Zpravodaj číslo 34 / listopad 2021

Nastává čas adventní a Covid 19 stále omezuje naše životy. I naše obec ruší
plánované akce, jako slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, tak i
plánovanou Mikulášskou besídku. Pro děti je místo toho připravená
Mikulášská stezka. Veškeré podrobnosti a další informace najdete uvnitř
tohoto vydání Zpravodaje.
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Činnost zastupitelstva obce Sojovice
Zastupitelstvo od poslední zprávy ve zpravodaji č. 32 se sešlo celkem
čtyřikrát a to dne 14.5.2021, 26.6.2021, 23.8.2021 a 25.10.2021.
Na těchto jednáních byly řešeny záležitosti spojené s činností
zastupitelstva a provozem zařízení obce.

Zastupitelstvo obce schválilo:












Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za r. 2020 s výhradou a přijímá nápravná opatření.
Zastupitelstvo přijímá nápravné opatření ke zveřejňování uzavíraných
smluv dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách s tím, že
bude dodržováno zveřejňování na profilu zadavatele v souladu s výše
uvedeným zákonem a dohledem nad zveřejňováním daných smluv
bude pověřena místostarostka Ing. Michaela Vlachá.
OZ jednohlasně schválilo účetní závěrku za r. 2020.
OZ jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021.
OZ jednohlasně schválilo návrh smlouvy o zřízení veřejného místa
zpětného odběru elektrozařízení s firmou REMA Systém, a.s. a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo žádost J. Hlavičky o pronájem sklepní kóje
v penzionu a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o
zajištění povinné školní docházky v rozsahu druhého stupně
základního vzdělávání v jiné obci s Městem Brandýs n/L – St. Boleslav
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo OZV č. 2/2021 o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí.
OZ jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021.
OZ jednohlasně schválilo Dodatek č.16 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě s firmou Ropid – Regionální
organizátor Pražské integrované dopravy s výhradou, že v případě
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uzavření školských zařízení z důvodu nařízení vlády přejde
poskytovatel veřejné linkové dopravy na prázdninový provoz a
pověřilo starostu podpisem tohoto Dodatku.
OZ jednohlasně schválilo OZV č. 3/2021 o MP za užívání veřejného
prostranství.
OZ jednohlasně schválilo Pravidla pro zřizování věcných břemen
v obci Sojovice s platností od 14.5.2021.
Starosta obce tímto předkládá zastupitelstvu obce návrh na
poskytnutí mimořádného peněžitého daru dle § 85 zákona o obcích
ve výši 15.000,00 Kč paní Mgr. M. Bártové a paní J. Haizlerové, a to za
mimořádný osobní přínos při zajištění výuky a provozu ZŠ a MŠ
Sojovice v souvislosti s nepředpokládaným odchodem bývalého
ředitele a pedagogického pracovníka ZŠ a MŠ Sojovice. OZ
jednohlasně návrh odsouhlasilo.
Otevírání nabídek v rámci výběrového řízení se dne 22.6.2021
účastnili Ing. Bc. Petr Obdržálek. Ing. Michaela Vlachá, Bc Karel
Zahrádka. Do výběrového řízení na pronájem Obecní hospody byla
doručena jedna nabídka paní V. Novákové, která splňuje všechny
podmínky vyhlášeného záměru o pronájmu. OZ jednohlasně schválilo
nabídku V. Novákové k provozování Obecní hospody s navrhovaným
nájemným ve výši 4.501,- Kč měsíčně a pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy s platností od 1.8.2021 na dobu neurčitou.
OZ jednohlasně schválilo návrh na Sazebník úhrad za poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
OZ jednohlasně schválilo návrh nové výše Školkovného v Mateřské
škole Sojovice s platností od 1.9.2021, a to ve výši 800,- Kč měsíčně.
Výše Školkovného je stanovena dle vyčíslení skutečných nákladů na
provoz Mateřské školy za kalendářní rok 2020.
OZ schválilo 7 přítomnými hlasy návrh Pravidel pro udělování
čestného občanství obce Sojovice a s jedním hlasem proti.
OZ jednohlasně schválilo Dohodu o poskytnutí dotace z POV ČR –
„Rekonstrukce a obnova obecní knihovny“ a pověřilo starostu
podpisem dohody.
OZ jednohlasně schválilo návrh KSÚS na bezúplatný převod pozemků
p.č. 387/2 a 387/4 z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví
obce Sojovice.
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OZ jednohlasně schválilo návrh Stř. kraje na smlouvu o smlouvě
budoucí darovací – stavba „Sojovice – autobusové zálivy a chodníky
1.etapa“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně vyjádřilo souhlas Pískovně Sojovice s.r.o. s terénními
úpravami na následujících parcelách č. 291/1, 291/3, 304/1, 305/1,
305/3, 313/1.
OZ jednohlasně schválilo žádost ZŠ a MŠ Sojovice na vylepšení
počítačového vybavení školy dle předložené nabídky firmy Luco č.
0033/2021 ZŠ Sojovice ve výši 136.035 Kč vč. DPH. Poskytnutá částka
bude účelově vázána a v účetnictví ZŠ a MŠ Sojovice bude evidována
odděleně. Její vypořádání bude předloženo zřizovateli nejpozději do
31.12.2021.
OZ jednohlasně schválilo návrh smlouvy o dílo na servis výtahu
s firmou Výtahy Čelákovice na servis a údržbu výtahu v Sojovické
hospodě, OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo přijetí daru od paní Mgr. M. Bártové
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Sojovice ve výši 5.000 Kč.
OZ jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2021.
OZ jednohlasně schválilo žádost p. L. Tirnera a pí P. Tirnerové
v zastoupení V. Šetinovou o zřízení VB na pozemku č. 422/5 při
dodržení podmínek stanovených ve Smlouvě. Zároveň pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí.
OZ jednohlasně schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti s M. Dudkovou – kanalizační přípojka na p. č. 422/29 o
výměře 457 m2 a zároveň pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ schválilo 8 hlasy (1 byl proti) cenovou nabídku firmy Galileo
Corporation s.r.o. na mobilní aplikaci V obraze a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo návrh smlouvy firmy Alis spol s.r.o. o
poskytnutí práv k užívání software KEO4 DPH a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti s J. Dudkem – kanalizační přípojka na p. č. 422/29 a
zároveň pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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OZ jednohlasně schválilo smlouvu s KSÚS Stř. kraje o umožnění
realizovat stavbu „Autobusové zálivy a chodníky Sojovice II. etapa“ a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti s L. Pragrovou – kanalizační přípojka na p. č. 1269/1 a
zároveň pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo vícepráce firmy Stavokomplet a.s. – změna
ceny u rekonstrukce kanalizace u Domu služeb a pověřilo starostu
podpisem dodatku smlouvy o dílo.
OZ jednohlasně schválilo návrh smlouvy s V. Novákovou na odběr
pitné vody do Sojovické hospody a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:













OZ vzalo na vědomí aktuální havárii kanalizace u Domu služeb a
uzavření smlouvy s firmou Stavokomplet s.r.o. dle platné směrnice č.
1/20 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. III bod 4.
OZ vzalo na vědomí výsledek Veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ
Sojovice, vzhledem ke jmenování nové ředitelky školy a uzavření
smlouvy s novou účetní firmou dle výběrového řízení, nebudou v této
době přijímána další nápravná opatření.
OZ vzalo na vědomí záměr pronájmu objektu občanské vybavenosti
č.p. 177 Obecní hospoda.
OZ vzalo na vědomí rozhodnutí SFŽP ČR o poskytnutí FP na
hydrogeologický průzkumný vrt So1-Sojovice.
OZ vzalo na vědomí žádost A. Belajové, Sojovice 186 o kanalizační
přípojku k RD č.p. 257, která však neobsahuje všechny náležitosti
v souladu s pravidly zřizování věcných břemen – viz usnesení č.
54/21. Z tohoto důvodu nebyla žádost projednána.
OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021.
OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021.
OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021.
OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021.
OZ vzalo na vědomí záměr pronájmu obecního majetku – část
objektu Česká pošta.
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OZ vzalo na vědomí poskytnutí finančního daru KÚ Středočeského
kraje z rozpočtu Stř. kraje na projekt „Výsadba stromů“.
OZ vzalo na vědomí přihlášku obce Sojovice k registraci DPH.

Zastupitelstvo obce zamítlo:








OZ jednohlasně zamítlo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
MS Sojovice – Skorkov z důvodu pozdního dodání žádosti, kterou je
nutné podat nejpozději do 31.3. daného kalendářního roku – viz
směrnice č 1/2015. OZ doporučuje, aby v žádosti zohlednili příslib
veřejné činnosti pro občany obce Sojovice, obzvláště děti.
OZ odmítlo nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o. – Rámcová
smlouva o provozu e-mailových schránek. Zůstane v platnosti
předchozí smlouva a sníží se počet e-mailových schránek na
maximální počet 10.
OZ odmítlo žádost Asociace Radost o dar s odkazem na směrnici
z rozpočtu obce z důvodu pozdního dodání žádosti, kterou je nutné
podat nejpozději do 31.3. daného kalendářního roku – viz směrnice č
1/2015.
OZ jednohlasně zamítlo nabídku na členství ve spolku Naše odpadky
a.s..
Vránová T, OÚ Sojovice

SOJOVICE - CHODNÍKY 1 ETAPA
Dlouho připravovaný projekt chodníku v obci Sojovice podél silnice č.
331, jehož první etapu od mostu přes řeku Jizeru, přes slepé rameno
Jizery do půlky návsi, včetně nových zastávek BUS, úspěšně pokročil do
další fáze. I přes dlouhé čekání způsobené pandemii Covid jsme se
dočkali a naše žádost o poskytnutí dotačních prostředků na Státní fond
dopravní infrastruktury byla úspěšná. Náš projekt byl vyhodnocen jako
splňující parametry a vhodný k podpoře. SFDI rozhodlo o poskytnutí
dotace ve výši 85% uznatelných nákladů. Tedy celkový projekt je výši
13 140 550,- Kč, přičemž uznatelné náklady činí 10 751 419,-Kč a
výše podpory 9 138 706,-Kč.
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 ODPADY TŘÍDĚNÉ
Vzhledem k změně zákona o odpadech, který má dopad na konečnou cenu za
likvidaci komunálního a tříděného odpadu, jsme museli učinit několik kroků v
odpadovém hospodářství. Tato cena není konečná, zákonodárce určil, že se
ceny budou nadále zvyšovat za komunální odpad a dále snižuje limity
komunálního odpadu za sníženou sazbu. Nutí nás tedy stále více třídit odpad.
Proto jsme jako zastupitelstvo museli přikročit k zvýšení cen za odpad pro Vás
jako obyvatele a dále jsme přikročili k rozšíření sortimentu tříděného odpadu
tak, abychom se co
nejvíce přiblížili limitu
max.
komunálního
odpadu. Zařadili jsme do
chatových osad rovněž
tříděný
odpad,
kde
doposud byl většinou jen
komunální
odpad.
Chatová osada Severka a
Kotlík má kontejnery
PLAST, PAPÍR, chatová
osada Radešín má nově
kontejnery PLAST, PAPÍR,
SKLO. V samotné obci na
stanovištích u pošty a u
hasičárny jsme nově
zařadili kontejner na
KOVOVÝ ODPAD (např.
plechovky od piva či energetických nápojů, konzervy, ....) Dále připravujeme
umístit do sběrného dvora u léčiv Bioodpadu také místo sběru
elektroodpadu. (staré pračky, TV, rádia,....) Připravujeme uzavření smlouvy. O
tomto Vás budeme informovat.
Dále i letos budeme organizovat sběr nebezpečného odpadu a
velkoobjemového odpadu. O termínu svozu Vás budeme rovněž informovat
(cca květen). Nově po dohodě s firmou AVE svoz velkoobjemového odpadu
nebude pouze jednorázově, ale v měsíci červenec bude kontejner přistaven
celý měsíc a vždy po naplnění bude odvezen.
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Chtěl bych Vás požádat dále, abyste věnovali třídění odpadu pozornost ve
výsledku tím ovlivňujeme, jak moc budeme muset dále upravovat cenu. A
také jaký tříděný odpad do kontejneru patří, kontejnery jsou řádně označeny
přesto (PLAST, PAPÍR, NÁPOJOVÉ KARTÓNY, SKLO, KOVOVÝ ODPAD, OLEJ )
Bohužel stále se setkáváme, že zde ukládáte odpad špatně, sklo do kovového
odpadu , mícháte nápojové kartóny s běžným papírem, anebo u kontejneru
odložíte odpad který vůbec není tříděným odpadem ale velkoobjemovým
nebo nebezpečným, kusy kuchyňské linky, stavební odpad atd.
ELEKTROOPDAD
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o spolupráci s firmou REMA o
zpětném
odběru
elektroodpadu. https://www.rema.cloud/
Sběrné místo bylo zřízeno v areálu skladu bioodpadu, tedy za
hřištěm u léčiv. Občané Sojovic tak mohou zde odevzdat např. staré
lednice, pračky, myčky, mrazničky, sporáky, CRT televizory či monitory.
Provozní doba je stejná jako u bioodpadu.

 DOPRAVNÍ ZRCADLO

Na četné připomínky jsme rovněž doplnili dopravní zrcadlo na křižovatku
silnice č.331 s místní komunikací ústící ve směru od obce Káraný k zajištění
větší bezpečnosti v silničním provozu.
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 PROPUSTEK RADEŠÍN
Na propustek u chatové osady Radešín, kde byla v minulém roce opravena
účelová komunikaci po povodních, jsme umístili svodidla k zajištění
bezpečnosti. Za spolupráci děkuji Kovovýroba Vkvz Vaňátko, který zhotovil
svodidla dle zadání.

 KULTURNÍ DŮM PROVIZORNÍ OPRAVA STŘECHY
Kulturní dům Sojovic je významnou stavbou Sojovic, kde se odehrává
významná část kulturního a spolkového života obce. Od jeho výstavby už
proběhlo hodně leta to má samozřejmě vliv na tech stav budovy. Bohužel
střešní krytina, která zároveň plní i funkci tepelné izolace v provedení
z polyuretanové pěny je ve velmi špatném stavu, kdy vrchní vrstva zabraňující
vnikaní vlhkosti byla zcela zvětralá, nesoudržná. Započalo tak docházet
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k zatékání do objektu. Z tohoto důvodu bylo neprodleně přikročeno k opravě
střechy. Zakázku provedla firma ZETES Group, kdy došlo k ošetření povrchu,
sejmutí nesoudržných vrstev, nanesení asfaltové penetrace a následně
nanesení vrstvy asfaltové suspenze a dále natření kovových dílů střechy
antikorozním nátěrem. Dále bude provedena oprava vnitřní výmalby
v místech zatečení do kulturního domu a oprava zdiva v místech zatékání do
konstrukce.

Tyto opravu mají v současné době za cíl jen zabránit dalším škodám. Jinak si
kulturní dům zaslouží generální rekonstrukci čehož jsme si v obecním
zastupitelstvu vědomi. Proto připravíme projekt rekonstrukce kulturního
domu a budeme řešit financování rekonstrukce a získání dotační podpory.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
proběhly ve dnech 8. a 9. října 2021. Ve volbách kandidovalo celkem
22 subjektů – 20 politických stran a 2 volební koalice. Jednalo se o první volby
do Poslanecké sněmovny, které se konaly podle nových regulí po rozhodnutí
Ústavního soudu o zrušení části volebního zákona. Hranici potřebnou pro
vstup do sněmovny (5 % pro jednotlivé strany, resp. 8 % pro dvoučlenné
koalice a 11 % pro vícečetné koalice) překročily čtyři subjekty: vyhrála koalice
SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s volebním lídrem Petrem Fialou s 27,79 %
hlasů, na druhém místě skončilo hnutí ANO stávajícího premiéra Andreje
Babiše s 27,12 %, na třetím místě koalice Piráti a Starostové (Piráti a STAN) s
volebním lídrem Ivanem Bartošem s 15,62 % a na čtvrtém místě hnutí SPD s
9,56 %. Poprvé v historii samostatného Česka se do Poslanecké sněmovny
nedostaly tradiční strany ČSSD a KSČM. Volební účast 65,432 % byla třetí
nejvyšší v historii České republiky, vyšší byla pouze v letech 1996 a 1998.1
V naší obci bylo započítáno celkem 319 platných hlasů, kdy účast u těchto
voleb byla velká a představovala z celkových možných voličů 73,17 %.
Konečné výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky 2021 v naší obce.
Strana
Hlasy 2021
Procenta 2021
ANO
98
30,72 %
SPOLU
82
25,70 %
Piráti+STAN
46
14,42 %
SPD
28
8,77 %
PŘÍSAHA
19
5,95 %
ČSSD
18
5,64 %
KSČM
9
2,82 %
Zelení
5
1,56 %
Volný blok
5
1,56 %
OtČe
2
0,62 %
Švýcar. demokr.
2
0,62 %
TSS
2
0,62 %
ANS
1
0,31 %
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Strana
PRAMENY
APB
Nevolte Urza.cz
SENIOŘI

Hlasy 2021
1
1
0
0

Monarchiste.cz

0

Procenta 2021
0,31 %
0,31 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Ing. Michaela Vlachá

 OPRAVA KANALIZACE K DOMU SLUŽEB
Za domem služeb Sojovice, započala rekonstrukce části kanalizačního řadu, který
byl v havarijním stavu. Na základě připomínek na nefunkčnost byla provedena
kontrola na jaře 2021 této části kanalizace a byla zjištěna nefunkčnost,
neodtékání odpadu, kdy trubky a šachty byly plné vrchovaté odpadu. Po
odčerpání kalu bylo kamerovou prohlídkou zjištěno, že došlo k destrukci potrubí.

Obecní

zastupitelstvo
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schválilo

nabídku

provozovatele

kanalizace

fa.

Stavokomplet k rekonstrukci. A v době od pondělí 23. srpna došlo po uvolnění
kapacit k zahájení rekonstrukce. Rekonstrukce proběhla do konce září. V místě
došlo k drobnému omezení dopravy ve fázi připojování potrubí do hlavního
kanalizačního řadu umístěného v komunikaci za poštou při překopu komunikace.
Při rekonstrukci bylo souběžně položena i dešťová kanalizace k oddělení odpadu
od dešťové vody, která je vyvedena do vsakovací jímek. Rovněž se položilo
souběžně vedení vodovodu tak, aby se v budoucnu po zprovoznění vodovodu
zajistila dodávka pitné vody do domu služeb.
PS1: Po dobu rekonstrukce bylo o pár metrů posunuto provizorně stanoviště
tříděného odpadu. Kdy byl odkryt ... objeven chodník zarostlý v trávě léta
neudržovaný.
Po dokončené
rekonstrukci
kanalizace,
zastupitelstvo obce přikročí k
obnově stanoviště na tříděný
odpad na jaře 2022.
PS2:
Po
dokončení
této
rekonstrukce bude následovat
rekonstrukce
hlavního
kanalizačního řadu v úseku od
zrcadla u odbočky k Základní
škole po odbočku na Káraný ( pod
silnící 331 ) kde je rovněž porucha
neprůchodnost kanalizace .. došlo
k dohodě
s majitelem
komunikace KSUS a v současné době je požádáno o stanovení objízdné trasy.
K zahájení opravy a uzavření komunikace č 331 by mělo dojít v lednu 2022.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice



Mobilní protipovodňové zábrany

V letošním roce došlo opakovaně k zatopení prostor u vstupu do školní
kuchyně a samotné školní kuchyně. Bohužel je vstup umístěn pod úrovní
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okolního terénu a odvodnění komunikací od dešťové vody v okolí také není
vyřešeno optimálně. Proto bylo objednáno tlakové vyčistění a odsátí
šachty od dešťového trativodu. A dále byla objednána instalace
mobilních protipovodňových zábran. V případě prudkých záplavových dešťů
lze tyto zábrany během pár minut nainstalovat.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice

 UMT HŘIŠTĚ U ZŠ SOJOVICE
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Už je to pár let , kdy bylo firmou Sportovní stavby Linhart postaveno
hřiště UMT u základní školy Sojovice. Ale jako každá věc , která se
intenzivně používá potřebuje pravidelnou údržbu a ta doposud od
kolaudace neproběhla. Od jara byla opakovaně kontaktována firma Linhart s
poptávkou ohledně údržby hřiště. Bohužel opakované odsouvání termínu a
nakonec i nezájem této firmy nás vedlo k oslovení jiné firmy, která je
kvalifikovaná k této činnosti. Nakonec byla oslovena firma Schmied
výstavba sportovišť ze Staré Boleslavi. V současné době probíhá Vyčistění,
provzdušnění a přepískování koberce umělého trávníku . Dále bude opravena
záchytná síť u které došlo vlivem povětrnostních podmínek k stržení a budou
vyměněny sítě od fotbalových branek Tyto sítě jsou objednány, ale bohužel
jsou atypické rozměry a
dodací lhůty jsou tedy delší.
Předpokládáme, že
hřiště UMT bude od soboty

13. listopadu v provozu vyjma zmíněných
sítí fotbalových branek.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice

 SOJOVICKÁ RESTAURACE REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
V Sojovické restauraci po havárii na odtoku odpadu ze sociálního zařízení
byla obecním zastupitelstvem schválena rekonstrukce odpadu a kompletní
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rekonstrukce celého sociálního zařízení. A protože skrze toalety procházel
z kotelny i rozvod topení bylo přikročeno i k rekonstrukci rozvodu topení a
otopných těles. Zakázku jako nejvýhodnější vyhrálo sdružení KROPÁČEK –
NEŠPOR. K rekonstrukci bylo přikročeno v době od prosince 2020 do února
2021. V této době byl omezen provoz díky Covid opatřením, takže
rekonstrukce významně neomezila provoz. V průběhu rekonstrukce byly
komplet vyměněny všechny radiátory a rozvody od kotle do radiátorů, dále
byly vyměněny komplet rozvody vody, odpadů a elektrické energie v části
sociálního zázemí restaurace. Po bouracích pracích a instalaci rozvodů došlo
k samotné rekonstrukci dámských, pánských a služebních toalet. Jak se práce
povedly můžete posoudit jak podle fotografií, tak osobní návštěvou naší
restaurace. Doufám, že se Vám budou líbit a budou dlouze sloužit.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovic

 SOJOVICKÁ RESTAURACE REKONSTRUKCE NÁKLADNÍHO VÝTAHU

Stránka | 16

Po zakoupení Sojovické restaurace od původního majitele nebyl
provozuschopný nákladní výtah do sklepa restaurace. Šachta výtahu jevila
známky průsaků zemní vlhkosti a
destrukce zdiva šachty. Z těchto
důvodů
bylo
obecním
zastupitelstvem
projednány
nabídky na rekonstrukci výtahu a
výtahové
šachty.
Jako
nejvýhodnější
byla
vybrána
nabídka firmy Výtahy Čelákovice
s.r.o. Která provedla návrh a
výrobu nákladního zdvihacího
zařízení - výtahu a jeho následnou
instalaci na místě. Bourací práce a
vyzdění a izolace nové šachty
provedla firma KROPÁČEK A
NEŠPOR. K rekonstrukci výtahu
došlo v červnu a červenci 2021.
V současné době je již řádně
v provozu a splňuje požadavky pro
obsluhu restaurace, zavážení sudů
do sklepa. Výtah má řádnou revizi
a splňuje platné normy pro provoz
takových zařízení. Takže už
nedochází ke shazování sudů do
šachty výtahu na pneumatiku a
není ohrožen provoz obsluhy
restaurace např pádem do šachty.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta
obce Sojovice

 SOJOVICKÁ
HOSPODA
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Přemýšlíte,
kde
uspořádat Vaši oslavu
narozenin,
výročí,
rodinné, firemní posezení
nebo jinou akci? Už
nemusíte …… Sojovická
hospoda je Vám plně
k dispozici.
Pro
více
informací mě neváhejte
kontaktovat na tel. čísle
733510375 nebo osobní
návštěvou. Dále nabízíme
možnost půjčení PÁRTY
stanu
5x10m
a
přenosného výčepního
zařízení.
Těší se na Vás Veronika
Mobilní
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aplikace

"V

OBRAZE" v naší obci
Od listopadu 2021 sledujte informace z našeho webu na svých chytrých
telefonech.
Využívejte naši novou Mobilní aplikaci "V OBRAZE", kde můžete také najít i
naší základní školu v Sojovicích.

Chcete být V OBRAZE o dění v naší obci?
Mobilní aplikace V OBRAZE občanům v mobilním telefonu automaticky načítá
informace z webu vybrané samosprávy.
Chcete být V OBRAZE o dění v naší obci?
Mobilní aplikace V OBRAZE občanům v mobilním telefonu
automaticky načítá informace z webu vybrané samosprávy.
Občan tak nemusí navštěvovat obecní nebo městský web,
stále je však v obraze ohledně dění v obci. Aplikace umí
zobrazit informace z více webů samospráv najednou.
Do aplikace se z webu samosprávy mohou načítat například tyto informace:
aktuality, záznamy z úřední desky, zprávy, pozvánky na akce, fotky
z fotogalerií.
Co je potřeba ke stažení aplikace?
- mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
- přístup na internet
- Aplikaci lze stáhnout na Google play nebo App Store.
Ing. Michaela Vlachá

 Jarní úklid obce
24. dubna 2021 proběhl
každoroční jarní úklid
obce. Zbavení odpadků se
dočkaly nejen hlavní a
vedlejší silnice v obci, ale i
park, cesty k chatovým
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osadám a pískovně, okolí řeky Jizery a cesta na Káraný. Ač je to to
nepochopitelné, pytlů s odpadky bylo opět opravdu hodně . Děkujeme
všem obyvatelům obce, kteří se úklidu a zvelebení naší obce zúčastnili.
Za SDH Sojovice Jitka Šimáňová a Adéla Bíbrlová



Čarodějnická autoškola
Jelikož ani letos jsme si nemohli
užít pálení čarodějnic v podobě,
jaké jsme byli zvyklí, vymysleli
jsme alespoň náhradu pro děti
v podobě
čarodějnické
autoškoly. Na hřišti mateřské
školy jsme připravili dopravní
hřiště, kde si po celý víkend
mohli malí závodníci vyzkoušet
jezdecké
dovednosti
v „provozu“.
Nechyběly
semafory,
kruhový
objezd,
přechody pro chodce, slepé
ulice a spoustu dalších značek.
V altánku
byly
nachystány
dopravní kvízy či tvoření
s dopravní tématikou. Odměnou
všem zúčastněným byl letecký
průkaz a dárek pro cyklisty
(láhev, zvonek, světla na kolo).
Věříme, že se dopravní hřiště
dětem líbilo a že si ho užily.
Za SDH Sojovice Jitka Šimáňová a Adéla Bíbrlová
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 Popletený pohádkový les
Vzhledem k platným opatřením jsme se rozhodli prohodit letošní dvě akce
(den dětí a ukončení
prázdnin). Proto se
konalo putování lesem
v netradičním termínu, a
to
13.
června.
I
tentokrát
však
s neobvyklou tématikou.
V pohádkové říši nastal
velký zmatek a chaos,
všechny pohádky se
popletly… Úkolem dětí
bylo pomocí zaklínadla,
které získaly zvládnutím
úkolů
na
deseti
stanovištích, pohádky
zachránit a vrátit je do
podob tak, jak je známe.
A že pohádky byly
opravdu
popletené!
Modrá Karkulka, Hajný
Robátko s lukem a šípem,
Popelka co ztratila tenisku,
Mach a Šebestová, kterým
se
zamotala
čísla
v utrženém
sluchátku,
Večerníček co zapomněl
jezdit na kole, Ferda
mravenec, kterému nic
nešlo, Maková panenka a
Motýl
Emanuel
co
zapomněli názvy květin a
motýlů a další pohádky.
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Poté, co všechny děti vyslovily kouzelné
zaklínadlo SIMSALABIM se pohádky vrátily
do normálu.
Za záchranu všech pohádek dostaly děti
dárek a opekly si buřty. I vzhledem ke
chladnému počasí se akce zúčastnilo 58 dětí
a všem se snad popletený pohádkový les
líbil.
Za SDH Sojovice Jitka Šimáňová a Adéla
Bíbrlová

 MŠ Sojovice
Od začátku školního roku se v naší mateřské škole uskutečnilo několik
kulturních a vzdělávacích akcí.
Divadelní představení Houbařská pohádka, Projektový den Plody podzimu,
následoval Stavitel města a Planetárium. Výjezdovou akcí byla návštěva
představení Příhody včelích medvídků v Hálkově městském divadle v
Nymburku.
Podzimní české tradice jsme si s dětmi připomněly pouštěním draků a
pečením brambor v ohni.
V letošním roce jsme se také poprvé zúčastnili společně se Základní školou
charitativní akce Liga proti rakovině, kde byla vybrána finanční částka 3996
Kč. Tímto děkujeme všem, kteří sbírku podpořili.
Na adventní neděli se na vás děti ze třídy Ptáčat i Motýlků těší se svým
vystoupením a prodejem vánočních výrobků.
Za kolektiv MŠ
Eva Svobodová, Vladislava Novotná a Lucie Brynychová.
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 DĚTSKÉ ODPOLEDNE V SOJOVICÍCH
V sobotu dne 25. září 2021 odpoledne uspořádala obec Sojovice ve spolupráci
se sborem dobrovolných hasičů Sojovice a Mysliveckým sdružení Sojovice
dětské odpoledne. Dětské odpoledne bylo plné soutěží, které nahradilo
dětský den, který se z důvodu opatření v rámci epidemie COVID_19 nemohl
konat jako vždy v obvyklém období. Dětské odpoledne se konalo jako vždy na
upraveném fotbalovém hřišti v Sojovicích od 14:00 hod. Hned na začátku
obdrželo každé dítě "kartičku", do které za plnění úkolů dostávaly děti razítka,
které pak vyměnily za některý z dárků. Pro děti bylo celkem připraveno 15
stanovišť s různými sportovními, praktickými či vědomostními úkoly. Děti
běhaly v holínkách, skákaly v pytli, podlézaly a přeskakovaly překážky, házely
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kroužky, kopaly na branku a dělaly různé disciplíny spolu s rodiči, kteří se
velice ochotně zapojili a myslím, že se při plnění úkolů také moc dobře
pobavili.
Vyvrcholením celého odpoledne byly pro děti připraveny i úkoly u rybníka od
Mysliveckého
sdružení
Sojovice např. střelba ze
vzduchovky,
rozpoznání
stromů, plodů a zvěře
apod. Myslivci sebou
přivedli své lovecké psy a
dravé ptáky, se kterými se
děti mohly vyfotit. Za
splněné úkoly děti od
Mysliveckého
sdružení
obdržely spoustu dárků a
sladkostí.
Zakončením
úkolů byla naučná stezka

lesem, kdy se děti navrátily zpět na hřiště a čekala
je zde netradiční střelnice, kterou si pro ně
připravili členové SDH Sojovice. Nakonec si
všichni opekli buřtíky a díky všem jsme si to
všichni užili.
Velké díky patří všem podílejícím se na realizaci
dětského odpoledne, SDH Sojovice, kulturní
komisi při obci Sojovice a Mysliveckému sdružení.
Je skvělé, že v Sojovicích je spousta lidí, kteří umí
společně připravit něco pro děti.
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Ing. Michaela Vlachá

 Informace TJ Sokol Sojovice

TJ Sokol Sojovice se zapojil do celorepublikové akce ‘‘SOKOL SPOLU
V POHYBU‘‘. Uspořádali jsme 27.9. odpolední sportovní akci na našem
cvičišti. Disciplíny – tenis, běh, trojskok, hod medicinbalem a vybíjená. Velmi
nás potěšil zájem a velká účast dětí. Všechny byly odměněny diplomem,
náramkem a batůžkem s emblémem Sokola.
Pokud epidemiologická situace dovolí, plánujeme podobnou akci pro děti
uspořádat v kul. domě v zimním období.
Též počítáme s připomenutí stoletého výročí založení Sokola v Sojovicích,
které odkládáme pro omezování shromažďování. O termínu Vás budeme
informovat!
Sportu zdar!
Eva Jará
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 Vítání občánků 2021
Kulturní komise obce Sojovice po dlouhé pauze, kdy nám epidemie covid 19
narušila pravidelné kulturní akce, jsme konečně mohli slavnostně přivítat
nejmladší občánky naší obce.
Dne 24.10. 2021 s dodržením přísných hygienických opatření, jsme mohli
přivítat celkem 13 dětí. První skupina v počtu 7 dětí byla pozvána na 14.
hodinu a druhá skupina 6 dětí byla pozvána na 16. hodinu.
Úvodní slovo měl starosta pan Ing. Petr Obdržálek, který všechny přítomné
slavnostně přivítal.
Krátký kulturní program připravila paní učitelka Veronika Kropáčková, která s
výběrem dětí z Mš a Zš
(děti ze Sojovic i ze
Skorkova) předvedla krásné
recitační
pásmo.
S přípravou
pomohli
i
rodiče dětí za což jim velice
děkujeme.
Děti
za
vystoupení dostaly od pana
starosty jako poděkování
sladkou odměnu a jejich
maminky
včetně
paní
učitelky dostaly růži.
Poté byli rodiče se svými dětmi jednotlivě přizváni k zápisu do pamětní knihy,
každá maminka dostala od OÚ krásnou růži a pro děťátko pamětní list,
pamětní minci, hračku, dětský příbor a od SDH album na fotografie.
Aby vzpomínka na slavnostní přivítání každého občánka byla dokonalá, OÚ
připraví pro každé dítě fotoknihu na památku. Až budou fotoknihy
připravené, budeme kontaktovat rodiče dětí.
Fotky pořídila a upravila fotografka paní Michaela Nohejlová z Lysé nad
Labem.
Jiřina Kropáčková
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Informace z pekla:
Prosíme všechny, co mají
zájem o čerty, aby je
kontaktovali na telefonním
čísle 608 203 085 do konce
listopadu.
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Vážení rodiče, studenti
a kamarádi,
v souvislosti se situací kolem
onemocnění COVID-19, která
se v současné době nelepší, ba
naopak dochází k jejímu
zhoršení, jsme po dlouhém
přemýšlení a zralé úvaze dospěli
k rozhodnutí, zachovat
se zodpovědně a do odvolání
zrušit tréninky našeho oddílu.
Věříme,
že těmito
kroky
pomůžeme k tomu, abychom
se mohli brzy vrátit do tělocvičny
a setkávat se bez omezení nebo
obavy o své zdraví.
Toto rozhodnutí nás velice mrzí,
i přesto ale věříme, že chápete
důvody, které nás k tomuto
řešení vedou a zachováte nám
svou přízeň.
TKD Sabom
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ROK 2022
Plánovat veškeré akce na příští rok je skok do neznáma. Nevíme co nám
epidemiologická situace dovolí. Přesto chceme být připraveni.
19.2. 2021 Hasičský bál
5.3. 2021 Masopust
13 hod. průvod masek
15 hod. dětský karneval
20 hod. taneční zábava

Sojovický zpravodaj – číslo 34/prosinec 2021
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