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Slovo starosty- informace o mostu, stavba II/331 Sojovice

Vážení spoluobčané,
touto cestou předávám nejnovější informaci o novém mostu v naší obci. Dne
1.6.2017 se na zdejší OÚ Sojovice dostavil zástupce firmy Pragoprojekt s.r.o.
Tato firma bude provádět technický dozor po celou dobu stavby. Dle sdělení
p. Volka by samotná stavba měla začít 1.7.2017 a dle uzavřené smlouvy
s dodavatelem má být most hotov k 31.12.2018. Výběrové řízení na tuto
stavbu vyhrála firma HABAU CZ s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích,
která je ve sdružení firem - Společnost T.A.Q. s.r.o. a Porr a.s..
Jak jste si mohli všimnout v měsíci 03/2017 bylo provedeno kácení všech
dřevin v místě budoucí stavby. Toto kácení měla na starost příspěvková
organizace Střed. kraje a jedná se o KSÚS. V měsíci 06/2017 bude provedena
přeložka telekomunikačních kabelů a následně již bude moci být započata
samotná stavba mostu.
Vzhledem k tomu, že stavba mostu začne v nejbližší době, nechala obec
vypracovat geometrické plány na nové chodníky v místech obce, kde
v současné době žádné nejsou. K výstavbě chodníků je nutný souhlas
vlastníka komunikace, čímž je Středočeský kraj a proto již více jak před
měsícem byla podána naší obcí uvedená žádost. Tuto žádost musí však
odsouhlasit rada Střed. kraje a do současné doby vyjádření obec zatím nemá.
Část financí na chodníky by obec měla získat z dotačního fondu pro obnovu
venkova. V případě dalších aktualit, Vás budu neprodleně informovat.
Zdeněk Kvapil - starosta obce
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Činnost zastupitelstva obce Sojovice

Zastupitelstvo se od poslední zprávy ve zpravodaji č. 25se sešlo celkem třikrát, a to v loňském roce
12.12. a letos ve dnech , 6.2. a 13.3.2017. Na těchto jednáních byly řešeny záležitosti spojené s
činností zastupitelstva a provozem zařízení obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
□
□
□
□
□

□

□
□

□

Usnesení č. 76/16 rozpočet obce na rok 2017 v paragrafovém znění
jako přebytkový
Usnesení č. 77/16 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním
klidu.
Usnesení č. 79/16 přílohu č. 1 k OZV č. 2/2012 – výpočet MP za
odpady pro rok 2017. Místní poplatek tak zůstane ve stejné výši jako
v letošním roce a to 750,-Kč/poplatníka.
Usnesení č. 81/16 výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Sojovice za
školní rok 2015/2016.
Usnesení č. 82/16 Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkami na
pronájem garáže č. 4. Celkem byly podány dvě nabídky.
Zastupitelstvo proto vybralo Myslivecký spolek s nabídkou 4.800,- Kč
za rok. Zastupitelstvo pověřilo starostu Zdeňka Kvapila k podepsání
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
s tímto spolkem.
Usnesení č. 84/16 Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkou na
pronájem pozemků p.č. 256/1,6,7,8 v obci Sojovice k.ú. Skorkov.
Jelikož byla podaná pouze jedna nabídka, zastupitelstvo proto
schválilo pronájem pozemků panu D. Todtovi za stejných podmínek
jako v roce 2016. Zastupitelstvo pověřilo starostu Zdeňka Kvapila
k podepsání nájemní smlouvy na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou.
Usnesení č. 85/16 neinvestiční dotaci z rozpočtu HZS ČR, vyplacenou
Středočeským krajem na rok 2016 pro JSDH Sojovice.
Usnesení č. 86/16 dodatek č. 10 s firmou AVE cz ke smlouvě o sběru,
přepravě a odstranění odpadu sml. č. S/200248/0230016/35/06.
Zastupitelstvo pověřilo starostu Zdeňka Kvapila k podepsání
nájemních smluv na dobu určitou, a to 1 rok.
Usnesení č. 87/16 Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkami na
pronájem pozemku p.č. 442/1 v k.ú. Sojovice. Celkem byly podány tři
nabídky na pronájem pozemku. Zastupitelstvo na základě podaných
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□

□
□
□
□
□

□

□

nabídek vybralo firmu s nejvyšší nabídkou a to firmu PFERDE a.s.
s nabídkou 30.000,- Kč za rok. Zastupitelstvo pověřilo starostu
Zdeňka Kvapila k podepsání nájemní smlouvy s touto firmou na dobu
neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 88/16 Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkami na
pronájem pozemku p.č. 310/25 v k.ú.Sojovice. Celkem byly podány
dvě nabídky. Vzhledem k tomu, že se nabídky vzájemně nevylučují,
schválilo zastupitelstvo obě nabídky s tím, že si pozemek nájemci
rozdělí. Zastupitelstvo pověřilo starostu Zdeňka Kvapila k podepsání
nájemních smluv na dobu určitou, a to 1 rok.
Usnesení č. 89/16 nabídku na odkup pozemků – část p.č. 428/1 a celý
450/12 v k.ú. Sojovice za 50,-/m2. Firma PFERDE a.s. doloží
geometrický plán na přesnou výměru pozemků.
Usnesení č. 90/16 Vzhledem k přesunu jednotlivých položek je nutné
provést rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2016.
Usnesení č. 91/16 žádost ZŠ a MŠ Sojovice týkající se modernizace a
doplnění IT vybavení v ZŠ Sojovice.
Usnesení č. 92/16 návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Sojovice na rok 2017.
Usnesení č. 93/16 Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
výsledky zadávacího řízení v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
„Pořízení hasičské techniky pro JSDH Sojovice“, zadávané
v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Evidenční číslo VVZ: 644747. Akce je v rámci projektu
Integrovaného regionálního operačního programu, SC 1.3 Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, Název projektu:
“Hasičská technika pro JSDH Sojovice“ registrační číslo
CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000471, EDS 117D03C000140.
Nejvhodnější nabídka od uchazeče: KOBIT – THZ s.r.o., s.r.o. IČ
15053920; nabídková cena: 5.816.800,- Kč bez DPH. ZO pověřuje
starostu obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. ZO
pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy s uchazečem: KOBIT –
THZ s.r.o., s.r.o., IČ 15053920.
Usnesení č. 95/16 Zastupitelstvo obce Sojovice zplnomocňuje
starostu k provádění změn v rozpočtu s limitem do 200 tis. Kč
v paragrafovém členění. U přijatých dotací, výdajů týkajících se
dotací a sdílených daní neomezeně. Starosta bude uvedené rozpočtové
změny předkládat vždy na nejbližším jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 98/16 hlasy bezúplatný pronájem kulturního domu pro
SDH Sojovice za účelem pořádání turnaje ve stolním tenise.
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□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Usnesení č. 99/16 záměr prodeje pozemku p.č. 413/35 v k.ú. Sojovice
narovnání vlastnických vztahů)
Usnesení č. 1/17 inventarizační zprávu obce za rok 2016.
Usnesení č. 2/17 návrh na vyřazení majetku obce (viz příloha).
Usnesení č. 4/17
a) Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy zaslání stížnosti
na Ministerstvo školství na nečinnost ČŠI. Zastupitelstvo schválilo
zaslání stížnosti na ČŠI na nezajištění výuky v ZŠ Sojovice.
b) Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy zaslání stížnosti
na Ministerstvo financí vzhledem k pochybením a nedostatkům
zjištěných ve veřejnosprávní kontrole a nesjednání nápravních
opatření.
c) Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy zaslání stížnosti
na inspektorát práce na základě stížností odcházejících pedagogů.
Usnesení č. 5/17 smlouvu s ČEZ Děčín o budoucím zřízení VB –
služebnosti (příp.KNN – p.č. 88/3,11).
Usnesení č. 6/17 cenu stočného pro rok 2017.
Usnesení č. 8/17 smlouvu s Povodím Labe s.p., Hradec Králové o
právu přístupu a příjezdu ke stavbě (p.č. 1259/2, 1264/10 a 1264/11).
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy s touto firmou.
Usnesení č. 9/17 inventarizaci ZŠ a MŠ Sojovice za rok 2016 k 31.12.
2016 včetně návrhu na vyřazení (viz příloha).
Usnesení č. 10/17 žádost Českého rybářského svazu, MO Předměřice
nad Jizerou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2017 ve výši
1.000,- Kč.
Usnesení č. 11/17 žádost SK Jizera, Předměřice nad Jizerou o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2017 ve výši 5.000,- Kč.
Usnesení č. 12/17 žádost SDH Sojovice o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce pro rok 2017 ve výši 10.000,- Kč.
Usnesení č. 13/17 žádost Mysliveckého spolku Sojovice-Skorkov o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2017 ve výši 5.000,- Kč.
Usnesení č. 15/17 návrh smlouvy o umístění nalezených a opuštěných
psů u firmy Velas, a.s. Lysá n/L (varianta č. 2). Zastupitelstvo
pověřuje pana starostu k podepsání smlouvy s touto firmou.
Usnesení č. 16/17 Smlouvu o budoucí smlouvě s firmou EJK s.r.o. o
zřízení VB – p.č. 483/6 příp. NN
Usnesení č. 17/17 návrh smlouvy s firmou Geodézie s.r.o., Kladno na
zřízení VB – p.č. 413/13 příp. NN
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□
□
□

□

Usnesení č. 18/17 žádost pana Janečka, Lysá n/L o hostování
Lunaparku na letošní pouti, která připadá na 20.8.2017.
Usnesení č. 20/17 žádost SDH Sojovice o bezúplatný pronájem KD
na pingpongový turnaj konaný dne 15.4.2017.
Usnesení č. 21/17 mZastupitelstvo obce projednalo a schvaluje
výsledky zadávacího řízení v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
„Pořízení hasičské techniky pro JSDH Sojovice“, zadávané
v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Evidenční číslo VVZ: 644747.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k zajištění vydání rozhodnutí o
zrušení Zadávacího řízení v případě, že vyloučení uchazeči nepodají
námitku proti rozhodnutí zadavatele o jejich vyloučení z účasti
v Zadávacím řízení. Důvodem pro zrušení Zadávacího řízení dle § 84
odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. Je skutečnost, že hodnotící
komise v rámci posouzení nabídek dodavatelů shledala, že žádný
z dodavatelů nesplnil požadavky zadavatele v požadovaném rozsahu
stanovených zadávací dokumentací a byly vyřazeny nabídky všech
dodavatelů.
Usnesení č. 22/17 Zastupitelstvo pověřuje místostarostku obce Ing.
Jitku Šimáňovou k zajištění organizace nového Zadávacího řízení
v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Pořízení hasičské techniky
pro JSDH Sojovice“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Akce je v rámci projektu
Integrovaného regionálního opatření programu, SC 1.3 Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, Název projektu:
„Hasičská technika pro JSDH Sojovice“ registrační číslo
CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000471, EDS 117D03C000140.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
□
□
□

Usnesení č. 78/16 zápis z dílčího přezkoumání kontroly ze
Středočeského kraje na hospodaření obce za rok 2016.
Usnesení č. 80/16 přílohu č. 2 k inventarizaci majetku a závazků –
plán inventarizace 2016.
Usnesení č. 94/16 novelizaci nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům ZO, ve znění pozdějších předpisů
– novelizace 28.11.2016 s tím, že si ponechá odměny
v původní
výši.
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□
□
□

Usnesení č. 96/16 protokol Petra Obdržálka o výsledku
veřejnosprávní kontroly na místě v ZŠ a MŠ Sojovice.
Usnesení č. 3/17 rozpočtové opatření č. 6 pro r. 2016.
Usnesení č. 14/17 stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj
k zakázce „Pořízení hasičské techniky pro JSDH Sojovice“.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy zrušení usnesení č.
93/2016 ze dne 12. 12. 2016 v plném znění.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
□
□

Usnesení č. 97/16 odměnu řediteli ZŠ a MŠ Sojovice.
Usnesení č. 7/17 žádost o poskytnutí daru pro knihovnu Mladá
Boleslav.
Táňa Vránová – OU Sojovice



Vánoční turnaj ve stolním tenise 2016

Dne 26.12.1016 uspořádal SDH Sojovice ve spolupráci s OÚ Sojovice tradiční
Vánoční turnaj ve stolním tenise dětí, žen a mužů.
Než přejdu k samotnému turnaji, tak bych se rád pozastavil nad účastí na
turnaji. Dovedu pochopit, že termín turnaje nebyl moc příhodný a hlavně u
žen ve druhý svátek Vánoční od třinácti hodin, nebylo možné očekávat
kdovíjakou účast. Ale turnaj dětí, který se konal od devíti hodin ráno, mohl
být obsazen daleko lépe! Neodpustím si, a přemýšlím, co může bránit
dětem, potažmo rodičům, přijít se zúčastnit turnaje, a obětovat cca dvě hodiny
času. Za ubohé dvě hodiny strohého pohybu, setkání s kamarády a za odměnu
pro každé dítě bez ohledu na výkon či umístění, každý dostane velkou
čokoládu nebo dvě. Ti nejlepší ještě navíc medaile a dětské šampaňské. Je to
lenost dětí, rodičů, nebo neochota rodičů vyhnat lenivé děti od počítačů,
tabletů, telefonů, nebo televizí? Každopádně je smutné, že se zúčastnily pouze
tři děti!
Takže za dětskou kategorii bych chtěl poděkovat rodičům Špitálským a
Kropáčkovým, které vedou své děti ke sportu a zábavěZa SDH Sojovice
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Kategorie dětí dopadla následovně:
1. Špitálský Kuba
2. Kropáčková Simonka
3. Špitálský Josef
Kategorie žen měla také jen tři zúčastněné a dopadla takto:
1. Bíbrlová Adéla, která po čtvrté obhájila
2. Hartmanová Irena
3. Hartmanová Petra
Kategorie mužů, jako každý rok nejlépe obsazená skýtala dvacet šest
účastníků. Rok od roku se hráči více vyrovnávají a jsou k vidění zajímavé a
kvalitní zápasy.
Muži se rozdělili do čtyř skupin hrané každý s každým a první čtyři z každé
skupiny postoupili do vyřazovacích bojů.
Nejlépe turnajem prošel Kochlöffl Roman, který ve finále porazil Davida
Hradeckého 2 : 1. O třetí místo lépe zvládl souboj Hartman Michal, který si
poradil s Jiřím Navrátilem.
Jako každý rok vánoční atmosféru boje nepoškodily a bylo vše v přátelském
duchu. První tři v kategorii žen i mužů si odnesli poháry a lahvinku dobrého
pití. Ostatní, doufám, příjemné zážitky. Závěrem chci poděkovat SDH
Sojovice za tradiční turnaj. ZŠ Sojovice, která zapůjčila stoly. OÚ Sojovice za
propůjčení sálu kulturního domu a také Sojovické hospodě "U Vránů" za
občerstvení.
Doufám, že příští rok se zúčastní více žen, ale hlavně dětí a tradice Vánočního
turnaje bude moci dále pokračovat.
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Pořadí:
1. Kochlöffl R.
2. Hradecký D.
3. Hartman M.
4. Navrátil J.
5. Krucký J. ml.
6. Nešněra T.
7. Vendl V.
8. Hradecký Fr.
9. Krajíček J.
10. Kropáček J.
11. Hanek
12. Krucký J. st.
13. Novák J.
14. Novotný M.

13. Novák J.
14. Novotný M.
15. Špitálský J.
16. Solil J.
17. Růžička J.
18. Prager V.
19. Stejdl J. st.
20. Hartman P.
21. Belaj P.
22. Veselý P.
23. Prager K.
24. Theuer K.
25. Novotný L.
26. Novotný Vl.
Za SDH Sojovice Hradecký David



Ochotnické divadlo

V pátek dne 10. 2. 2017 od 18 hodin v sále kulturního domu již pátým rokem,
pořádala kulturní komise naší obce divadlo pro občany Sojovic a okolních
vesnic za dobrovolné vstupné. Opět s velkým úspěchem nás navštívil
ochotnický soubor Hlavnováček ze Sudova Hlavna s představením
„ Jak utopit Dr. Mráčka, aneb konec vodníků v Čechách“
Představení se moc líbilo, návštěvníci odcházeli dobře naladěni a spokojeni.
Na závěr jako odměna pro herce byla připravena večeře s přípitkem.
Věříme, že v příštím roce nás Hlavnováček opět navštíví a my se budeme těšit
na vysokou návštěvnost, která je největším poděkováním pro ochotníky, kteří
přípravám věnují svůj volný čas.
Za kulturní komisi
Jiřina Kropáčková
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Masopust 2017

V sobotu dne 4. 3. 2017 uspořádala obec Sojovice ve spolupráci se sborem
dobrovolných hasičů Sojovice masopustní průvod. Již po 12 hodině se začaly
scházet nejrůznější masky. Jakmile prostranství před základní školou bylo
zaplněno, tak požádal zástupce masek pana starostu o povolení masopustního
průvodu v obci Sojovice. Pan starosta povolil spořádané masopustní veselí a
uspořádání průvodu. Po získání povolení se masopustní průvod vydal na svoji
obchůzku obcí směrem k hasičské zbrojnici v čele s myslivcem a medvědem.
V období masopustu mají tradičně maškary vše dovoleno a ani letos tomu
nebylo jinak. Organizace byla perfektní, počasí vyšlo, medvěd moc nezlobil,
takže celou akci si užívali jak děti tak i dospělí.
Celý masopustní průvod doprovázela svojí melodií kapela Přívoranka pana
Valenty na ozdobeném koňském povoze. Během průvodu obcí bylo několik
zastávek na občerstvení, o které se starali urostlí muži, kteří s úsměvem
podávali teplý čaj a svařák. Od začátku průvodu jsme mohli ochutnávat
koblihy, které připravila paní Kristová, za co ji velice děkujeme.
Součástí průvodu byly také tradiční zastávky na tanec, kterého se zúčastnili
jak dospělí, tak děti a nezbedný medvěd. Medvěd jako každý rok neopomenul,
že projíždějící vozidla by měly zaplatit mýtné v jakékoliv částce a za to
obdrželi řidiči a spolucestující tradiční domácí koblihy.
Průvod svoji obchůzku obcí zakončil před hasičskou zbrojnicí, kde pro
všechny zúčastněné připravil sbor dobrovolných hasičů tradiční zabijačku. Pro
své prohřešky, které způsobil masopustní medvěd v obci, byl po přečtení
rozsudku myslivcem zastřelen.
Masopustní veselí následně pokračovalo v sále kulturního domu připraveným
programem kulturní komise. Byl zde připraven karneval pro děti, kde se o
hudbu staral tradičně DJ Luboš. V průběhu dětského karnevalu proběhlo
vystoupení dětí z Funatic clubu, kde jsme mohli vidět úžasné závodní sestavy,
které si děti připravují sami za pomoci trenérů. Součástí programu byly různé
tance a soutěže, o které se postaraly klaunice. Pro všechny děti byla
připravená tombola, která byla i v letošním roce bohatá díky sponzorům, za
což jim velice děkujeme.
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SPONZOŘI: OBEC SOJOVICE, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SOJOVICE FARMA HEJNÁK-KRUCKÝ, FIRMA FOMEX TEAM
spol. s r.o.,
FIRMA ANTICOR CZ s.r.o., TOMÁŠ KRÁTKÝ, PAVEL KOPŘIVA,
DANA ZAHRÁDKOVÁ
Po 20. hodině se začaly scházet masky na večerní taneční zábavu. Masky
dorazily jako tradičně v hojném počtu. Celý večer se prolínal hudbou.
Všechny masky se pustily do tanečního rejdění, ve kterém setrvaly až do
konce letošního masopustu v časných ranních hodinách.
Velké poděkování patří také všem členkám kulturní komise, které celou akci
připravily, a v neposlední řadě je třeba vyzdvihnout i skvělý výkon Luboše
Vlachého ml. (medvěd), Jiřího Kruckého ml. (myslivec) a Zuzky Vlaché s
Nikčou Kropáčkovou (klaunice), kteří se snažili, aby masopustní akce byla
zábavou pro všechny.
Za skvěle připravenou zabijačku tímto děkujeme sboru dobrovolných
hasičů.
Ing. Michaela Vlachá
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Velikonoční čtyřhry

Dne 15. dubna uspořádalo SDH Sojovice s OÚ Sojovice již pátý ročník
turnaje ve stolním tenise "Velikonoční čtyřhry". Turnaje se mohly zúčastnit
jakkoli složené páry bez rozdílu věku a pohlaví, protože zápasy byly
handicapově upraveny, aby se vyrovnaly pomyslné rozdíly. Turnaj se konal v
KD v Sojovicích, a přihlásilo se dvanáct párů, které se utkaly systémem každý
s každým. Lepších osm párů postoupilo do vyřazovacího pavouka, ze kterého
vzešel vítěz. Nejlépe se popasovala se svými soupeři dvojice "Bubu", která za
celý turnaj ani jednou neprohrála. Poraženými finalisty se stali "Evženi". O
třetí místo zápolily dvojice "Lojzíčkové" a "Roman - Jitka". První dvojice
zápas zvládla lépe. Vyhrála 2 : 0 a obsadila tak třetí místo. Turnaj měl velice
dobrou úroveň, nebyla nouze o zápletky a překvapivé výsledky. Přes to
všechno celým turnajem vládla přátelská atmosféra a vzduchem létaly samé
úsměvy. Vítězové si odnesli mimo putovních pohárů i poháry vlastní, šunkové
selátko a lahvinku šampaňského. Závěrem bych chtěl poděkovat SDH
Sojovice za uspořádání turnaje a zakoupené ceny. OÚ Sojovice, který zapůjčil
Kulturní dům, ZŠ v Sojovicích, která zapůjčila hrací stoly a v neposlední řadě
hospodě "U Vránů" za poskytnuté občerstvení.
Doufám, že příští ročník bude stejně povedený a všichni se ve zdraví opět
sejdeme.
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Pořadí:
1. Bubu (Jitka a Dan Bursíkovi)
2. Evženi (Jiří Krucký ml. + Eva)
3. Lojzíčkové (tým z Křenku)
4. Roman a Jitka (Roman Kochloffel+Jitka Šimáňová)
5. Evik a Dáda (Eva Šimáňová+David Hradecký)
6. Bluzmeni (Irena Hatrmannová+Jiří Krucký st.)
7. LDN (Josef Krajíček+František Hradecký)
8. Peba (Pepa Špitálský ml.+Kuba Špitálský)
9. Prochyteam (Procházkovi z Předměřic)
10. Kyslík (Adéla Bíbrlová+Pavel Veselý)
11. Mimi (Míša Pragerová+Míla Kolčaba)
12. Vítr v kapse (Kamil Theuer+Petr Ollé)
Za SDH Sojovice Hradecký David


Pálení čarodějnic 2017

Letošní pálení čarodějnic patřilo všem malým čarodějnicím a čarodějníkům.
SDH Sojovice vyhlásil soutěž o nejhezčí masku na toto téma a čarodějnic se
„slétlo“ téměř 30. Nezávislá porota vybrala v jednotlivých věkových kategorií
tyto nejhezčí čarodějnice: Sára Kalfusová, Alžbětka Vavříková, Zuzanka
Thomsonová, Nikolka Kopřivová, Péťa Zdvihal, Tobík Kalfus, Nikolka
Veselá, Linda Krátká, Danielka Veselá, Eliška Roskovská, Verča Vendlová,
Terezka Veselá.
Děti byly tradičně odměněny nápojem, špekáčkem a věcnou cenou, kterou si
mohly vybrat na základě jejich umístění. Děkujeme všem soutěžícím a
nezávislé porotě.
Jitka Šimáňová
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 Memoriál Jana Hlaváčka – Sudovo Hlavno 2017
Hasičské závody – Memoriál Jana Hlaváčka se konal 13. května 2017. Do
Sudova Hlavna byly vyslány za SDH Sojovice čtyři družstva, z každé
kategorie jedno družstvo. Letos se nám nepodařilo navázat na úspěchy
z let minulých, přesto jsme slavili dvě první místa a to v kategorii
mladších žáků a starších žáků. Mužům a ženám se tentokrát útoky příliš
nepovedly a tak mohl slavit domácí tým ze Sudova Hlavna, který si
vítězství po tolika letech půstu jistě zasloužil .
Jitka Šimáňová
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Dětské rybářské závody

Dětské rybářské závody se konaly 20. 5. 2017 opět na rybníku v Sojovicích.
Účast zřejmě ovlivnila šeredná předpověď počasí. Na štěstí se naši "počasáři"
jako obvykle zmýlili a počasí na rybaření bylo přímo ideální. Dostavilo se 17
nejvěrnějších závodníků. Závody proběhly v soutěživém duchu, ale v rámci
fair-play. Největšího kapra ulovil Venda Tomášek - 63cm
V bodovém hodnocení se nejlépe umístil :
1. Jakub Troskovič - 1484cm
2. Adélka Bohuslavová - 1319cm
3. Barunka Horáková 805c
Celkově se ulovilo:
12 kaprů
6 cejnů
54 karasů
3 okouni
630 plotic
Vítězové na snímku, zprava Jakub Troskovič, Venda Tomášek, Adéla
Bouslavová, Barunka Horáková
Za ČRS MO Předměřice nad Jizerou Josef Habada
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Hasičský výlet

20. května 2017 se uskutečnil tradiční hasičský výlet po stopách českých
památek a zajímavostech. Letošním prvním cílem byl středověký hrad Kost,
který je nejzachovalejší hrad v České republice. Hrad Kost, vyrůstající ze
země vprostřed malebného Českého ráje, vypadá prakticky stejně už půl
tisíciletí. Rekonstrukce, která proběhla v 50. letech 20. století, mu na
atmosféře nic neubrala.
Druhou zastávkou našeho výletu byla obec Dneboh. Zde se nachází tzv.
Tančící les, který vznikl po velkém sesuvu půdy, který 27.6.1926 zničil 11
domů osady Kavčiny, stromy tu rostou ve svahu šikmo. Z Dnebohu nás čekala
túra směr Drábské světničky. Drábské světničky jsou skalní pevností na
západě Českého ráje. Celý komplex původně tvořilo přibližně 30 světniček
vytesaných do sedmi až 15metrových skalních bloků. Pískovcové skalní věže
a stěny Drábských světniček stojí nad údolím řeky Jizery a vypínají se do
výšky 177 metrů. Cílem byla Krásná vyhlídka a tajemná náhorní planina
Hrada, které dominuje nejvyšší vrch oblasti Mužský.
Po zdolání Drábských světniček (zdolali je všichni účastníci) jsme se
přesunuli do Svijan, kde nás čekal výborný pozdní oběd a prohlídka pivovaru,
který je nově zrekonstruován a moderně vybaven. Ochutnat jsme mohli pivo
Kvasničák. V pivovarské restauraci jsme však ochutnali i další piva, např.
Prémiový ležák „450“, Svijanského Fandu, Svijanského Rytíře či Knížete. A
všechna piva byla výborná.
Domů jsme se vraceli ve veselé náladě za doprovodu zpěvu písní
některých účastníků .
Jitka Šimáňová
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Pozvánka

Dne 22. července 2017 pořádá SDH Sojovice již 11. ročník losovaného
nohejbalového turnaje "Traverza Sojovice open". Do turnaje se mohou
závazně přihlásit jednotlivci do 17. července 2017 na tel: 731 488 881 p.
Hradecký David. Místo konání je hřiště Sokola v Sojovicích a začátek je
plánovaný na 9 hodinu. Prosím jen neregistrovaní hráči, obuv bez vzorku na
antukový povrch, a dobrou náladu s sebou. Startovné činní 100 Kč na osobu.
Občerstvení zajištěno!
Za SDH Sojovice Hradecký David
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Dětské hřiště - poděkování

31.3.2017 proběhla brigáda na novém dětském hřišti. Děkujeme všem, kteří
přišli pomoci.

.

100 let Sokola v Sojovicích

V listopadu roku 2020 uplyne sto let od založení Sokola v naší obci. Svědčí o
tom zápis v obecní kronice, který zní následovně:
„Po ustavující schůzi dne 1. 11. 1920 založen byl Sokol, který započal ihned
svojí výchovnou a osvětovou činnost. Starostou zvolen byl řídící učitel
Antonín Pacal, místostarostou rolník Václav Prágr, náčelníkem obuvník Matěj
Jonák, náčelnicí Julie Vítková. Členy výboru jsou: Leopolda Polzelbauerová,
Růžena Hanžlová, Josef Prágr, František Prágr, Florian Pánek, J. Lízálek,
Josef Fiala.“
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Toto výročí nechceme nechat bez povšimnutí, protože se jedná o pěknou
tradici, která se dotkla možná všech rodin v Sojovicích. Rádi bychom jej
důstojně, v rámci svých možností, oslavili a připomněli si vzájemně mnoho
skvělých členů a významných tahounů činnosti spolku. Jistě existuje hodně
osobních vzpomínek, fotografií či jiných dokumentů u bývalých členů nebo
v jejich pozůstalosti a ty se budeme snažit v následujícím čase do zmíněného
výročí soustředit, uspořádat a posléze vhodně prezentovat. Budeme rádi,
pokud nám oslovení pamětníci vyjdou vstříc a své poklady dovolí sdílet všem
zájemcům.
V současné době je počet členů Sokola Sojovice 33. Pro přípravu oslavy stého
výročí se tento počet rozšíří o další spolupracovníky a o postupu prací vás
budeme informovat v některém příštím čísle Zpravodaje.
Miloš Pánek

.

Kronika obce Sojovice

v roce 1927
Dne 28. srpna ve 3 hodiny odpoledne vypukl ve stodole p. Frant.
Prágra, starosty, z nezjištěných dosud příčin požár a zachvátil sýpku a kolnu.
Stodola lehla popelem a též vrch sýpky a kolny. Dík pohotovosti zdejšího
hasičstva a obětavosti přispěchaných občanů podařilo se oheň zdolati do
večerních hodin a na místě neštěstí postavena byla hlídka mající dozor nad
ohořelými a stále doutnajícími zbytky dřeva. Škoda nastalá panu starostovi
kryta byla pojištěním.
V tomto roce dne 13. listopadu poprvé provedeny byly ve zdejší obci
obecní volby a zvoleno bylo devět členů za stranu republikánskou, pět členů
za stranu sociálně demokratickou a 1 člen za stranu komunistickou. Starostou
zvolen byl p. Fr. Prágr č.p. 23.
V tomto roce utvořena byla odborová organizace republikánské strany
pod názvem „Místní domovina domkářů a malorolníků“ a ta přejímá veškerá
po hospodářské stránce stávající práva i povinnosti a plní všestranně své
poslání k plné spokojenosti členů. Činnost tohoto spolku čítajícího 42 členů
s vkladem každého à 50 Kč na nákup potřebných strojů roste vůčihledně a
význam jeho stále stoupá, zvláště v té době, kdy provedena má býti
pozemková reforma a na státním velkostatku Brandýs n/L., neboť zde
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v katastru naší obce jsou ohromné plochy polí a luk, patřící státnímu
velkostatku, jež mají býti drobným uchazečům rozděleny a do vlastnictví
prodány.
Spolek zvolil si předsedou p. Jos. Pragra, rolníka č.p. 21, vál. invalidn.
člověka velmi spořádaného a velmi oblíbeného, místopředsedou p. Al. Jungra,
pokladníkem a jednatelem p. Vác. Moce. Spolek tento vlastní a za mírný
poplatek půjčuje členům následující stroje, získané buď koupí, nebo dary za
podpory a subvence zemědělské rady.
1 trieur na čištění obilí k setí
1 vyorávač na brambory (fa Melichar)
1 kombin. stroj secí na obilí i řepu (fa Melichar)
1 luční brány
1 kultivátor fa Vacek
1 strojek na setí jetelových semen
1 secí strojek na setí máku a vodnice
1 karbovaný válec
1 železné pohrabovačky fa Sechtr
2 ledkovače na řepu fa Khebl
1 jícní roura „Thympan“
Ukázalo se, že strojní družstvo, jsouc řádně vedeno, stalo se svým
členům velmi prospěšným a dobře prosperuje.
Sociálně demokratické sdružení domkářů v naší obci jest též na výši
doby a ze svých prostředků koupili pro své členy secí stroj a ledkovač, který
též půjčuje. Předsedou byl p. Jarolím Jos. a členů bylo 34.
Během měsíce září roznemohla se dcera pana Jaroslava Rogozinského
Marie epidemickou nemocí záškrtem, kterému podlehla a zamřela; léčil ji pan
MUDr. Tichý z Lysé n/L. Ač ošetřující a obvodní lékař dr. Tichý zakázal
pohřeb za účasti obecenstva, vymohl si p. Rogozinský povolení v Praze a své
dceři vystrojil pohřeb okázalý a k otevřené rakvi měl každý přístup.
v roce 1927
Provedena byla v naší obci elektrizace za 105 tisíc kor. čsl. Proud
dodávají Dražické družstevní podniky. Instalace po obci prováděly fy
„Boleslava“ St. Boleslav, „Marynka“ Lysá n/L. a „Kuběnka“ Lysá n/L.
Motory pro pohon koupeny za výhodných platebních podmínek na podnět p.
starosty Pragra od fy Škoda v Plzni. Několik jen málo jednotlivců koupilo si
motory samostatně od fy „Svoboda“ Mladá Boleslav.
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V tomto roce nastává sloučení stávajících knihoven v obci a sice
knihovna čtenářského ochotnického spolku „Havlíček“ věnuje obecní
knihovně 172 svazky četby zábavné i poučné. Další dar pro veřejnou obecní
knihovnu jest od Těl. Jednoty „Sokol“ a sice 54 svazky četby historické,
cestopisné, výchovné jakož i zábavné. V této době čítá obecní knihovna 310
svazků. Knihovnou čtenářsko-ochotnického spolku vedl p. Václav Prágr č.p.
19, který nějaký čas zastával též obecního knihovníka. Knihovnu těl. Jednoty
Sokol vedl p. Josef Hradecký č.p. 59.
Usnesením obecního zastupitelstva a předsednictev obou spolků po
sloučení zmíněných tří knihoven ustanoven byl knihovníkem Václav Moc,
rolník č.p. 20. Všechny knížky opatřeny jím novými štítky a čísly a zaneseny
na paměť do Inventurní knihy se jmény dárců. Aby se ukázala činnost
knihovny za r. 1928, uveden počet vypůjčených knih během roku.
Vypůjčovalo si celkem 30 čtenářů a přečetlo 235 svazků z čehož 185
zábavných a 50 poučných. Jelikož nebylo vůbec žádné knihovní skříně ani
obyčejného stojanu, dala obec pořídit p. A. Jarolímovi otevřený stojan na
knihy, kamž ihned byly všechny přemístěny. Poplatek za půjčování knih se
nevybírá.
Během roku rozmohla se epidemie záškrtu v naší obci tak nebezpečné,
že zachváceno bylo touto nemocí 40 dětí, z nichž 9 jich zemřelo a sice: Marie
Rogozinská, Vlasta Kučerová, Jiřina Mrázová, Josef Řehák, Věra Mocová,
Miroslav Hradecký, Frant. Řehák, Václav Salač, Alžběta Bašusová. Bylo to
snad následkem výše zmíněné neopatrnosti při pohřbu Rogozinské (dle výroku
p. dra Tichého).
Těl. jednota Sokol pořádala dvě divadelní představení „Legionář
Lanc“ a „Horká Medicina“, jakož i Husovu oslavu, jež byla hojně navštívena.
Po panu říd. učiteli Ant. Pacalovi nastupuje p. učitel Vác. Mráček,
který čile ujímá se věci sokolské a vzdělavatelské. Díky jeho přičinění a za
pomoci dávno sokolské věci oddaných pracovníků nastává zde rušnější život.
Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 5ho února na 1928, jest
umožněno postaviti hasičskou zbrojnici na obecním pozemku vedle domu p.
Františka Králíka č.p. 24 a starou zbrojnici usneseno prodati i s pozemkem p.
Frant. Bašusovi č.p. 12 za 1000 Kč. Byla velmi chatrná a vedle pěkné školní
budovy budila nepěkný dojem, nehledě ani k té nevýhodě, že byla od středu
obce vzdálena a celkem nepříležitá.
V tomto roce utvořila se zde nová strana národně socialistická a
prvním jejím předsedou byl Jos. Kladívko, vodmistr v čerpací stanici „v
rybnících“.
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ZŠ Sojovice – informace

Školnírok 2016/2017 v kostce
Každá škola – ta sojovická nevyjímaje – má svá specifika i své každodenní
rituály, všední i jedinečné příběhy, které lemují její tok školním rokem v
proudu času. Za účelem zpestření a oživení výuky a naplňování vzdělávacích
cílů vymezených jednotlivými vzdělávacími programy školy, od mateřské
školy, přes školní družinu, až po základní školu, jsou jednotlivé týdny a
měsíce rutinní školní práce prokládány aktivitami, které mají za úkol zčeřit
hrozící stereotyp denního rozvrhu předmětů, alespoň na chvíli se zněj vymanit
a získat novou zkušenost, nový zážitek a ještě si zároveň takzvaně provětrat
hlavu. Je to stejně důležité pro žáky i pedagogy.
Školní rok 2016/2017, do jehož závěrečné fáze jsme jednou takovou aktivitou,
a to oslavou Dne dětí na školním hřišti (poděkování za hudební produkci patří
panu Tomáši Kindlovi) s připravenými soutěžemi (K. Hykel + V. Křížová)i
občerstvením a cenami(H. Nečesaná + J. Došlá), právě dnes vstoupili, byl
přímo „prošpikován“ množstvím nejrůznějších akcí. Vedle těch tradičních,
které jsou zařazovány každoročně (Tykví celá škola, Advent, Vánoční
besídka, návštěvy divadla či kina, tematické exkurze, školní výlety, plavecký
výcvik žáků ZŠ, zájmové kroužky, spaní ve škole či ve školce a některé další),
jsme ten letošní školní rok cíleně obohatili o několik „novinek“, které se
setkaly veskrze skladným ohlasem ze strany dětí i rodičů, za což jsme opravdu
rádi. Jako velmi zdařilé akce tak byly vnímány:
1) Bruslení na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou v období leden –
únor 2017, vždy s výjezdem tří ročníků ZŠ (kapacita autobusu) –při celkovém
počtu pěti výjezdů to znamenalo, že žáci každého ročníku (1. –5.) bruslili
celkem třikrát.
2) Uspořádání 1. ročníku pěvecké soutěže „Zlatá nota“, jejíž vítězkou se stala
žákyně IV. třídy Adélka Vrbová. Pro příští školní rok počítáme s uspořádáním
finále této soutěže v sojovickém KD za přítomnosti rodičovské veřejnosti.
3) Kulturní pořad ke Dni matek, na němž se všem maminkám se svým
pásmem předvedly nejprve děti z mateřské školy a poté svá poctivě
nacvičovaná vystoupení předvedli také žáci základní školy. Ani souběžně
probíhající program na konkurenční televizní stanici (ČR : Norsko) pro
návštěvnost pořadu nepředstavoval vážnější hrozbu.
Jsme samozřejmě rozhodnuti v těchto aktivitách pokračovat i v příštích letech.
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A aby byl výčet našich školních i mimoškolních aktivit úplný, nelze nezmínit i
závěrečné akce, které teprve dojdou naplnění a jejichž prostřednictvím do
kormidlujeme naši loď „Sojovice 2016/2017“do prázdninového přístavu:
1) Škola v přírodě –žáci I., II. a IV. tř. navštíví RS Březová u Třebíče, a to v
termínu od 12.do 16.června.Je pro ně přichystaný velmi zajímavý program, se
spoustou aktivit.
2) Školní výlet III. tř. –13.6. na žáky čeká krásný zámek Žleby na
Kutnohorsku, i s překrásným zámeckým parkem.
3) Školní výlet MŠ –15.6. se děti podívají do Starých Hradů na Jičínsku.
4) Školní výlet I., II. a IV. tř. –žáci navštíví zámek Loučeň na Nymbursku a
pokusí se zabloudit v místním bludišti.Za ZŠ a MŠ Sojovice:
Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy V Sojovicích 1. 6. 2017
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