zpravodaj číslo 22 / březen 2015



Činnost zastupitelstva obce Sojovice

Zastupitelstvo od poslední zprávy ve zpravodaji č. 21 se sešlo celkem třikrát, a to ve dnech
15.12.2014, 26.1. 2015 a 16.3.2015.
Na těchto jednáních byly řešeny záležitosti spojené s činností zastupitelstva a provozem zařízení
obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

rozpočet obce na rok 2015. Rozpočet je vyrovnaný ve výši Kč
6.520.330,Vzhledem k přesunu některých rozpočtových položek bylo nutné
provést rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2014.
zimní údržbu komunikací a chodníků v roce 2014 a 2015 bude
vykonávat pan J. Šikýř
výroční zprávu ZŠ a MŠ Sojovice za školní rok 2013/2014.
podání žádosti o dotaci „Modernizace VO“ – druhá část.
návrh dodatku č. 3 k místnímu programu obnovy vesnice Sojovice.
přílohu č. 1 k OZV č. 2/2012 – výpočet MP za odpady pro rok 2015.
Poplatky za komunální odpad zastupitelstvo ponechalo v nezměněné
výši.
žádost o prodloužení smlouvy na pronájem garáže č. 4 Mysliveckému
sdružení Sojovice za stejných podmínek jako v loňském roce.
žádost o prodloužení smlouvy na pronájem dvou místností v DS firmě
DIKOS za stejných podmínek jako v loňském roce s tím, že smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou. Zastupitelstvo pověřilo starostu
obce k podepsání smlouvy s firmou DIKOS.
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□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

žádost o prodloužení smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 310/25
- Radešín panu Fr. Šiklovi za stejných podmínek jako v loňském roce.
žádost o prodloužení smlouvy na pronájem pozemků p. č. 256/1,6,7 a
256/8 panu
D. Todtovi za stejných podmínek jako v loňském roce.
dodatek č. 8 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
č.S/200248/02300161/35/06 s firmou AVE
převod majetku na ZŠ Sojovice
finanční vyrovnání s majiteli pozemků ohledně výstavby mostu.
Zastupitelstvo pověřilo starostu o uzavření dohod a budoucích smluv.
Ke dni 31.12.2014 byla provedena jak fyzická, tak dokladová
inventarizace majetku obce. Inventarizací nebyly shledány žádné
rozdíly, proto Hlavní inventarizační komise doporučila schválení
výsledků inventarizace. Zastupitelstvo výsledky inventarizace majetku
obce odsouhlasilo všemi přítomnými hlasy.
návrh na vyřazení majetku obce dle přiloženého seznamu. Majetek je
zastaralý či nefunkční.
Vzhledem k přesunu některých rozpočtových položek bylo nutné
provést rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2014.
kalkulaci stočného na rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014.
rozpočet ZŠ a MŠ Sojovice na rok 2015 ve výši Kč 1.921.000,-.
návrh nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů s firmou Eko-kom a.s. Proti hlasoval: Ing. Bc. Petr Obdržálek,
Bc. Karel Zahrádka, Jana Nohová
žádost o poskytnutí finančního příspěvku Sportovního klubu Jizera na
rok 2015 ve výši Kč 5.000,-.
návrh smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování ekologického odpadu
s firmou N§N Košátky a zároveň nákup kontejneru s tím, že bude
umístěn u skladů léčiv.
žádost SDH Sojovice o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč
3.500,- na akci Masopust.
pronájem pozemku p.č. 456/8 (vodní nádrž) v k.ú. Sojovice. Proti
hlasoval: Ivan Prager, Ing. Jitka Šimáňová
účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku školy za rok 2014
tak, jak je uvedeno v příloze.
Vzhledem k přesunu některých rozpočtových položek (viz příloha)
bylo nutné provést rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2015
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou O2 Czech
Republic a. s.
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□
□

žádost o bezúplatný pronájem KD SDH Sojovice za účelem pořádání
pingpongového turnaje.
žádost o pronájem KD SDH Sojovice za účelem pořádání Velikonoční
zábavy.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
□

□
□



zrušení usnesení č. 11/2012. Pro zrušení hlasoval Ing. Bc. Petr
Obdržálek, Bc. Karel Zahrádka, Jana Nohová, Ivan Prager. Proti
zrušení hlasoval Zdeněk Kvapil, Jan Kubeš, Jiří Vavřík, Petra Veselá,
Ing. Jitka Šimáňová.
všemi přítomnými hlasy návrh pana Jiřího Roskovského na
rekonstrukci zásahového vozu Š – 706 RTHP.
žádost o prominutí nebo snížení platby za komunální odpad paní Ing.
J. Lískové. Hlasování se zdržel Jiří Vavřík.

BIO odpad do popelnic nepatří

Vážení spoluobčané,
od 1. dubna 2015 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech, která nařizuje
obcím oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu.
Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme upozornit, že pokud při svozu
komunálního odpadu (svoz klasických popelnic) bude posádkou nalezen ve
Vaší nádobě jakýkoliv bioodpad, Vaše nádoba nebude vyvezena. Důvodem
proč se omezuje podíl ukládaných biologicky rozložitelných odpadů na
skládky je ten, že rozklad těchto odpadů probíhá v anaerobních podmínkách a
tím vzniká skládkový (bio)plyn s vysokým podílem metanu, který ke
skleníkovému efektu přispívá 21 násobně více než hlavní skleníkový plyn
oxid uhličitý, který vzniká při rozkladu aerobním. Proto jsou níže uvedené
odpady odkloňovány ze skládek na zařízení typu řízených kompostáren, které
dokáží tyto odpady z části přeměnit na oxid uhličitý a z části vrátit zpět do
půdy ve formě stabilního humusu, který je zárukou, že uhlík zůstane
dlouhodobě uložen v půdě a nebude přispívat ke skleníkovému efektu.
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Připomeňme si, co do kontejneru na bioodpad patří a co tam naopak nepatří:
Co do bioodpadu patří
- odpad ze zahrad občanů obce, zelený odpad z údržby veřejných ploch
(biologicky rozložitelný), posečená tráva, plevel, větvičky, listí, zvadlé
květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez z keřů a stromů (odkládejte
bokem k pravé straně kontejneru), drny, spadané ovoce, seno, sláma (bez
provázků)
Co do bioodpadu nepatří
- obaly (papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební odpad
(beton, hrubá a jemná keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže
neurčený nebo výše neuvedený), domovní odpad, sklo, plasty, kovy, textilní
materiál, převařené zbytky z jídel, maso, kosti apod. jakékoliv jiné
neorganické materiály a odpady
V obci bude zřízeno sběrné místo (sběrný kontejner), kam můžete bioodpad
vyvážet, a to u skladů léčiv. Kontejner bude vyvážen dle potřeby a bude
zajisté využíván jen na odpad výše uvedený. Pokud by se stalo, že se
v kontejneru budou objevovat věci, které tam nepatří, budeme nuceni
přistoupit ke zřízení sběrného dvora s obsluhou, jejíž náklady by se promítly
do nákladů na odpady každého občana. Děkujeme za pochopení.


Informace pro občany

Jarní úklid obce
Kdo chce opět zvelebit prostředí naší vesnice jako v předchozích letech,nechť
dorazí v sobotu 11. dubna 2015 v 9 hodin před Základní školu, kde bude
úklid zahájen. S sebou si vezměte rukavice. Pytle na odpadky jsou zajištěny.
Děkujeme všem, kteří se zúčastní!
Kontejner na velkoobjemový odpad
Kontejner bude přistaven v areálu Obecního úřadu – za penzionem v těchto
termínech:
o pátek 17. 4. 2015
od 16 do 18 hodin
o sobota 18. 4. 2015
od 9,30 do 11 hodin
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Do kontejneru lze odkládat velkoobjemový odpad, který se nevejde do
popelnic. Nesmí se zde odkládat odpad obsahující složky nebezpečných
odpadů, pneumatiky, stavební odpad, baterie.
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz proběhne na návsi u autobusové zastávky v sobotu 18. 4. 2015 od 11,00
do 11,40 hod.
Každý občan je povinen odevzdat nebezpečný odpad osobně. Občané mohou
bezplatně předat pracovníkům svozové firmy následující odpad:
o

nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky, atd.

o

elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, drobné
elektrospotřebiče, pračky, myčky, sporáky, boilery, počítače, tiskárny,
rádia, kopírky, telefonní přístroje, elektrické nářadí. Jelikož lednice,
televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto
elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní

o

pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky
(to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty

Upozornění: Při svozu nebezpečného odpadu nebudou z kapacitních důvodů
přebírány objemné a jiné odpady (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se
o nebezpečný odpad.
Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Sojovice pořádá dne 18. dubna 2015 od 9 hodin
sběr železného šrotu. Chcete-li přispět, připravte prosím šrot v ranních
hodinách k cestě před Váš dům.
Finanční prostředky získané ze sběru využijeme pro pořádání kulturních akcí
v tomto roce.
Děkujeme SDH Sojovice
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Vánoční fotbalový turnaj

26. 12. 2014 se konal v Benátkách nad Jizerou halový turnaj v kopané za
účasti 8 týmů: Friends – Benátky nad Jizerou, Sokol Benátky, FC Habeš –
Mladá Boleslav, DEAF Madrid – Brázdim, Dream Team – Benátky nad
Jizerou, Horto Magiko – Chotětov, HCB Fans – Dražice, Sedlec, Slavoj
Sojovice. Hrálo se ve dvou skupinách „každý s každým“, z každé skupiny
postupovaly první dva týmy, z 1. skupiny postoupil Dream Team a DEAF
Madrid, z 2. skupiny postoupil Slavoj Sojovice a Friends. Finále nebylo o
fotbalové kráse, ale o bojovnosti, za celý turnaj se odehrálo 23 zápasů.
Fotbalový um, bojovnost a štěstí nakonec přálo týmu Slavoj Sojovice, který
turnaj vyhrál. Složení týmu Slavoj Sojovice: Karel Prager, Tomáš Chramosta,
Filip Roudnický, Josef Boubín, Michal Pecháček, Pavel Veselý a jeho
jmenovec Pavel Veselý. Závěrem bychom chtěli poděkovat manažerce týmu
Adéle Bíbrlové za výběr hráčů do vítězného týmu.
Pavel Veselý
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Albrechtice v Jizerských horách

„Jednou se to musí povést!“ (slovem hlavního průvodce sojovické běžkařské
tlupy Milana Novotného). A co? No to, aby se nám něco v Jizerských horách
nepřihodilo, či se někdo neztratil. A jak to dopadlo letos?
Na svátek svatého Valentýna (14. února 2015) jsme se v počtu 32 účastníků
zájezdu vydali směr Jizerské hory. První zastávka byla pod Tanvaldským
Špičákem, kde vystoupili „sjezdaři“. Autobus se pak s převahou „běžkařů“
v celkovém počtu 19 lidí vydal směr Vodní nádrž Souš. Takový byl plán.
Ovšem vzhledem k velikosti autobusu nebylo možné tohoto cíle dosáhnout a
byla zvolena náhradní trasa – Jizerka (nejvýše položená osada Jizerských hor).
Ale ani tato trasa nebyla z nejlepších.... Běžkaři však omezeni nebyli a mohli
se vydat vstříc zážitkům. Autobus spolu s řidičem panem Petříkem však čekal
pět hodin, než se podaří vyprostit jiný autobus jedoucí z Jizerky, který zůstal
v příkopě. Nicméně k vyproštění došlo včas a autobus mohl být přistaven na
smluveném místě ve čtyři hodiny – zpět pod Tanvaldským Špičákem, kde
jsme se měli opět všichni potkat. Měli :-). Jak už naznačoval úvod článku,
opět se to nepodařilo a z 19 členů běžkařské výpravy se vrátilo 14. Zbylých
pět zbloudilců jsme vyzvedli v Bedřichově. Věřím, že i tak si to všichni užili a
že to nikoho neodradí v účasti na příštím ročníku. Ba naopak. Doufám, že to
přiláká i nové zájemce, kteří se pokusí tuto „tradici“ pokořit :-). Však tolik
zážitků během dne jinde nezažijete :-). Velké poděkování patří panu řidiči,
který přes veškeré nepříjemnosti neztratil úsměv z tváře a byl s námi velice
trpělivý. Tak zas za rok. Skol :-)
Jitka Šimáňová
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Ochotnické divadlo

V pátek dne 20.2.2015 od 18:00 hod. se v sále kulturního domu Sojovice již
třetím rokem pořádalo divadlo pro občany Sojovic za dobrovolné vstupné.
Opět nás navštívil ochotnický soubor Hlavnováček ze Sudova Hlavna, který
svou hrou znovu nezklamal. Ochotníci nám zahráli slavnou komedii Slunce,
seno a pár facek - v jejich podání Slunce, seno, Sojovice.
Hra se jim opravdu vydařila, nezapomněli na žádné vtipné scénky, takže i
diváci byli nadšeni až se smíchy popadali za břicha. Díky dobré propagaci se
sjela spousta lidí z okolních vesnic, takže
diváků bylo opravdu dost a můžu říct, že to
byla největší návštěvnost za celé tři roky.
Ženy z kulturní komise upekly i pro diváky
něco sladkého k zakousnutí. Po divadle na
herce čekala za odměnu večeře s přípitkem.
Věříme, že soubor Hlavnováček opět
vymyslí další vtipné představení, s kterým
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nás v příštím roce opět rádi navštíví.I v letošním roce pro Vás připravujeme
zájezd do divadla a to nejen pro dospělé. Doufáme, že o tuto akci bude stejně
velký zájem jako byl doposud.
Petra Nešňerová



Kulturní komise

K milé povinnosti kulturní komise patří navštívit v doprovodu pana starosty
jubilanty v obci. V loňském roce 26 spoluobčanů oslavilo 65, 70, 75, 80, 85 a
90 té narozeniny. S kytičkou a malou pozorností jsme popřáli oslavencům.
Vždy jsme byli mile přijati a chvíli poseděli u kávy nebo u skleničky vína.
Nejednou se nám stalo, že nám na cestu byla připravena i výslužka. Nejstarší
jubilantka minulého roku a zároveň nejstarší občanka obce paní Marie
Hlaváčková slavila své narozeniny v rodinném kruhu v hostinci U Bíbrlů. Po
naší gratulaci nás pozvala ke stolu, kde jsme mimo jiné ochutnali i
narozeninový dort.
Doufáme, že naše návštěva každého potěší a my jsme rádi, že můžeme
každému oslavenci popřát osobně. Slibujeme, že tento zvyk budeme
dodržovat i v letošním roce a v letech následujících.

Za kulturní komisi Jana Nohová
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 Sojovická tenisová liga
Od jara do podzimu loňského roku se konal již 8. ročník Sojovické tenisové
ligy. Ve čtyřech ligách, třech mužských a jedné ženské, bylo vypsáno 267
zápasů, z toho se odehrálo 182 utkání. V sobotu 17. ledna 2015 jsme se sešli v
hostinci U Bíbrlů na vyhlášení vítězů a poražených a ukončení 8. ročníku.
Ligu žen vyhrála Eva Jará, na druhém místě skončila Jana Trunecká a na
třetím Adéla Bíbrlová.
1. ligu vyhrál Tomáš Pánek, na druhém místě se umístil David Hradecký a na
třetím Jakub Novotný. Z 1. ligy sestoupili Jiří Navrátil a Zdeněk Kvapil.
2. ligu vyhrál Jiří Krucký ml., druhý skončil Roman Kochlöffl, oba postupují
do 1. ligy. Na bronzový stupínek se postavil František Hradecký. Z 2. ligy
sestoupili Lukáš Kvapil a Jiří Steidl.
3. ligu vyhrál Karel Prager ml., druhý skočil Lukáš Coritar a třetí Václav
Tomášek, všichni tři postupují do 2. ligy.
Ceny pro vítěze nám poskytl sponzor Vladimír Novotný.
Milan Novotný
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Pozvánka

Dne 4. dubna 2015 pořádá SDH Sojovice ve spolupráci s OÚ Sojovice
Velikonoční turnaj ve stolním tenise „ VELIKONOČNÍ ČTYŘHRY „.
Do turnaje se mohou přihlásit jakékoli dvojice: mužské, ženské, smíšené,
dětské, prostě jakékoli dvojice bez rozdílu věku a pohlaví. Turnaj bude začínat
ve 14 hodin v sále KD v Sojovicích a přihlásit do turnaje se účastníci mohou
v den konaní turnaje. Všichni jste srdečně zváni.
Startovné činí 100,- Kč na osobu (prosím jen neregistrovaní hráči).
Občerstvení zajištěno. Případné informace na tel: 731488881
David Hradecký
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Vánoční turnaj ve stolním tenise 2014

Dne 27.12.2014 SDH Sojovice ve spolupráci s OÚ Sojovice uspořádal tradiční
vánoční turnaj ve stolním tenise. Pro letošní ročník musel být omezen počet
účastníků v kategorii muži kvůli velkému zájmu v minulých ročnících a
přednost tak dostali místní sportovci. Turnaj se konal od ranních hodin až do
pozdního večera. Turnaj zahájily děti v kategoriích chlapci a děvčata, a i přes
občasné slzičky nakonec při vyhlášení převládl úsměv a radost z ocenění a
předvedeného výkonu. Mezi děvčaty si nejlépe vedla vítězka Hartmanová
Petra před druhou Čapkovou Danuší a třetí Došlou Anetou.
Mezi chlapci zvítězil Špitálský Josef, druhé místo obsadil Svrček Radovan a
třetí skončil jeho bratr Svrček Vilém.Od 13.00 hod. začala přehlídka krásy a
ladných pohybů kategorie žen, kterých se letos sešlo rekordních 16. I přes
jemnost žen to byly nelítostné souboje, kterými nejlépe prošla vítězka
Bíbrlová Adéla před Šimáňovou Evou a třetí Čapkovou Erikou.
Po 16 hod. startovala kategorie mužů, a po vzoru z předchozích ročníků se
muži utkali ve čtyřech skupinách každý s každým a první čtyři z každé
skupiny postoupili do osmifinálových vyřazovacích bojů. Nejlépe náročný
turnaj zvládl zaslouženě vítězný Kochlöffel Roman, který za celý turnaj ztratil
pouhý jeden set a to je úctyhodný výkon. Druhé místo patří Tomášovi
Mňukovi a třetí místo obsadil Kropáček Jiří. První tři v kategorii mužů i žen si
odnesli poháry a nějakou tu lahvinku alkoholu, vítězům patřil i tradiční
putovní pohár.V kategorii děti si první tři odnesli slušivé medaile, ale
odměněni byli všichni účastníci a to opravdu po zásluze.
Turnaj končil v pozdních hodinách a tak posezení po něm se protáhlo dost
přes půlnoc. Proto bych chtěl poděkovat kolektivu hospodě U Vránů, nejen za
trpělivost, ale i za poskytnuté občerstvení. Dále děkuji OÚ Sojovice, který
zapůjčil prostory kulturního domu, dále SDH Sojovice za ceny a pořádání
turnaje a ZŠ Sojovice, která zapůjčila hrací stoly.
Děkuji všem za účast a těším se na shledání v roce 2015 na dalším ročníku
turnaje.
Za SDH Sojovice
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David Hradecký



Pořadí turnaje ve stolním tenise 2014

Muži
1 Kochlöffl R.

11 Hartman M.

21 Solil J.

31 Jelínek R.

2 Mňuk T.

12 Novotný O.

22 Hradecký F.

32 Špitalský J.

3 Kropáček J.

13 Prager I.

23 Krátký T.

33 Belaj P.

4 Hradecký D.

14 Hradecký Fr.

24 Murgač V.

34 Kubeš J.

5 Krucký J. ml. 15 Novák J.

25 Vlachý L. ml.

6 Krucký J. st

16 Brynych Zd.

26 Prager V.

7 Nešněra T.

17 Růžička J.

27 Tomášek V.

8 Krajíček J.

18 Jandl B.

28 Veselý P.

9 Nekovář P.

19 Hartman P.

29 Vrána L. ml.

10 Nekovář P.

20 Novotný L.

30 Černý M.

Ženy
1

Bíbrlová A.

2

Šimáňová E.

3

Čapková E.

4

Šimáňová J.
Hartmanová
I.

5

6 Krajíčková A.
Pragerová
7 M.

11 Mrštíková L.

12 Krucká V.
Kropáčková
8 Nešňerová P. 13 N.
Kropáčková
9 Mikšovská E. 14 V.
10 Vlachá Z.

15 Radková A.

Děvčata
Hartmanová
1 P.

1 Špitálský Jos

2 Čapková D.

2 Svrček R.

3 Došlá A.
4 Vrbová A.

3 Svrček V.
4 Špitálský J

5 Vendlová V.

5 Dušák J.
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16 Špitálská K.

Chlapci
6 Vaňousek V

.

Soptíci

Vážení rodiče,
v kroužku SOPTÍCI, který se bude konat pravidelně každý týden ve čtvrtek
(první informační schůzka je 9. dubna 2015) od 17:00 v hasičské zbrojnici, se
zábavnou formou dozvědí něco o hasící technice, požární bezpečnosti a
samozřejmě i o požárním sportu, který budeme trénovat. V případě
nepříznivého počasí děti nezahltíme pouze informacemi, budeme samozřejmě
hrát i různé hry, malovat nebo tvořit.
Pokud Vaše ratolest má zájem tento kroužek navštěvovat, prosíme, aby dítě
bylo na každou schůzku oblečeno sportovně a mělo pevnou obuv. Dále
prosíme, abyste děti do kroužku odváděli a i je vyzvedávali, pokud se
s vedoucími kroužku nedomluvíte jinak. Je nutné, aby Vaše dítě bylo
pojištěné, proto je nutné ho přihlásit do Sboru dobrovolných hasičů a zaplatit
roční členský příspěvek Kč 50,- (náklady na pojištění jsou Kč 100,-, rozdíl
doplatí sbor). V případě úrazu nemůžeme být právně odpovědní za vzniklou
situaci, ač se budeme samozřejmě snažit, aby k žádnému úrazu nedošlo.
Děkujeme tímto za pochopení.
Pokud je mezi Vámi rodič, který by měl zájem se na organizaci tohoto
kroužku podílet, či nám jinak vypomáhat při organizaci s dětmi, budeme rádi.
V případě tréninků, je nutné, aby byly přítomni minimálně čtyři dospělé osoby
a vzhledem k vytíženosti všech členů sboru je těžké každý týden zajistit tento
počet. Zájemci se hlaste Simoně Steidlové přímo na kroužku. Děkujeme
Sbor dobrovolných hasičů Sojovice
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Masopust 2015

Letošní 8.ročník oslav Masopustu proběhl 7.února 2015, který byl zahájen ve
13 hodin u Základní školy, kde slečna Nikola Kropáčková požádala pana
starostu o povolení k průvodu a dala slib za všechny zúčastněné, že se budou
chovat slušně a zdárně dochodí.
Jako každý rok procházel masopustní průvod obcí v čele s tradičním
medvědem a myslivcem za doprovodu dechové kapely Přívoranka, která hrála
k tanci a poslechu na vyzdobeném povozu.
I letos se průvod hostil výbornými koblihami, které s láskou upekly paní
Marcela Salačová, Jana Nekovářová a Mgr. Miroslava Krčová. A aby lidé
měli koblihy čím zapíjet, bylo připraveno svařené víno, grog a čaj, které
během průvodu rozvážel a rozléval pan Jiří Kropáček.
Během průvodu se pár lidí roztančilo za pomoci členek kulturní komise a
probíhalo tradiční vybírání mýtného za sladkou odměnu.
Poté co všichni došli k hasičské zbrojnici, kde byl vynesen rozsudek na
medvěda a následně zastřelen, každý si mohl pochutnat na zabíjačkových
pochoutkách, které pro přítomné připravili členové SDH Sojovice.
Vzhledem k chřipkovému období se průvodu zúčastnilo méně masek, ale o to
větší překvapení nás čekalo v kulturním domě, kde se od 14:30 hodin konal
dětský karneval. Sál praskal ve švech.
Pro děti byl připraven bohatý program, pod vedením klauna paní Ing.
Michaely Vlaché a jeho klaunic Nikči Kropáčkové a Zuzky Vlaché, které
dětem dělaly předtančení na hudbu DJ Luboše Vlachého. Letos jsme pozvali
AEROBIC TEAM z Lysé nad Labem, který nám předvedl sestavu, s kterou
vyhrávají soutěže. Mezi cvičenky byly i místní tři dívky Verunka Vendlová,
Adélka Vrbová a Terezka Veselá. Děvčata jsou moc šikovná.
Během tanců a soutěžení se rozdávala tombola, která měla velký úspěch a
musím dodat, že každé dítě vyhrálo. K občerstvení byl zajištěn prodej zákusků
a chlebíčků.
Den ještě neskončil, protože od 20 hodin se konal karneval pro dospělé.
K tanci a poslechu hrála vynikající hudební skupina IMPULZ.
Během večera bylo připraveno vystoupení taneční formace z tanečního klubu
FIS z Benátek nad Jizerou, kde opět vystoupily slečny z naší obce, a to Nikča
Kropáčková a Zuzka Vlachá. Večerní zábava byla ukončena nad ránem.
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Tímto bych chtěla poděkovat všem členkám kulturní komise, které se
zúčastnily náročných příprav a vydařeného průběhu celého dne.
V závěru bych jako poděkování ráda uvedla sponzory masopustních oslav a
těch, kteří věnovali ceny pro vítěze do soutěží: OÚ Sojovice, SDH Sojovice,
Farma Hejnák – Krucký, paní Dana Zahrádková, pan Jiří Kropáček, pan
Tomáš Krátký, FOMEX s.r.o., ANTICOR s.r.o., Myslivecké sdružení
Sojovice, Sojovická hospoda.
Jiřina Kropáčková
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Sbor dobrovolných hasičů SOJOVICE Vás srdečně zve na Pomlázkovou
zábavu
Kdy: neděle 5. 4. 2015 od 20:00 hodin
Kde: Kulturní dům Sojovice
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Vstupné: 130,- Kč
Rezervace: 721 713 798

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SOJOVICE
VYHLAŠUJE SOUTĚŽ O NEJORIGINALNĚJŠÍ KOŠTĚ

KAŽDÉ DITĚ DO 13 LET, KTERÉ PŘINESE DNE 30. DUBNA 2015 K OHNI S SEBOU
VYROBENÉ A PODEPSANÉ KOŠTĚ (různé velikosti, materiál, hodnotí se fantazie; ti
nejmenší mohou přinést obrázek s motivem týkající se čarodějnického reje),
DOSTANE DÁREK (ŠPEKÁČEK A NÁPOJ). NÁSLEDNĚ PROBĚHNE VYHODNOCENÍ
VÝTVORŮ O CENY.



Kronika obce Sojovice

V roce 2009 pan RNDr. Josef Hejnák CSc. na vlastní náklady převedl
rukopisnou formu obecní kroniky do počítačové formy a následné
reprodukce. Přepis kroniky obce Sojovice v několika exemplářích předal do
obecní knihovny, kde si tento dokument mohou zájemci zapůjčit a podrobně
studovat. Jelikož o této možnosti mnoho občanů neví, do knihovny nechodí,
či z jiných důvodů nemají možnost si kroniku zapůjčit a historie naší obce je
zajímá, rozhodli jsme se zařadit do Sojovického zpravodaje pravidelnou
rubriku „Z kroniky obce Sojovice“.
Kronika začíná rukopisem paní učitelky Thomsové, pořízeným z poznámek
pana řídícího učitele Antonína Pacala. Dále zapisuje paní učitelka události,
kterých byla sama účastníkem. Od roku 1927 prováděl zápisy obcí pověřený
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kronikář pan Václav Moc, a to až do roku 1939. Za druhé světové války byla
kronika uschována a v zápisech se nepokračovalo. V letech šedesátých až
sedmdesátých dvacátého století se připravoval na pokračování v kronikářské
práci pan Josef Urban. Shromáždil mnoho informací týkajících se vzniku a
dějin obce i širšího okolí, dějin školy, vývoje osídlení i politických poměrů.
Bohužel nestačil již shromážděné materiály vložit do rukopisu kroniky.
Od roku 2001 vedla obecní kroniku paní Marie Špačková. Z obecního archivu
prostudovala velké množství úředních dokumentů týkajících se obce i
jednotlivých občanů. Použila školní kroniku i novinové články, sešity
s poznámkami a úvahami svého otce, vzpomínky starousedlíků, ale především
svoji fenomenální paměť. Na základě těchto údajů dopsala obecní kroniku až
do roku 2002 (tištěná forma), respektive do roku 2011 (rukopisná forma).
Příspěvky zde jsou doslovným opisem kroniky obce Sojovice, tak jak je
uložena na obecním úřadu.
Úvod do Kroniky obce Sojovice
dle zápisků říd. uč. Ant. Pacala vepsala Fr. Thömersová, učitelka
Sojovice, (Sovojovice – Sejovice) místní a katastrální obec, k ní přiděleny jsou
místa a samoty: Sojovice – Káraný a panská myslivna. Podle úředního sčítání
(do r. 1898) 74 domy a 519 obyvatelů národnosti české. Bývalé panství
Brandýs a Přerov. Sojovice patřily k faře v Předměřicích, kostela vlastního
nemají. Od roku 1906 přifařeny Sojovice ke Skorkovu. Nyní mají Sojovice
obyv. 532 (575), domů 104, plochy 754 ha. Zjištěno při úř. sčítání 1921.
Obyvatel od té doby nápadně přibývá.
Někdejší dvůr patříval v 13. století rodu rytířů ze Sojovic či ze Sejovic, z nichž
Jaroš Stránovský ze Sejovic jako Státník a horlivý husista za krále Jiřího
z Poděbrad proslul. V 16. století seděli tu páni Krajířové z Krajku; když pak
Arnošt z Krajku postoupil zboží své králi, byly Sojovice přivtěleny k panství
brandýskému. Obyvatelstvo živí se polním hospodářstvím a dělnické rodiny
od založení vodovodu Káranského většinou zaměstnáváním ve vodárně a
lesní prací v rozsáhlých lesích bývalého panství Toskánského, nyní státního.
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Škola Sojovická byla zřízena asi kolem roku 1798. Postavena byla patronátem
brandýsským. Potud Prášek „okr. Brandýsský“ Až do roku 1874 tvořily školní
obec Sojovice a St. Lysá. Stará škola dosud stojí a jest z ní nyní od r. 1919
stanice četnická.
Prvním vrchním strážmistrem byl Jos. Marek, po něm vede stanici Šugl
Bohuslav se dvěma strážmistry. Činnost jejich omezuje se ponejvíce na strážní
službu ve státních lesích a podél státní dráhy a silnice St. Boleslav –
Předměřice.
Kteří učitelé do r. 1831 při zdejší škole působili, nikde zaznamenáno není.
R. 1831 ustanoven zde byl konsist. dekretem Vác. Vrabec a ten působil až do
roku 1875. Pocházel z Hlavna Kostelního, narozen 1. prosince 1797. Po něm
působil zde Alois Fabián do roku 1881 a pak oblíbený Jos. Peterka, rodák
Přeštický.
Když jmenovaný v r. 1902 onemocněl, ustanoven byl jeho zástupcem učitel
Bohuslav Stíbal z Janova u Ml. Bolesavě. Dne 27. května 1902 zemřel správce
školy Peterle a Boh. Stíbal stal se zatímním správcem školy. Def. správcem
jmenován v r. 1903 Bohumil Haralík ze Zadní Třebáně u Berouna. Odešel v r.
1906 do V. Nehvizd a nastoupil po něm Vojt. Hovorka, def. učitel v Jirnech.
Když v r. 1910 povoleno otevření II. třídy, vyučoval zde učitel Bohuš Borecký –
výp. uč. z Konětop. Def. stal se Fr. Růžička uč. z Brázdima a dosavadní správce
školy Hovorka jmenován 10. 1. 1911 řídícím; byl zde řídícím učitelem do r.
1914.
Po něm správu školy vedl odb. uč. Tejchman a v. r. 1916 říd. uč. Ant. Pacal,
rodem z Pardubic, který učil posledně v Brandýse n./L.
Nová škola postavena a otevřena byla velkou slavností dne 20. října 1912 za
přítomnosti mnoha čelných osobností. Bližší uvedeno jest v Kronice školní.
Nový most přes Jizeru postaven byl nákladem obecním v. r. 1908. Stal se
dobrodiním pro nerušené spojení s okr. městem a důležitým pro strateg.
vojenskou, nejbližším spojením do tábora v Milovicích. Přešel odstupem za
cenu výrobní do majetku okresu v r. 1925.
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Obec zdejší založen byla dle výzkumů a popisu Dr. Justina Práška asi v 10.
století. Dle Sojovic psali se před rokem 1251 Ivan ze Sojovice a jeho syn Petr.
Roku 1406 seděl zde Jan ze Sojovic. Za dob krále Jiřího z Poděbrad Jaroš
Stránovský ze Sojovic, známý státník pod odbojí. V Sojovicích čítalo se
osedlých 20 a krčma výsadní, kteří platili ouroku Svatojiřského 16 kop 14
grošů 4 d., Svatohavelksého 16 kop 50 gr. 4 d., slepic ouročních 112, vajec
ouročních 13 kop 9 gr. a konali roboty ženné 67 a ½ dne.
Grunty byly prostřední velikosti. Lán byl královský. Zaneseno v pozůst.
deskách zemských a říšských. arch. min. financí. Potud Just. Prášek.
Že v obci zdejší udržují se podnes rody starousedlé, svědčí zápis ve školní
kronice z r. 1918 o rekvisici ob. zvonku. Zvonek ten jest obci vzácnou
památkou z r. 1533. V zájmu zachování umělecké památky z dílny Ant.
Briknera pořízené ve stolení 16. starousedlými rodinami, jejichž potomci
dosud zde žijí, podala správa školy (říd. Pacal) a starosta obce Fr. Prágr z čís.
pop. 23 žádost za vrácení rekvirovaného zvonku, která byla kladně vyřízena.
Nápisy na tomto zvonku, krásně ornamenty zdobeném jsou:
TEN ZWONEK LITEG VAN TOMINI BRIKNEROWI
LETA 1533
NAKLADEM POCZTIWE OBCE SOGOVSKE
GIRZIKA NOWOTNIHO TEN ČZAS RICHTARZE KUCZERI STARSSIHO OBECNIHO
WACZAWA MECZERA KONCZELA.

Zemský kons. ústav žádost podporoval, ač skorkovksý farář Čermák v soupisu
zvonů označil stáří zvonu paušálně jako bezcenný ze stol. 19 – zvonař.
bezvýznamný. Tedy ani se nepřesvědčil, co na zvoničce visí. Zvonek byl
navrácen a o Vánocích 1918 zazněl opět jeho krásný stříbrný zvuk k velké
radosti z jediné zachovalé staré památky starodávné obce Sojovické.
Že zdejší osada osídlena byla v době pradávné, tomu nasvědčuje její
přirozená poloha při staré Jizeře, původním jejím toku. Tvrz stála
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pravděpodobně na místě mírně zvýšeném, nad Jizerou, kde asi stávalo staré
hradiště – nyní u Chramostů a Pečenků č.p. 25/26. Mám to za
pravděpodobné podle starých žárovišť na nynějším popisném č. 1 zjištěných,
ale ne vědecky prozkoumaných. Snad z neznalosti neb nedbalosti nebylo to
zájemcům oznámeno, když asi před 50ti lety se grunt přestavoval. Velikých
ztrát utrpěla archeologie též při srovnání návrší ve dvoře č. p. 17, náležející
nyní p. Bohumilu Kučerovi. Podle zprávy starších pamětníků bylo v těch
místech hromadné pohřebiště, z něhož množství lidských pozůstatků přišlo
na zmar. Mnoho lebek sebral prý bývalý kupec, žid Oplatek, který je neznámo
kam, zašantročil. Co při kostrách leželo, nebylo zjištěno, ale mohlo býti
zničeno, neb zcizeno.
Slyšel jsem též, že při kopání vodárenského pruhu přišlo se na velkou
zachovalou lodici dlabanou, kterou dělníci pro výborné dříví rozštípali a
zpeněžili. Jaká škoda pro zjištění původu pradávných obyvatel pojizerských.
Zajímavé jest, že ve vrstvách písečných v okolí Sojovic nalézají se mohutné
kmeny dubové, úplně zčernalé, ale zdravé, ohromné velikosti, které zde
nacházejí se v říčním korytě Jizery; pně jejich vydají 6-12 m3 dříví a při
opadnutí vody z časti zamlety jsouce v písku pracně se vytahují a za palivo
užívají.
Bývalá kotlina porostlá byla asi pralesem dubovým, strašlivou náhlou
katastrofou postižená, stromy sem tam zpřevrácené, zaplaveny byly jistě
v dobách předhistorických obrovskými spoustami vod a nánosem písku; pak
stálo zde ohromné jezero, jehož břehy táhly se od nynějších Čihadel k západu
na Skorkovské návrší a vrch Brahy, nynější Podbrahy, vše zatopeno vodou,
rozlévající se pozvolna ke břehům Labe – směrem jižním. Na ostrozích sídlili
pradávní obyvatelé osad po případě v zátočinách obyv. staveb kolových, živící
se rybolovem a čižbou (Čihadla) ptactvem. Později po průlomu těchto
nánosů, zbyl klikatý tok staré Jizery a rozsáhlé tůně, které zjistiti možno ještě
dnes na severní straně obce pod strání a na jihu nynějších „Rybník“ s dosud
zachovalou tůní pod svahy „Jakuba“ a „Kotlík“ směrem k Tronerce.
Některá z nich jistě jsou místa prastarých sídlišť neb samot – výhodně na
návrší položených a k obraně způsobilých, jiná uprostřed bývalých pralesů
ojediněle spoře obsazených, snad pro hlídky proti zlým sousedům konali, neb
případná loviště neb myslivosti určených a strážci osazenými, nebo dřevoruby
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a uhlíři občasně obývaných. Škoda, že nyní vše kolem jest z důvodů
zemědělských pro zužitkování produktů zemědělských přeoráno, srovnáno,
zkopáno a jen náhodně podaří se snad zjistiti z pozůstatků jistě hluboko
ukrytých, původ a tak přijíti věci na kloub.
Že osady tyto a zdejší obec na hlavní cestě ku Praze trpěly ohromně vpády
nepřátelských vojsk, svědčí zajisté dostatečně název Spálená ochoz, okolo níž
vedla a vede ještě dnes hlavní silnice k St. Lysé a cesta k Toušeni. Této
poslední z jedné strany užívá se dnes jen jako vozovky, ale že to byla cesta za
starodávna dobře známá, o tom svědčí ústní podání nejstarších osadníků, že ji
znali v r. 1866 Prušáci, kteří též obcí Sojovice táhli a na pap. mapě zřetelně
vyznačenou měli. Vedla okolo pamětného dubu, který brzy po převratu
zlomyslnou rukou byl zapálen a po uhašení ohně vykopán. Byl to původně
triangulační bod pro celé oddělení Jakbuské, tedy zákonem chráněný strom,
jehož stáří udávalo se na 500 let a kterého sice ušetřila doba válečná, ač dříví
bylo málo, ale ohněm zničila litice poválečná surovou rukou násilného žháře,
bohužel nezjištěná.
Největší pohromy stihly obec ve válce třicetileté a po ní, když obec přiváděna
byla násilím k víře katolické a nucena velkými obětmi robotovati na zabraném
panství brandýském.
Správu obce má v rukou jeden z mladších usedlých rolníků, pokrokový muž,
starosta obce Fr. Prágr, č. 23. Nelze mu upřít, že za války světové od r. 1914
mnohou rekvisiční pohromu od obce odvrátil vlivem svým a oblíbeností u okr.
hejtmana brandýského.
Pro období od r. 1925 zasedali v m.š. radě násled. členové: V. Beran, Ant.
Pacal, Fr. Jonáš, V. Tábořík, Josef Fiala a náhradníci: Jos. Bašus, Šulc Karel, Uč.
Fr. Semerád nastoupil def. místo říd. uč. v Nedomicích.
Starostou obce je v této době horlivý podporovatel školy Fr. Prágr z č. 23,
který řídli obec za let válečných.
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