Občasník obce Soutice

SOUTICOVINY
Číslo 1/2020

Původní most přes řeku Želivku postavený roku 1858 majitelem soutického panství Vincencem Zahnem

Foto je pořízeno ještě před demolicí hlavního tělesa mostu, došlo k ní v roce 1964. Torzo památky zůstalo
u Donátova mlýna. Na zachovalé žulové pilíře byla přemístěna socha sv. Jana Nepomuckého od I. Hergesella.
V roce 2010 sochu zrestaurovala firma Karel Granát, Starý Plzenec. Řeku Želivku potom na místě původního
mostu překlenula dřevěná lávka, kterou nechala v roce 2007 vybudovat obec Soutice.
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
určitě jsme všichni měli jiné představy o začátku letošního
magického roku 2020. Bohužel ne vždy si člověk může vše
naplánovat a těšit se, že to vyjde. Překvapila nás nemoc, o které
jsme neměli ani zdání a potrápila naši zemi pěkně dlouho. Je třeba
se zamyslet, co je v životě nejdůležitější. Odpověď je jednoduchá,
samozřejmě zdraví všech lidí na celém světě. V době nemoci se
zaměstnankyně obce staraly o seniory, rozvážely jim obědy,
zajišťovaly nákupy, léky a další služby. Obecní úřad dával do
schránky občanům nad 60 let šité roušky. Pokud by kdokoli z Vás
roušku ještě potřeboval, stačí se na nás obrátit, na obci máme zásobu ochranných pomůcek.
Jedna věc je pravda, že naše Česká republika z této choroby zatím vyšla velmi dobře, je nám
moc líto lidí, kteří odešli kvůli nakažení nemocí COVID19. Věříme však, že i další boj nad touto
nemocí vyhrajeme.
V této těžké době mne pobavil reportér televize Nova, kdy zkoušel diváka, jestli pozná, zdali
ministryně financí byla u kadeřnice či nikoli. Nevěřil, že ona sama by byla schopná si účes
upravit. Jo, pánové, Vy toho o ženách moc nevíte, vůbec Vám není jasné, co žena, když chce,
dokáže. Muž si počká, žádný kvalt, ono to přece nějak dopadne. Avšak žena nic neodkládá,
když to jinak nejde, vezme věci do svých rukou, a to je potom krásná a rychlá proměna, nic
nenechává náhodě. Co Vy na to ženy, vidíte to také tak?
Po dobu přísných opatření byl obecní úřad uzavřen, ale to neznamenalo, že bychom se nudili
doma. Společně se zastupiteli jsme pilně pracovali na našem úřadě. Proto mohl vzniknout
projekt na vybudování nového dětského hřiště nad hasičskou zbrojnicí. Bylo vypsáno výběrové
řízení a máme zajištěnou dotaci na výstavbu tohoto místa pro naše děti s maminkami, větší
děti a nezapomněli jsme ani na naše seniory. Doufáme, že si zde všechny generace najdou
svůj koutek k relaxaci a posezení a děti ke svému vyžití a setkávání se s kamarády. Rovněž
Vám s radostí oznamuji, že byl vydán nový územní plán obce Soutice. Tudíž územní plán z roku
1997 pozbyl platnosti. Dokumentace nového ÚP je zveřejněna na webové stránce obce
Soutice: www.soutice.cz. Datum nabytí účinnosti územního plánu Soutice vydané formou
opatření obecné povahy je 1. dubna 2020.
Dalším bonusem pro občany a turisty jsou nově vyrobené tabulky na označení památných
domů a významných míst. Tabulky budou osazeny do konce prázdnin. Doufám, že tato místa
pro Vás budou zajímavá, poučná a poznáte část krásné historie o našich předcích.
Další projekt vzniká na rybník v části Kalná. Jedná se o zadržování vody v krajině, je to velmi
potřebné nejen v období sucha pro vodní živočichy a samotnou přírodu.
Projednáváme i možnost výstavby sběrného dvora na ukládání a třídění odpadů. Je to důležitý
krok k udržení pořádku v obci a dodržování hygienických nařízení, a především dodržování
zákona o odpadech.
Další důležitá informace se týká obchodu. Nemusíte se obávat, že by v letošním roce nebyl
znovu otevřen obchod.
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V současné době probíhají bourací práce, začínáme od sklepních
prostor a všichni jsme se shodli, že je třeba dům odvlhčit, upravit
zničené prostory neodbornými zásahy, provést vnitřní rozvody
elektroinstalace, vody a kanalizace. Dále je nutné provětrat
sklepy, což půjde dodělat vzdušníkem mezi původní stavbou a
přístavbou, tím dojde k odstranění vlhkosti domu a likvidaci
plísní, které se nebezpečně domem šířily. Určitě budeme mít
v obci pěkně opravenou obecní budovu s původním vzhledem
z roku 1901. Samozřejmě zde bude opět obnoven prodej
potravin, hospůdka a také se chystají další důležité změny, které
Vás zcela určitě potěší.
V letošním roce zatím neproběhly žádné kulturní a společenské
akce, ale ještě není všem dnům konec, a tak se s Vámi těším na
shledání po všech zákazech, které měly dopad na jejich
uspořádání. Budeme včas informovat, co Vám připravíme pro radost a zábavu. Vážení
spoluobčané přeji Vám pevné zdraví a samé krásné dny plné radosti a štěstí. Buďte na sebe a
své rodiny opatrní, držte se, určitě vše zvládneme. Na světě je přeci krásně a pamatujte, že
smích léčí!

Alena Exnerová
Pandemie COVID 19
Od poloviny března zažíváme něco, co jsme během našeho života zatím nepoznali. Po více jak
dvou měsících máme novou velkou zkušenost a už víme, co v lidské populaci dokáže ztropit
neviditelný, ale agresivní virus. Naučili jsme se reagovat, zatnout zuby a vydržet, improvizovat,
vzájemně si pomoci, být solidární. A také jsme se přesvědčili o tom, jak důležité je neklesat na
mysli, nepřestávat se radovat, udržet si dobrou náladu a vzájemně se podporovat.
Velmi děkujeme občanům za zodpovědný přístup,
respektování vyhlašovaných nařízení, doporučení a
dodržování hygienických pravidel během koronavirové
krize. Zaměstnankyně obecního úřadu vytvořily ihned
na začátku této neobvyklé doby tým, který se
přednostně zapojil do pomoci a zajištění základních
potřeb pro naše obyvatele. Do Vašich poštovních
schránek jsme roznesly důležité informace a telefonní
čísla, kam je možné se v případě nouze obrátit.
Seniorům
a
dalším
potřebným jsme dále
vozily obědy, zajišťovaly nákupy. Poté, co obec nakoupila
bavlněné pratelné roušky, distribuovaly jsme je všem obyvatelům
starším 60 let. Přijaly jsme všechna nezbytná i doporučená
opatření. I přesto, že obecní úřad fungoval v nouzovém režimu,
mohli jste se na nás telefonicky obracet. Platby za zajišťované
služby byly odloženy. Obec také začala využívat tzv. Mobilní
rozhlas – rychlé předávání aktualit, varování a upozornění
občanům pomocí sms zpráv. Pokud jste se ještě nepřihlásili
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k odebírání těchto informací do Vašeho telefonu, vyplňte přiložený formulář, důležité sms
zprávy budete dostávat i Vy. Služba je pro Vás zdarma.
Do budoucna byl na OÚ stanoven funkční systém a mechanismy, jak v době takové mimořádné
situace postupovat. Informujeme Vás, jak se v těchto dnech chovat a kde hledat pomoc. I když
skončil v zemi nouzový stav a nastala doba „uvolňování“, není zatím jisté, co bude dál. Chtěly
bychom Vás tedy požádat o obezřetnost a spolupráci v těchto oblastech:
1. Pokud Vám chybí roušky, nemůžete si vyzvednout léky nebo potřebujete jinak pomoci,
obraťte se na své blízké, místní zastupitele nebo na obecní úřad. Rádi Vám pomůžeme.
2. Pokud se necítíte dobře, dejte o tom vědět svému lékaři, zkonzultujte další postup a snažte
se zamezit šíření onemocnění.
3. Buďte ohleduplní při třídění odpadu, prosím dodržujte daná doporučení.
4. Pokud si od obce objednáváte nákup, vezměte prosím na vědomí, že Vám můžeme přivézt
základní a běžně dostupné potraviny.
Předem Vám děkujeme a držíme si navzájem palce, abychom pandemii překonali a dokázali se
s ní se vypořádat. Přejeme nám všem hodně zdraví, sil a naděje!

Informace o dění v obci přímo do Vašeho telefonu
Během koronavirové krize obec
navázala spolupráci s aplikací „Mobilní
rozhlas“. Jde o novou službu pro
občany. Veškeré aktuální informace,
upozornění nebo pozvánky na různé
akce v Souticích, Černýši a Kalné Vám
přijdou pomocí SMS zprávy do Vašeho
mobilního telefonu. Stačí se jen
zaregistrovat a je to. K registraci
můžete použít přiložený leták, nebo se
k odebírání novinek přihlásit pomocí
aplikace na webu (i Fcb) obce Soutice.
Pokud využijete leták, vyplňte jej
prosím a vhoďte do poštovní schránky
obecního úřadu. Za tuto službu
nebudete nic platit, hrazena je
z obecního rozpočtu. Je to velmi dobrý
komunikační kanál mezi obcí a občany,
novinky se k Vám dostanou, i když
nejste doma.
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Změna dodavatele obědů pro seniory
Vážení občané, od 11. května 2020 zajišťuje obědy pro naše seniory společnost Stravování
Turek s.r.o. Děvčata z obecního úřadu Vám jídlo dovezou zabalené. Nejsou už potřeba
jídlonosiče. Oběd je možné uložit do lednice (trvanlivost jídla v neporušeném obalu je 5 dní)
nebo si je hned ohřát a sníst. Menu si budete moci vybírat tak, jak jste zvyklí – z připraveného
jídelního lístku. Cena za oběd včetně polévky je pro trvale hlášené seniory 50,- Kč. Do
celkové sumy (kolem 100 Kč) přispívá obec. Ostatní zájemci zaplatí objednané jídlo v plné výši.
Doufáme, že Vám jídlo bude chutnat a se službou budete spokojeni. Na webu
stravovaniturek.cz se dočtete vše o společnosti, přípravě jídla a najdete tam i jídelní lístek na
14 dnů.

Jednorázové plastové obaly na jídlo jsou bohužel zpět, přispěla k tomu současná
epidemiologická situace. Z důvodů ochrany našich seniorů a také všeobecné snahy zvýšené
hygieny je takové opatření doporučováno. Ale nepropadejte zoufalství, jde o recyklovatelné a
dobře stohovatelné obaly. Obec rozvezla všem potřebným, kteří obědy odebírají, třídící tašky
pro shromažďování těchto obalů. Žluté kontejnery na třídění odpadů jsou na několika místech
v Souticích a také v místních částech Černýš a Kalná.
Nový územní plán Soutice je platný od 1. dubna 2020
Obec Soutice nechala zpracovat nový územní plán pro celé katastrální území, tedy včetně
místních částí Černýš a Kalná. Proces započal v červnu 2016, kdy na základě rozhodnutí
obecního zastupitelstva odstartovaly projektové práce na vypracování návrhu územního plánu.
Když byl hotový, následovaly další povinné úkony, které zahrnují zveřejnění a zpřístupnění
návrhu či veřejné projednání s výzvou k uplatnění připomínek nebo námitek.
Nový a schválený Územní plán Soutice je platný od 1. dubna 2020. Vážení občané, pokud máte
záměry s Vašimi nemovitostmi (pozemky, stavby), zkontrolujte si prosím nejdříve, zda jsou
v souladu s územním plánem. Je to velmi důležité pro to, aby se Vám podařilo Vaše záměry
uskutečnit a předejít možným budoucím překážkám a problémům. Pro schvalování stavby je
potom stěžejní projektová dokumentace. Územní plán je Vám k dispozici například na webu
obce www.soutice.cz.
Vypracování územního plánu přišlo na 483 190 Kč. Na část těchto nákladů přispělo Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR. Dotace byla obci poskytnuta ve výši 189 750 Kč.
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Odpady v obci
V první řadě bych ráda poděkovala všem obyvatelům i rekreantům, kteří pečlivě třídí odpady,
dokáží vhodně hospodařit s bioodpadem a přemýšlí o tom, jak nejlépe pomoci životnímu
prostředí. Díky nim se pak daří naši obec udržet v čistotě a v dobré kondici. Prosím, pokračujte
v tomto vhodném chování a posilujte v sobě i ve svých rodinách vztah a lásku k přírodě.
Teď ale několik „přímých“ slov k těm, kteří nejdou příkladem, a ničí práci a úsilí lidí z výše
oslovené skupiny: Bohužel sami jste se už několikrát přesvědčili, jak se někdo dokáže chovat.
Vidí přeplněné nádoby na tříděný odpad, ale pokud se nevejde jeho odpad, položí jej
k nádobám a je to, on to někdo sebere a uklidí. Na žlutém kontejneru je výslovně napsáno, že
není určen pro ukládání koberců atd., no a co myslíte, v Černýši byla téměř polovina kontejneru
zavalena kobercem. Modrý kontejner na papír byl nacpán krabicemi samozřejmě vcelku, aby
už se tam nikomu nic nevešlo. Ono to dá přece jen práci rozřezat tvrdé krabice. A to nemluvím
o každoročním problému při svozu nebezpečného odpadu, kdy nám převážně místní občané
navezou spoustu starých pneumatik od osobních vozidel, ale i traktorů atd. Nevím, proč
nenechají za mírný poplatek nepotřebné pneumatiky v servisu, kde dochází k jejich výměně?
Z těchto důvodů se členové zastupitelstva zabývají myšlenkou vybudovat sběrný dvůr a tím
docílit na návsi pořádku. Pokud vyklízíte svou nemovitost, je třeba si objednat kontejner na
vlastní náklady, neboť věčné porušování pravidel ukládání odpadů, např. vhodit stavební suť,
starou skříň do BIO odpadu, nemůžeme tolerovat. Nutíte nás, vážení spoluobčané, k tomu, že
budeme muset navýšit poplatek za odpady.
Doplácíme na odpadové hospodářství
nemalou část finančních prostředků, a
proto prosím dbejte na třídění odpadů,
pokud máte starou nefunkční lednici či
televizor, neházejte je do škarpy, jako
se to stalo před Kalnou. Zavolejte na
úřad a můžete i během roku uložit
nebezpečný odpad na místě k tomu
určenému. Veďte k pořádku i své děti
a vnoučata, obaly od McDonalds,
čokolád, sušenek, pizzy, PET lahví od
nápojů není přece možné zahodit tam,
kde mne napadne. Po obci jsou
odpadkové koše, tam je možnost tyto odpady uložit. Rovněž prosím vášnivé kuřáky, pokud
jdete na poštu nebo obecní úřad, stojí zde odpadkový koš, do kterého se nebojte nedopalek
vhodit, je k tomu určen, na zem zbytky cigaret nepatří. Žádám Vás o ohleduplnost, dodržování
hygienických návyků, abychom nemuseli mít strach, že se objeví nějaký další vir, který bude
trpělivě zkoušet, co a jak dlouho člověk vydrží.
Závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří uklízí okolí svých domů, posekají a
nečekají, až to vše udělá obec. Děkuji vnukům manželů Vošických, že posbírali rozbité sklo a
další nepořádek v okolí nádob na tříděný odpad v části Kopečky. Těší nás, že se mládež
zapojuje do úklidu obce. Panu Vošickému patří velké díky za opravu přístupu na dřevěnou
lávku přes řeku Želivku.

Alena Exnerová
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Mytí motorových vozidel mimo myčku je zakázáno zákonem
Mytí motorových vozidel upravuje Zákon č.254/2001 Sb., - Zákon o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), paragrafem 39 článkem 9. Mytí motorových vozidel a
provozních mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení
jakosti povrchových nebo podzemních vod, je zakázáno.
Ale z omylu nás vyvede ministerstvo životního prostředí. Podle jeho výkladu potenciální
ohrožení podzemních vod a potažmo i životního prostředí obecně hrozí kdekoliv. Ministerstvo
navíc dodává, že při mytí vznikají odpadní vody, které mohou být znečištěné ropnými látkami.
A takovou vodu nelze vypouštět do „nezabezpečené“ kanalizace.
Jediným bezpečným způsobem mytí aut, respektujícím požadavky ochrany vod, je podle
ministerstva životního prostředí pouze mytí v profesionálně provozovaných mycích linkách. Za
porušení zákona o vodách hrozí lidem pokuta.
V naší obci navíc „dešťová kanalizace“ (kanály kulaté, kanály ploché před vjezdy do garáží a
ve svahu) vede do mlýnského náhonu a odtud rovnou bez přečištění vody do řeky Želivky.
Cokoliv vylitého nebo i vhozeného do „splaškové kanalizace“ (domácí odpady) vyústí do čistírny
odpadních vod a následně po přečištění do řeky Želivky.

Trpící kanalizace a ČOV
Praxe, která je v posledních letech obvyklá ve větších
sídlech, se objevuje i u nás v Souticích, Černýši a Kalné. Jde
o ty nešťastné vlhčené jednorázové ubrousky. Prosím,
nevhazujte je do WC. Protože nejsou rozpustné (tak, jako
toaletní papír), ale jsou vyrobeny z odolné textilie, působí
obrovské problémy v celé kanalizační síti a následně
v čistírně odpadních vod. Na přítomnost vlhčených
ubrousků narazili i na ČOV v Hulicích, kam je svedena
kanalizace z místní části Kalná. Vlhčené ubrousky mohou
napáchat velké škody i ve vaší odpadní domovní soustavě.
Každý výrobce těchto ubrousků (viz obrázky) informuje, jak
naložit s tímto odpadem. Po použití je vyhoďte do
popelnice.
V Souticích, Černýši i Kalné je dešťová kanalizace oddělena od kanalizace splaškové. Proto je
nutné, aby okapové svody byly připojeny do kanalizace dešťové. Nesmí být napojeny na
splaškovou kanalizaci. Z výše uvedených důvodů budou na celém území obce Soutice
prováděny kamerové zkoušky napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační řad.

Porucha na vodovodním řadu v Souticích u ev. č. 1
Na pozemku před domem ev. č. 1 se objevila porucha na vodovodním řadu. Víme o ní a
bohužel utíká nám voda, ale bez vytyčení inženýrských sítí není možné opravu zahájit. V této
trase vede plynovod, telefonní kabel a elektrické rozvody. Musíme vyčkat na pracovníky firem,
jímž patří sítě, až nám je vyznačí. Děkujeme všem, kteří nás informují, ale bohužel, zatím
nemůžeme víc pro odstranění poruchy udělat.
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Péče o stromy a ostatní zeleň, pozor na neoprávněné kácení
Obec Soutice má na svém správním území velké plochy zeleně, mnoho alejí a stromů různého
stáří i kulturně historických hodnot. O tom, že se o zeleň vzorně staráme, rozvíjíme tato zelená
místa, a že nám na nich velmi záleží, svědčí ocenění Zelená stuha (obec ji získala v roce 2014
v celostátní soutěži Vesnice roku) i časté pochvaly odborníků. Spolupracujeme s erudovanými
arboristy, krajináři a zahradními architekty. Kouzlo hezkého prostředí venkova vytváří
především zeleň a krajina.
Během celého roku probíhá v Souticích, Černýši a Kalné odborná
údržba a péče o zeleň. Odborná firma nyní pracuje v ovocných
alejích v lokalitách: K Hlásníkům – Alej Emy Destinnové a
K Nešperkám – Alej MUDr. Elpla.
Určitě jste si všimli malého zázraku u sousoší sv. Anny a Panny
Marie. Lipka, kterou občané vysadili ke 100. výročí založení
Československa, a následně ji vandalové dvakrát silně poškodili,
to nevzdává a žije. Nesmírně nás to potěšilo a jsme rádi, že jsme
stromeček přelomený v kmeni nenechali hned vykopat. To bylo
opravdu krásné jarní překvapení, moc nás potěšila touha mladičké
lípy v Souticích zůstat a přes všechny překážky zapustit kořeny. A
možná i přítomné dámy sv. Anna a Panenka Marie vědí také své.
Dne 11. května došlo v místní části Kalná před domem č.p. 4 k dopravní nehodě. Na vzrostlou
lípu u místního křížku se převrátil návěs nákladního automobilu, který projížděl s materiálem
z rekonstruované dálnice D1. Kolem místa nehody se z korby vysypaly velké kusy betonu.
Naštěstí nikdo nebyl zraněn, osmdesátiletá lípa je ale velmi poničena. Odborníci zatím počítají
s pokácením stromu v době vegetačního klidu na podzim. Hodnota stromu byla vypočítána na
téměř 80 tisíc Kč, oprava přístupové komunikace k domu asi na 25 tisíc Kč. Škodu by měla
uhradit společnost, které patří havarovaný vůz.
Při dopravní nehodě také na komunikaci unikly
provozní kapaliny. Nehodu zabezpečovali hasiči
ze Zruče n. S. a z Trhového Štěpánova.
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Vážení občané, dbejte prosím legislativních a dalších všeobecných nařízení při kácení dřevin.
Na začátku měsíce března došlo v Souticích k neoprávněnému kácení stromů z protihlukové
stěny na obecním pozemku. Než začnete dřeviny likvidovat, zjistěte si prosím majitele
pozemku. Takové informace včetně katastrálních map jsou snadno dohledatelné na internetu,
například na nahlizenidokn.cuzk.cz. Dále si obstarejte všechna povinná povolení příslušných
úřadů – nejčastěji obecního úřadu Soutice. Pokud si nevíte rady, obraťte se na obecní úřad
s dotazem. Za neoprávněné kácení hrozí sankce a pokuty. Každý takový incident, který se
stane na obecním majetku, musí obec řešit.

I přes všechny trable v naší lidské populaci nastalo v přírodě jedno z nejkrásnějších období
roku. Užívejte si její probuzené, svěží a rozkvetlé náruče. Načerpejte z ní energii a potěšte se
z toho, jak je tu hezky.

Eva Vrzalová

*****
Jak pokračuje stavba v bývalé škole
Od počátku projektu obnovy budovy bývalé školy
č.p. 16 Vás v každém čísle Souticovin
informujeme o postupu prací. Věříme, že Vás tyto
novinky zajímají, zde jsou:
Po Novém roce odstartovaly veškeré průzkumné
a zaměřovací práce. V prostorách budovy se
pohybovala skupinka inženýrů, kteří nyní ze
získaných údajů připravují další dokumentaci pro
plánované vnitřní dispozice.
Následnou stavební činnost potom částečně
zkomplikoval nástup pandemie koronaviru. Práce
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bylo možné vykonávat jen v omezeném režimu. Prostory byly vyklizeny a připraveny pro
následné úpravy.

Potom nastoupili pracovníci dodavatele a provedli většinu bouracích prací. Obec mezitím
nechala zpracovat projekt rozsáhlé sanace podlah a zdiva ve sklepích a přízemních prostorách.
Vlhkost tam působila nemalé škody, některé konstrukce byly ve velmi špatném stavu. Pro
pokračování stavby a dále i pro budoucí provoz budovy jsou tato opatření nevyhnutelná.

Nyní pracují truhláři na zhotovení oken a dveří k osazení
do připravených otvorů. Hned na to začnou práce na
fasádě. Vzhled budovy se brzy vrátí k tomu původnímu,
včetně zachování portálů a oken. Pro rekonstrukci
prodejny jsme ještě stačili podat žádost o dotaci, uvidíme
ale, jak v této době budou národní dotace přidělovány. I
tak má rekonstrukce prodejny prioritu, tuto část budovy by obec chtěla zprovoznit co nejdříve.
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Nové dětské hřiště v Souticích
V rámci rekonstrukce bývalé školy musela obec vyklidit a odstranit již nevyhovující dětské
hřiště pod budovou. Hrací prvky neodpovídaly současným bezpečnostním požadavkům a
domeček byl po náporu některých urputných „hráčů“ v žalostném stavu. Část konstrukce se
pak hodila na vytvoření obecního betlému, který vyrobila děvčata z OÚ ve spolupráci s jejich
partnery a dalšími ochotnými pracanty. Betlém pak těšil občany a zdobil soutickou náves po
celé Vánoce až do Třech králů.
Ale zpět k dětskému hřišti. Nebojte, Soutice o venkovní zázemí pro děti nepřijdou. Obec záměr
výstavby nového hřiště konzultovala s odborníky, kteří se věnují zachování návsí s podporou
památek, zeleně a citlivého rozvoje. Po zhodnocení zdejších volnočasových zón podpořili nápad
paní starostky vybudovat dětské hřiště na prostranství pod lipami u hasičské zbrojnice naproti
současnému víceúčelovému hřišti.
Projektová dokumentace byla brzy na světě. Nabízí
hrací stanoviště pro děti od útlého věku až po
teenagery či dokonce dospělé. Na upravené ploše
s dostatečnými dopadovými plochami se objeví
houpadlo na pružině, sestava pro hru s pískem
nebo kamínky, houpačka s hnízdem pro jednotlivce
nebo více dětí, sedací kláda, balanční špalky a dvě
kovová posilovací cvičební zařízení, která jsou
určena mládeži nebo dospělým ke zlepšování
fyzické kondice. Zázemí bude doplněné o lavičky,
sestavy lavic a stolů, stanoviště pro pejsky,
odpadkový koš a bude také odděleno od pietního
místa památníku padlým zelení a zídkou. Vše bude laděné do přírodních materiálů a barev,
plocha nebude nijak oplocena, půjde tedy o volně přístupný park s hracími a cvičebními prvky.
Plocha se nachází v klidné části středu obce, velkou výhodou je i nedávno instalovaný silniční
retardér na zdejší komunikaci a také blízkost víceúčelového hřiště. Při aktivitách rodičů tedy
budou mít i děti své zázemí hned vedle a na dohled. Nynější koncept nabízí zapojení celé rodiny
nebo skupiny kamarádů. Okolní zeleň bude doplněna a často kontrolována, aby bylo místo
bezpečné. Proto už byla v lokalitě po důkladné revizi pokácena ztrouchnivělá lípa.
Nyní je už po vysoutěžení veřejné zakázky vybrán
zhotovitel dětského hřiště. Budování by mělo
odstartovat v měsíci
říjnu, a to kvůli
výsadbě
stromů
v době vegetačního
klidu. Hrací plocha
s plánovanými prvky
uvítá své uživatele
ještě
do
konce
tohoto roku.

Eva Vrzalová
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Další opatření pro zklidnění dopravy v Souticích
Na hlavní silnici v lokalitě u fary v Souticích bude
brzy instalován dopravní retardér. Půjde o stejný
gumový zpomalovací polštář, který je už nyní
umístěn na asfaltovém povrchu u hasičárny.
Doufáme, že opatření bude účinné a donutí řidiče
při projíždění středu obce zpomalit. Tento
bezpečnostní prvek si obec prosadila na základě
četných podnětů občanů, kteří apelovali pro
zvýšení bezpečnosti na dané komunikaci i v jejím
okolí.
U krajnic komunikace vedle provozovny
společnosti Colas se objeví 14 reflexních sloupků s řetězy. Další opatření by mělo zabránit
parkování kamionů podél této trasy. Nedávno umístěné dopravní značky bohužel řidiče od
parkování stále neodradily. Zábrany budou zpracovány tak, aby byl zabezpečen snadný průjezd
autobusům běžných linek.

*****
Vystoupení zpěváka Jakuba Smolíka
Plakáty rozvěšené v Souticích a okolních
obcích zvaly všechny zájemce a fanoušky
na vánoční vystoupení zpěváka Jakuba
Smolíka, naplánované na sobotu 28.
prosince od 15 hodin v kostele sv. Jakuba
Většího.
Kostel byl posluchači zaplněn během
několika minut po otevření vstupního
portálu. Přibližně v 15 hodin vystoupení
zahájila paní starostka, na jejíž řeč
navazoval pan farář svým projevem.
Následně kostelem zazněly známé
písničky Jakuba Smolíka, ale také hit
z dílny Štěpána Kojana, frontmana kapely Keks, píseň „Víš…“. Pan Jakub Smolík většinu písní
zazpíval v duetu s kolegyní Hedvikou Tůmovou. Bylo vidět (a hlavně slyšet), že jsou sehraný
tým. K doplnění pozadí písní byli často připojováni také posluchači, kteří se nenechali dvakrát
pobízet.
Vystoupení trvalo asi hodinu, poté si zájemci mohli zakoupit CD nebo komplet CD + DVD
s výběrem písní Jakuba Smolíka, ale také si každý mohl nechat podepsat fotku, plakát nebo se
se známým zpěvákem nechat vyfotit.

Daniela Steiningerová
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Děkujeme Kubovi a Hedvice za velmi hezké
vystoupení u nás v kostele. Jsme si jisti, že známé a oblíbené písně jako Říkej mi táto, Jen
blázen žárlí, Až se ti jednou bude zdát nebo Popelky spolu s dalšími vánočními skladbami Vás
potěšily. Stejně jako vyprávění o životě, dětech a Vánocích. Do kasičky bylo z dobrovolného
vstupného vybráno 10 551 Kč. Paní starostka a pan farář děkují návštěvníkům, kteří přispěli a
podpořili kostel, vybrané prostředky budou použity na opravy kostela. Atmosféra Vánoc byla
v Souticích dokonalá, domů jsme odcházeli s hřejivým pocitem. Byl to moc krásný zážitek!

Tým OÚ
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Letošní zima zdála se mi být poněkud nezimní
Úvaha
Jako teplomilný tvor mám z určitého sobeckého úhlu pohledu vlastně tak trochu radost, že
nemám prokřehlé prsty a přimrzlý nos. Ale pokud se na věc podívám z trošku širšího záběru,
myslím, že letošní zima se tak nějak úplně nevydařila, tedy alespoň podle toho, jaké počasí
v našem podnebném pásu obvykle bývá.
Vánoce byly blátivé, pár vloček nejspíš spadlo, ale nemělo dost dobré podmínky k tomu, aby
se alespoň pár dní na zemi udržely a aby atmosféru adventní doby doladily. Ježíšek i přesto
naštěstí dorazil a snad každému dárky nadělil. Tuším, že cukroví a štědrovečerní večeře také
chutnaly jako vždy, jen ten pohled z okna do ulic či okolní krajiny, nebo procházky se nezdály
být tak úplně „dotažené“.
Ani v lednu nedocházelo ke značným změnám počasí a ani na konci února se teplotám v noci
nechtělo na teploměru sklouznout níž od nuly. Pokud něco padalo z nebe, byl to déšť anebo
plíživá, studená mlha. Na všemožných sociálních sítích a kanálech od konce ledna
meteorologové hlásili, že jaro klepe na dveře. Snad jsme již přišli na to, že větru a dešti
neporučíme.
Nevím, zda za všechny tyto změny a výkyvy počasí (nejen u nás, ale na celé planetě Zemi)
může čistě jen globální oteplování, nebo zda se částečně nepodílí také určitý koloběh, vždyť
Země vznikla před několika miliardami let a po celou tu dobu se rozvíjí, pracuje, přetváří.
Nejsem vědec ani zapálený expert amatér, tudíž z klimatických změn nebudu vinit to či ono
nebo dokonce onohle. Jen do papíru vkládám to, co kolem sebe pozoruji a vstřebávám, o čem
přemýšlím, když si s někým letmo povídám o tom, jakou jsme to měli letos zimu nezimu. Jako
živočišný druh naší planetě určitě nepřinášíme kdovíjaké souznění, spíš naopak. A každý
můžeme zadumat, jaký přínos pro místo kde žijeme, máme. Nebo co bychom mohli udělat pro
to, aby naše planeta nebyla tak zdevastovaná, aby se tu také příštím generacím alespoň
obstojně žilo. Přeji všem krásné jaro a léto!

Daniela Steiningerová

Bouře Sabine
Ve dnech 10. a 11. 2. 2020 Českou republiku potrápila silná větrná bouře Sabine (Ciara), která
se k nám přihnala ze Západní Evropy. Dle informačních médií v pondělí platil kalamitní stav v
10 ze 14 krajů, v úterý odpoledne již jen na jihu Čech. V pondělí k ránu bylo na Sněžce
v nárazech větru naměřeno přes 180 km/h, ale podle ČHMÚ se nejednalo o orkán, rychlost
větru nad 108 km/h nebyla souvislá alespoň deset minut. Vlivem silného větru došlo k několika
dopravním nehodám, stromy se lámaly a padaly jako když foukne do stébla slámy, po celé
republice bylo až několik dní bez elektřiny tisíce občanů, dokonce se objevily zprávy o zraněních
a úmrtí.
Ani Souticím se Sabine nevyhnula. Obvyklé byly polámané a spadané větve. U sochy svaté
Anny při pádu přetrhal kabely elektrického vedení vzrostlý topol, v chatové části Rafanda se
nacházel jeden z mála posledních dřevěných sloupů el. vedení, který nápor větru neustál a
kabely byly též zpřetrhány. V důsledku těchto havárií byly Soutice několik hodin bez elektřiny
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(ostatně jako další obce či města v republice). Ale pracovníci společnosti dodávající energie
byli evidentně připraveni a havárie byla během několika hodin odstraněna.
V části Podolí se následně projevil problém s fázemi a čistírna odpadních vod se dostala
do havarijního režimu, naštěstí i tato nepříjemnost byla zažehnána. Ve středu 12. 2. ráno si
všiml pan Olišar při obhlídce stavu elektrických drátů nakloněného sloupu veřejného osvětlení
na levém kraji silničního mostu komunikace vedoucí ve směru do Zruče nad Sázavou. Sloup
byl nakloněn nad silnici, pravděpodobně poškozen vyvráceným stromem. Po telefonátu dorazil
hasičský záchranný sbor ze Zruče a sloup páni hasiči uložili podél svodidel.
Po střetnutí s větrnou bouří Sabine Soutice utrpěly pár šrámů, ale podle celorepublikového
měřítka z tohoto setkání vyvázly, myslím, vcelku dobře.

Daniela Steiningerová

Jaro v Souticích, Černýši a Kalné
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Nový občánek v naší obci,
blahopřejeme rodičům
k narození děťátka!
Ondřej Mrázek
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Blahopřejeme našim občanům
k životnímu jubileu!
listopad 2019

prosinec 2019

Exnerová Alena
Fislerová Eva
Luxa Ludvík
Pelikánová Danuše
Voslář Jaroslav

Carreri Jarmila
Kupsová Jiřina
Parč Vítězslav
Smutný Jiří
Vilímovská Eva

leden 2020
Brzková Eva
Doležalová Jarmila
Poláková Leontina
Rybičková Božena
Seidl Václav
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únor 2020

březen 2020

Kadlečková Jaroslava
Schmat Petr
Schmatová Božena
Starová Věra
Vobořilová Miluše
Zajícová Miloslava

Bezouška Tomáš
Bursíková Anežka
Jakoubková Marie
Nerad Jiří
Parčová Miroslava
Petrásek Jaroslav
Sivulka Karel
Šturma Josef
Zavadil Josef
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duben 2020
Blažejovský Antonín
Brzek Stanislav
Jakoubek Jan
Horáček Vladimír
Kamberský Josef
Míka Rudolf
Olišar Josef
Olišarová Ludmila
Rybička Jaroslav
Vilímovský Antonín

květen 2020
Brožová Anna
Brzek Jaroslav
Holečková Eva
Jandejsková Marie
Jenčíková Blažena
Novák Jaroslav
Staněk Bohumil
Voslářová Františka
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Navždy odešli
František Týce
Karel Karafiát
Zdeněk Vlasák
Josef Rotter
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