syn Mikuláš.
Počátkem 15. stol. se otec a syn dostali do špatné
finanční situace, vrcholící roku 1407 zápisem dluhu
na jejich

majetku,

totiž

na

poplužním

dvoře

s poddanskými usedlostmi a s platem ve prospěch
věřitelů. Mikulášovi se poté podařilo alespoň
na určitou dobu oddálit nucený prodej statku.
Od roku
že někdy

před rokem

1400 získali

ves

1413 však

postupně

musel

zastavovat

jednotlivé části statku věřitelům, takže roku 1414 mu

a statek

v Černýši prakticky žádný majetek nepatřil. Jednu

do majetku příslušníci nižší šlechty z rodu pánů
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jeho část získal majitel nedalekého soutického zboží

V tělese severní části valu je zapuštěn malý, valeně

Vilém ze Soutic. Když pak kolem roku 1415 Mikuláš
zemřel, podařilo se Vilémovi během čtyř následujících

zaklenutý sklípek, přístupný od severu, který je ovšem
pravděpodobně mladšího původu. Západně od

let skoupit celé černýšské zboží, které od té doby

tvrziště leží malý rybníček, který mohl souviset

patří pod soutické panství. V Černýši stávala v jižní

s obranou původní gotické tvrze. Ves Černýš, která je

části gotická tvrz, zřejmě v těsné blízkosti dnes již
neexistujícího poplužního dvora, a to poněkud

místní částí obce Soutice, má dnes 19 trvale žijících
obyvatel v 8 domech a 14 domů je obydleno

netypicky

chalupáři.

ve

svahu

pod

plochým

návrším.

V současnosti je tvrziště kruhové, o průměru asi 18
metrů, a doposud je chrání pěkně dochovaný až 3
metry hluboký a místy téměř 5 metrů široký okružní
příkop, lemovaný z vnějšku ještě sypaným valem.

STRAŠIDELNÉ TVOŘENÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM
Ve čtvrtek 27. 10. 2016 se v 16,00 hodin
začaly scházet děti spolu s rodiči v muzeu.
Holky a kluci si ozdobili připravené černé
kouzelnické pláště drobnými pavoučky,
třpytkami a různými brouky. Dětem naše
děvčata namalovala na obličej pavoučky,
aby malé příšerky byly strašidelnější a
zaháněly zlé duchy. Čarodějnice provedla
návštěvníky muzeem, malý a velký čert
vypadal přátelsky, tak se děti nebály. Do
muzea dorazili i dva kostlivci, bílá paní,
vodník

a

mořská

víla.

Samozřejmě

nechyběla ani dýňová paní, která přinesla
kouzelné muffiny a obrovskou svítící dýni.
Pro děti byly připraveny ještě další dobroty,
aby jim lépe uteklo čekání na pořádnou
tmu. Všichni čekali, kdy se konečně setmí, aby mohl průvod vyrazit. Avšak tma ne a ne přijít a tak čarodějnice ještě
děti vzala do bylinkové zahrádky, aby jim řekla, jak připravuje kouzelné nápoje. No a konečně se začalo šeřit.
Nejdříve byla označena trasa hořícími svíčkami a
poté celý lampionový průvod vyšel od muzea.
Po strašidelné cestě na děti čekali kostlivci,
dýňová paní, bílá paní, čarodějnice, čerti,
vodník, mořská víla a jeden opravdu hodně
strašidelný kostlivec a děti musely splnit několik
úkolů, aby získaly svítící náramky, upečené
strašidelné muffiny a bonbóny. Překvapením byl
kouzelnický klobouk. Děti se ani trošku nebály,
plnily poctivě všechny úkoly a dokonce beze
strachu se fotografovaly s děsivým kostlivcem.
Máme to v Souticích ale šikovné a nebojácné děti! U sousoší svaté Anny a Panny Marie čekal na účastníky průvodu
vodník – všichni se mohli podívat, cože to zelený mužíček skrývá v hrnečku s pokličkou. Děti znaly odpovědi na

11

všechny otázky, které dostaly od vodníka a mořské víly, odměnou byly kouzelné bonbony. Potom se lampionový
průvod odebral k hasičské zbrojnici, kde již plápolal kouzelný oheň. Všichni účastníci lampionového průvodu si
upekli buřtíky, dostali horký čaj a pak již následovalo rozloučení a hajdy domů do postýlek. Akce se velmi vydařila,
přišlo hodně dětí, všichni byli spokojeni a to nás velice těší.
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INFORMACE Z OBCE
Památná lípa u sv. Anny a Panny Marie
V měsíci září 2015 jsme podávali žádost na ošetření památné lípy u sousoší svaté Anny a Panny Marie. Dostali jsme
příslib, že Agentura ochrany přírody a krajiny nám poskytne dotaci ve výši 90% nákladů. Akce stála 32 791,-Kč,
celou částku zaplatila obec ze svého rozpočtu v měsíci dubnu 2016. V měsíci říjnu letošního roku jsme obdrželi
dotaci ve výši 24 390,-Kč, takže vlastní zdroje obce činily 8 401,-Kč. Lípa byla zachráněna a doufáme, že ještě
dlouhé roky bude ozdobou této části obce. Ošetření památné lípy provedla firma Treewalker s.r.o., Bystrá nad
Jizerou.

Čistírna odpadních vod
Vzhledem k tomu, že technika a zařízení ČOV bylo osazeno v roce 1994, museli jsme v letošním roce přistoupit k
obnově zařízení, které již dosloužilo a bylo třeba pořídit nová čerpadla, která obec stála částku 155 400,-Kč. Rovněž
musela být pořízena nová kyslíková sonda, která již nebyla funkční. Kyslíková sonda byla zaplacena z rozpočtu obce
ve výši 94 090,-Kč a od pojišťovny ČSOB jsme po úderu blesku do tohoto zařízení dostali 4 000,-Kč. Pravidelně je
prováděna kontrola dmychadel a výměna uhlíků při dosažení stanovených motohodin. Obec platí za tuto kontrolu
a výměnu 24 000,-Kč. V letošním roce byla výměna těsnění na dmychadlech provedena dvakrát. Byla nutná i oprava
žlabu a provedena kalibrace měření na odtoku za 29 403,-Kč. Také byl opraven česlicový koš za 3 500,-Kč. Celkem
investice na čistírnu odpadních vod byla 331 719,04 Kč.

Zelená stuha
K projektu Zelená stuha je podáno a doloženo vše, co bylo třeba prokázat k čerpání finančních prostředků ve výši
400 tis. Kč. Obec Soutice zatím na základě cenové nabídky a uzavřené kupní smlouvě proplatila ze svého rozpočtu
46 200,-Kč firmě Malované mapy, Zlín za venkovní nástěnky s malovanými mapami Benešovska a Kutnohorska
umístěné v Souticích u kostela, u lávky, v Černýši na návsi a v Kalné u křížku. Za mobiliář dle cenové nabídky a
uzavřené kupní smlouvy bylo zaplaceno panu Duškovi z Dubějovic 73 800,-Kč, který je umístěn na celém území
obce-na hřišti je pikniková sada, která se skládá ze stolu a 2 ks lavic, odpadkového koše a kolostavu. Tato pikniková
sada je rovněž umístěna v Černýši na návsi. Lavičky byly osazeny na těchto místech: křížek Veteránů, křížek u
dálnice v Souticích, v pískovně, křížek v Černýši-směr Borka, v Černýši-směr třešňová alej, v třešňové aleji v Černýši,
křížek u Dubějovic, u aleje na cestě k Požárům, u aleje na cestě k Hlásníkům. Od firmy Smítka z Čechtic je na
základě cenové nabídky a uzavřené kupní smlouvě nakoupena technika pro práci se zelení ve výši 120 tisíc Kč.
Jedná se o sekačky na trávu, křovinořezy, motorovou pilu, nádrž na vodu, vyžínače, plotostřih a další doplňky. V
měsíci říjnu bylo Radkem Vilímovským vykáceno křoví směrem k podjezdu na konci vesnice. Vítězná firma
Treewalker s.r.o., Bystrá nad Jizerou zde vysadila alej v počtu 7 ks stromů třešně Ptačinka. Další doplnění lipové
aleje směrem od křížku Veteránů bylo provedeno 11 stromy. Jeden strom javor byl vysazen pod hřbitovem. V
prostoru před obecním úřadem byly vysazeny čtyři stromy: dub, buk a dvě třešně Ptačinky. Tato výsadba je
součástí projektu zelená stuha dle cenové nabídky a uzavřené kupní smlouvy v celkové výši 160 tisíc Kč.

Pošta PARTNER
Na poště PARTNER je možné zakoupit různá přání k svátku a narozeninám, vánoční pohledy a poštovní známky s
motivy Josefa Lady, vánoční pohledy s náboženským motivem, ale i papírové betlémy ve dvou velikostech,
omalovánky, pastelky, pexeso, vánoční malé i větší papírové tašky. Jsme rádi, že nám pošta v obci funguje a lidé tak
mají možnost využívat její služby. Pro náš obecní rozpočet však provoz této pobočky České pošty Partner znamená,
že jsme dopláceli na provoz od měsíce ledna do konce měsíce října 2016 částku ve výši 28 614,-Kč (bez služeb -plyn,
vodné +stočné a el. energie). Ale i s variantou, že nebude pobočka PARTNER České pošty vydělávat, jsme počítali,
naší snahou však bylo, aby byly zajištěny veškeré poštovní služby pro občany.
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Soutické muzeum
Do soutického muzea v letošním roce přišlo hodně turistů a mezi nimi také žáci s pedagogy z gymnázia v
Letohradu. Další zajímavá návštěva byla z Památkového ústavu v Brně. Navštívila nás také paní Milena Popelová z
Kralovic u Plzně se svou dcerou Márií a vnoučaty. Dokonce za námi přijeli autobusem pracovníci Historického
ústavu akademie věd České republiky v počtu 48 osob. V muzeu máme nově vystaven gobelín, který jsme získali
jako vzpomínku na paní Emu Destinovou. Tento gobelín visel v křídle soutického zámku - v části, kterou si Emma
Destinová pronajímala na trávení dovolené. Pro muzeum byla pořízena nová kamna v hodnotě 15 800,- Kč, která
vyrobil Eduard Šupík ml., a opravdu krásně vyhřejí kamennou stavbu. Takže, když probíhá tvoření v jakémkoliv
ročním období, už není dětem ani dospělým při vyrábění zima.

Vítání prázdnin
V měsíci červnu obdržela naše obec dotaci na pořádání akce „Vítání prázdnin“ ve výši 20 000,-Kč z Fondu hejtmana
Středočeského kraje. Obec ze svého rozpočtu uvolnila na tuto akci 2 393,-Kč. V krásný slunečný den přišlo hodně
dětí i dospělých. Všichni se těšili na hudební vystoupení Jiřího Helekala s dcerou Kateřinou. Pro děti připravily
zaměstnankyně obce spoustu zábavy, her a úkolů. Sbor dobrovolných hasičů opět dětem připravil stříkání hadicí na
terč, myslivecké sdružení Hubert mělo připraven terč a děti, ale i dospělí mohli tak vyzkoušet svou dobrou mušku a
střílet na terč. Vše bylo doplněno o poznávání zvěře, která se pohybuje na našem území. Rybáři Soutice připravili
pro děti kvíz v podobě poznávání vodních rostlin ale hlavně ryb, které žijí v našich vodách. Všechny děti dostaly od
složek sladké odměny za své znalosti. Soutěže, jako židličkovaná a překážková dráha, byly rovněž obecním úřadem
odměněny diplomy, sladkostmi, ale i drobnými cenami.

Změny v obecní budově č.p. 16
V měsíci červenci sbor dobrovolných hasičů pomohl opravit hygienické zařízení u hospůdky v bývalé škole. Bohužel
po dlouhém uzavření těchto prostor došlo k jejich silnému poškození. Na budově č.p. 16 byly rovněž vyměněny
elektrické skříně. Dodal je a zabudoval pan Mrkva ze Zdislavic v hodnotě díla 49 610,-Kč. Po informaci, že je
hostinec u Petrů prodán na sklady, chtěli jsme našim občanům zajistit hostinské zařízení, kde budou spokojeni, a
proto jsme souhlasili s pronájmem nebytových prostor k hostinské činnosti. Dne 1. 11. 2016 byla otevřena hospůdka
v obecní budově pod názvem „Obecní hospůdka U Milušky“. Tyto nebytové prostory, které byly po dlouhou dobu
nabízeny, si pronajala Emílie Brzková. Obec musela nechat opravit stoly a židle v salónku, bar, bylo třeba i doplnit
dvířka ke skříňkám u baru a v zázemí hospůdky. Dále bylo třeba opravit elektrické vedení, přívod pitné vody,
rozbité vnitřní dveře a vstupní dveře. Nové vodovodní rozvody a celkovou opravu vodovodu v č.p. 16 pro nás
provedl pan Petr Flek za 9 850,-Kč. Nová nájemkyně natřela plynové vedení, natřela dveře, barovou stěnu, vše
uklidila a připravila hospůdku k provozování hostinské činnosti. V oknech je spousta květin, všude pořádek a obec
měla malá krbová kamna, která byla nedostačující v muzeu, a tak budou sloužit k příjemnému posezení v teploučku
v hospůdce. Paní Brzková je soukromá podnikatelka a není zaměstnancem obce Soutice. Věříme, že se nám tento
záměr podařil a hosté budou spokojení přicházet i odcházet.

Pergola u hasičské zbrojnice
Spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů v obci nese své ovoce. U hasičské zbrojnice členové sboru vybudovali v
letních měsících pergolu, která slouží nejen sboru, ale i při akcích pořádaných obcí. Téměř veškeré náklady zaplatil
Sbor dobrovolných hasičů, obec se podílela částkou ve výši 4 814,-Kč a samozřejmě hasiči odpracovali spoustu
brigádnických hodin. Těší nás, že alespoň několik členů SDH si najde čas a pomáhá tak zvelebovat obec.
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Loučení s prázdninami
V měsíci srpnu akce „Loučení s prázdninami“ spojená s workshopem, vystoupením umělců a zabezpečení techniky
stála obecní rozpočet 25 650,-Kč. V této částce je promítnuto i drobné občerstvení ve formě koláčků, občerstvení
pro účinkující, dárky pro děti a poukázky pro děti za nakreslení krokodýla, diplomy a poukázky pro dospělé v
soutěži „Nejkrásnější zahrádka“. Zpěvák Bohuš Matuš a zpěvák, moderátor a bavič Jirka Škvára vystoupili pro naše
občany bez nároku na honorář. Vystoupení těchto dvou umělců jsme dostali jako sponzorský dar.

Prodejna COOP
V měsíci září byly náklady obce na rekonstrukci nebytového prostoru určeného k provozování prodejny v č.p. 16 ve
výši 44 818,-Kč. Kdo přišel na brigádu, pracoval bez nároku na odměnu. Rozpočet obchodního zařízení prodejny
COOP činí 346 416,-Kč. Po řádném předání bude zpracován předávací protokol a obec se stane vlastníkem tohoto
vybavení. V roce 2017 bude uhrazena tato částka z rozpočtu obce Jednotě COOP Nymburk. Vedoucí prodejny paní
Alena Vencelová je zaměstnanec Jednoty COOP Nymburk a je placená touto společností.

Obnova návsi v Černýši
V loňském roce se našla možnost financování památek z programu Ministerstva zemědělství, které nejsou zapsány
v rejstříku památek u Národního památkového ústavu. Projekt připravený na obnovu návsi v Černýši, to znamená
oprava zvoničky a železného kříže a obnova kamenné zídky, kterou roztrhaly kořeny kaštanů, byl posouzen kladně.
Dne 10. 8. 2016 byla obcí dána plná moc k uveřejnění formuláře Oznámení profilu zadavatele s názvem: „Obec
Soutice“ ve věstníku veřejných zakázek. Na portálu zveřejněno dne 11. 8. 2016. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
došlo na obecní úřad dne 14. června, proběhlo výběrové řízení a do 30. září musela být náves zrekonstruována.
Faktury byly proplaceny 26. 9. 2016 prováděcí firmě STATUS a.s., se sídlem: Nádražní 998,396 01 Humpolec a
zároveň bylo 30. září odevzdáno vypořádání celé akce na Státní zemědělský intervenční fond do Benešova. Celá
obnova návsi v Černýši stála 1.024.232,33 Kč s DPH. Dotace z MZe ČR na obnovu kříže s kamennou zídkou: 70%
nákladů 428.500,-Kč, na obnovu zvonice: 70% nákladů 288.400,-Kč. Vlastní náklady obce na obnovu byly ve výši
307.332,33 Kč. Samozřejmostí je i doplněná výsadba keřů a zeleně, která k památkám na vesnici neodmyslitelně
patří. Finanční náklady při slavnostním vysvěcení památného místa v Černýši byly: nápoje 3 944,-Kč, zákusky 1 021,Kč, guláš 3 250,-Kč, hudba pěvecký sbor Diptheria 3 000,-Kč, 2 ks květina-listopadka ke kříži 238,-Kč, kytice lilií
před kříž 536,-Kč. Celkem 11 989,-Kč.

Protihluková stěna
V měsíci říjnu jsme opětovně podali žádost na vybudování protihlukové stěny v Souticích a Černýši. Prozatím ze
strany Ředitelství silnic a dálnic žádná odpověď nepřišla. První žádost na ŘSD byla odeslána v roce 1996 a do
dnešních dnů se nenašly finanční prostředky, aby naší obci bylo vyhověno. Při modernizaci dálnice D1 nám bylo
sděleno, že není možné tyto dvě akce skloubit z důvodů, že na modernizaci D1 stačí ohlášení stavby, avšak na
výstavbu protihlukové stěny musí být stavební povolení. Tak se budeme těšit, že se dočkáme i my.

Vozidlo pro sociální služby
Obecní zastupitelstvo v měsíci říjnu odsouhlasilo nákup osobního vozidla Dacia Logan pro sociální služby, dopravu
obědů důchodcům, ale i přepravu techniky k údržbě zeleně na území obce. Vozidlo bylo pořízeno za 38 000,-Kč od
autosalónu AB Auto Brejla s.r.o., Vlašim. Musela být nahrazena Felicie, které sloužila naší obci 8 let k zajišťování
sociálních a dalších služeb. Vozidlo Felicia jsme získali před osmi roky bezplatně od Policie ČR, jednalo se o
vyřazené vozidlo, ale naší obci sloužilo, až dosloužilo. Už bylo neopravitelné, a proto muselo být dáno k likvidaci
prostřednictvím pana Slunečka.

Vzpomínka na válečné Veterány
Dne 11. 11. 2016 zástupci obecního úřadu položili kytici ke křížku Veteránů. U křížku byla umístěna lavička, která je
odpočinkovým místem při cestě z obce na procházce k soutoku Želivky a Sázavy.
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CO SE UDÁLO V NAŠÍ OBCI OD BŘEZNA DO LISTOPADU 2016

























Zájezd do divadla Broadway na muzikál Angelika
Velikonoční tvoření
Jarní úklid
Tvoření ke Dni matek
Den matek
Slavnostní den na Vyšehradě, převzetí ocenění projektu Má vlast cestami proměn
Zájezd do Krokodýlí ZOO a divadla Hybernia na rodinný muzikál „Kapka medu pro
Verunku“ ke Dni dětí
Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
Vítání prázdnin
Rozloučení s létem
Rekonstrukce obchodu
Otevření obchodu Jednoty COOP v Souticích
Rekonstrukce soutické hospůdky
Slavnost u obnovené zvoničky a kříže v Černýši, vysvěcení památek
Strašidelné tvoření s lampionovým průvodem
Otevření ,,Soutické hospůdky U Milušky“
Výstavba pergoly u hasičské zbrojnice
Pořízení obecního vozidla pro sociální služby
Péče o obecní zeleň - ošetřování, kácení a nová výsadba stromů
Nákup techniky k ošetřování zeleně
Údržba a opravy na ČOV
Pořízení venkovních map a mobiliáře
Vzpomínková akce ke Dni veteránů
Rozsvícení vánočního stromečku na návsi

PLÁNOVANÉ AKCE


Vánoční tvoření s nadílkou ………………………………….

5.12.2016

v 16,30 hod. v Soutickém muzeu, dárky přinese Mikuláš, Anděl a Čert


Adventní koncert ……………………………………………..

17.12.2016

v kostele sv. Jakuba st., v 16,30 hod., vánoční písně a koledy se souborem Radhošť
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NARODILI SE
Deniska Vilímovská 28. 4. 2016
Soutice

Davídek Jakoubek 29. 8. 2016
S outi ce

Matyášek Bárta 4.11.2016
Soutice

BLAHOPŘEJEME K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Antonín Blažejovský, Soutice 73 let

Josef Horáček, Kalná 82 let

Rudolf Míka, Kalná 82 let

Ing. Jana Staňková, Černýš 71 let

Stanislav Brzek, Soutice 78 let

Ing. Miloslav Slavík, Soutice 76 let

Josef Rotter, Soutice 75 let

Božena Srnová, Soutice 82 let

Josef Kamberský, Soutice 71 let

Ludmila Hazdrová, Soutice 73 let

Jaroslav Novák, Soutice 71 let

Marie Brzková, Soutice 77 let

Eva Holečková, Kalná 81 let

Miloslava Rejnová, Kalná 83 let

Blažena Jenčíková, Soutice 82 let

Zdeněk Petrásek, Soutice 72 let

Marie Jandejsková, Soutice 70

Jaroslava Seidlová, Soutice 89 let

Františka Voslářová, Soutice 79 let

Eva Fislerová, Soutice 70 let

Marie Hájková, Soutice 83

Jaroslav Voslář, Soutice 85 let

Marie Petrásková, Soutice 70 let
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VZPOMÍNKA
V období od března do listopadu letošního roku nás navždy opustili naši spoluobčané:

paní Božena Simandlová, Soutice
paní Jiřina Vlasáková, Kalná
paní Ilona Zavadilová, Soutice
pan Jiří Pelikán, Kalná
pan Václav Fleišman, Soutice

Chtěla bych se s Vámi také podělit o jednu smutnou zprávu. V naší obci byl k trvalému pobytu přihlášen na č.p. 53
pan Ing. Pavel Lintymer. Byl to mladý básník, stařík romantik, jak o sobě říkal. Byl báječný a renesanční člověk, ale i
neúnavný stěžovatel na věci minulé, současné i budoucí. Bohužel velmi ho vyčerpával jeho neúnavný boj za
spravedlnost. V pátek dne 9. září ve věku 73 let nás Pavel ve spánku opustil. Je pochován v Praze na Olšanech. Pavel
pro naši obec napsal „ÓDU“ u příležitosti otevření muzea. Dílo ve slavnostní den přečetla jeho přítelkyně Jitka
Vysekalová. V Soutickém muzeu má Pavel svůj koutek. Dostala jsem od něj na památku sbírku básní, kterou
nazval „Tak jako Goethe“. O jednu báseň se s Vámi zde podělím, jako vzpomínku na milého, vtipného a vždy
galantního Pavla Lintymera.

Kdeže jsou astry
„Kdeže jsou astry, kde chryzantémy,
namrzlé vločky poplácly zemi, stékají tváří,
lidé se sváří.
Kdeže jsou vůně, kde vrní včely,
myšlenky s čápy jižněji odletěly,
zamrzlé louže, nevstupné tůně,
ukrýt se, spočinout, v laskavém lůně.
Kdeže jsou písně, kde dřímou ptáci,
kde verše touhou valéry ztrácí,
vítr si skučí pavanu beznaděje,
kvítečky zvadlé, zavité do závěje,
podzimem v zemi sešly i chryzantémy“.
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Máte chuť na něco sladkého?

Drobenkový koláč
1. Drobenka:
250 g polohrubé mouky
100 g másla
100 g cukru
1 vejce
½ prášku do pečiva
2. Tvaroh:
250 g tvarohu - nejlépe z vaničky
1 vanilkový cukr
1 vejce
cukr – podle chuti, sladkosti
3. Ovoce
Ovoce by nemělo být tvrdé (maliny, jahody, rybíz), může být kompotované.
Uděláme drobenku, odebereme 2/3 a dáme do vymazané, vysypané koláčové formy.
Na ni vylijeme tvaroh, který poklademe ovocem. Na ovoce nasypeme zbývající drobenku.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 170°C cca 30 minut.

Souticoviny – informační a kulturní občasník. Číslo: 2/2016 Datum vydání: 28. 11. 2016
Vydává Obec Soutice pro Soutice, část Kalnou a část Černýš. Vychází nepravidelně. Povoluje Obecní úřad Soutice.
Registrační číslo MK ČR E 20611. Adresa redakce: Soutice 104, 25771 Soutice,
Internetové stránky: www.soutice.cz. Elektronická adresa: obec.soutice@tiscali.cz
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Muzeum Soutice
Vás zve na

Vánoční tvoření
s

Mikulášskou nadílkou
Dne 5. 12. 2016

od 16,30 hod.

Účastí na akci dáváte Obci Soutice souhlas s pořizováním fotografií z akce. Děkujeme!

O becní úřad Soutice
Vás zve na
Adventní koncert dám ské valašské cimbálovky

RADHOŠŤ

v kostele sv. Jakuba St.
dne 17. 12. 2016
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od 16,30 hod.

