Zpravodaj číslo 29 / říjen 2018

Vážení spoluobčané,
myslím, že si většina z nás oddychla, že skončilo léto a s ním úmorná
vedra, a že konečně nastal podzim. I když podzim může být provázen
listopadovými plískanicemi, mlhou, a může tak připadat smutný a
melancholický. Ale nemusí to tak být, může býti krásný, plný barev, pouštění
draků, dlabání dýní a procházek.

U nás bude především ve znamení komunálních voleb a oslav 100. výročí
založení republiky. Volbám se budeme věnovat více uvnitř zpravodaje, proto
mi dovolte seznámit Vás blíže s oslavami 100. výročí založení republiky, které
plánujeme na sobotu 27. října 2018 ve spolupráci s obcí Skorkov. Pozvánky
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s přesným časovým harmonogramem Vám budou doručeny do schránky.
Hrubý program je následující:










Pietní akt u pomníku v Podbrahách
Zasazení pamětní lípy u Jizery – kulturní program ZŠ Sojovice
Pietní akt u pomníku v Sojovicích
Přednáška RNDr. Josefa Hejnáka v kulturním domě k událostem,
které předcházeli začátku 1. světové války, vzniku naší republiky a
především souvislosti s těmito událostmi s rodáky našich obcí.
K tomuto tématu vyjde i publikace, kterou si budete moci zakoupit.
Současně s přednáškou proběhne program pro děti ve vedlejších
prostorách.
Ohňostroj
Večerní zábava k oslavám vzniku republiky

Věřím, že Vás naše pojetí oslav 100. výročí založení republiky zaujalo a oslav
se zúčastníte.
Přeji Vám hezké podzimní dny a snad na oslavách na shledanou.
Ing. Bc. Petr Obdržálek

 Činnost zastupitelstva obce Sojovice
Zastupitelstvo od poslední zprávy ve zpravodaji č. 28 se sešlo celkem třikrát, a to ve dnech
14.5.2018,18.6.2018 a 10.9.2018.
Na těchto jednáních byly řešeny záležitosti spojené s činností zastupitelstva a provozem zařízení
obce.
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Zastupitelstvo obce schválilo:












Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy záměr pronájmu
obecního bytu č. 4.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy OZV č. 1/2018 o
nočním klidu.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy dodatek č. 1
k pojistné smlouvě č. 7721031779 uzavřenou se společností
Kooperativa a.s.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy navýšení příspěvku
na provoz ZŠ a MŠ (na dofinancování provozního pracovníka za
období březen až červen) ve výši 28.000,- Kč. Tyto prostředky budou
zaslány ve dvou částkách.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy účetní závěrku ZŠ a
MŠ Sojovice a nevyhovělo žádosti na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2017 v navrhovaném poměru. Zastupitelstvo schválilo
všemi přítomnými hlasy rozdělení hospodářského výsledku v poměru
50% do rezervního fondu a 50% do fondu odměn.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost ZŠ a MŠ
Sojovice o poskytnutí příspěvku na ŠVP ve výši 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo požaduje konečné vyúčtování tohoto příspěvku
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost ZŠ a MŠ
Sojovice o souhlas s použitím části prostředků na IF na výmalbu MŠ a
ŠK.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost J. Janečka o
povelní hostování Lunaparku na pouti v termínu 19.8.2018.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost společnosti
T.A.Q. s r.o. o dočasný pronájem pozemků p.č. 383/2 a 259/4 k.ú.
Skorkov za symbolickou 1,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu
k podpisu smlouvy s touto firmou.
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Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy dodatek k platným
smlouvám se společností Alis spol. s r.o. o poskytnutí práv k užívání
software (GDPR). Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu tohoto
dodatku.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy smlouvu se
společností Alis spol. s r.o. o poskytování hostingových služeb.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy s touto firmou.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy výměnu podlahové
krytiny ve školní jídelně. Na základě obdržených nabídek
zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy vybralo nejnižší nabídku pana
J. Čermáka, Praha 9. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu
smlouvy s touto firmou.
Zastupitelstvo schvaluje záměr zakoupení hasičského dopravního
automobilu DA 1LZ k přepravě osob při řešení požárů, střídání směn
SDH, k evakuaci osob. K financování uvedeného automobilu bude
požádáno o přidělení dotace. Zastupitelstvo dále schvaluje
spolufinancování uvedeného automobilu po přidělení dotace
z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy nabídku na
zpracování digitálního povodňového plánu obce. Zastupitelstvo dále
schvaluje podání žádosti o dotaci na bezdrátový rozhlas obce.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s touto
firmou.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy záměr prodeje
hasičského vozidla CAS 25 SPZ: MB 96-22 včetně znal. posudku.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy nabídku M&T s.r.o.,
Praha 21 s návrhem o dílo na zhotovení autobusového zálivu.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy s touto firmou.
Zastupitelstvo schválilo návrh na odměnu zastupiteli Z. Kvapilovi za
řešení správního řízení s cestou u Staré Boleslavi (ke střelnici) ve výši
5.000,- Kč. Hlasování se zdržel Z. Kvapil.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy návrh závěrečného
účtu za rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017 bez výhrad.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy účetní závěrku obce
za rok 2017.
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Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy počet členů pro volby
2018 do zastupitelstva obce Sojovice v počtu 9 zastupitelů
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy smlouvu o
poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – GDPR
s Advokátní kanceláří Vlček & Partners s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje
starostu k podpisu smlouvy s touto firmou.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy zakázku firmy
Stavokomplet na havarijní opravy kanalizací v obci. Cena se bude
odvíjet od stavu kanalizace a počtu opravených míst.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost p. J.Svobody
na odkup cisterny Škoda 706 RTHP za částku 30.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo žádost Z.Kvapila o uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí darovací – místní komunikace s navrženými
úpravami. Hlasování se zdržel Zdeněk Kvapil.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy cenovou nabídku na
opravu polní cesty na Radešíně firmy Ondřeje Rotka s cenou 120 650
Kč bez DPH.
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku firmy Jablotron na služby
střežení objektu OÚ Sojovice č.p. 166. Zastupitelstvo vybralo variantu
2. Hlasování se zdržel Jiří Vavřík, Ivan Prager, Zdeněk Kvapil a Jan
Kubeš.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost na dovybavení
JSDH Sojovice podané Zdeňkem Brynychem formou budgetu ve výši
110.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:






Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost D. Vránové o výjimku z rušení
nočního klidu ze dne 24.8. na 25.8.2018.
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost P. Kopřivy o výjimku z rušení
nočního klidu ze dne 11.8. na 12.8.2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení ZŠ a MŠ Sojovice o
vyhlášení ředitelského volna na den 29.6.2018.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ Sojovice o
provozu MŠ v době letních prázdnin.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí analýzu potenciálu úspor pro Kulturní
dům a Dům služeb.
Zastupitelstvo bere na vědomí podání žádosti o dotaci na „Pořízení
nového dopravního automobilu“ do vybavení JSDH.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost o udělení výjimky z doby
nočního klidu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výzvu Ministerstva zemědělství
k vlastníkům vodovodům a kanalizací na obnovu VaK.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 na rok
2018
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace k postupu prací na novém
územním plánu.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o předčasném splacení
krátkodobého úvěru č. 0317720479 na cisternovou stříkačku.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci ZŠ a MŠ Sojovice o volbě
nového člena ŠR, jímž byla zvolena Mgr. Karin Hykel.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí veřejnosprávní kontrolu v ZŠ a MŠ
Sojovice č. 1/2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace k oslavám 100 let výročí
vzniku ČR.

Zastupitelstvo obce zamítlo:




Zastupitelstvo zamítlo žádost společnosti LUMA MB o
příspěvek/dotaci z rozpočtu obce na rok 2018 s odůvodněním, že dle
platné vyhlášky obce byl termín pro podání žádostí o dotaci
z rozpočtu obce do konce března.
Zastupitelstvo zamítlo všemi přítomnými hlasy cenovou nabídku pana
L.Velechovského na nový kontejner na BIOODPAD.

Vránová T, OÚ Sojovice
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 Vítání občánků 2018
Dne 7. 4. 2018 od 14 hodin se na OÚ v Sojovicích uskutečnilo „Vítání
občánků“.
Slavnostně jsme přivítali celkem deset nových občánků, z toho šest děvčat a
čtyři chlapci narozených v období od června 2016 do března 2018. Úvodní
slovo měl starosta pan Ing. Petr Obdržálek, který všechny přítomné přivítal.
Doprovodný program si připravila ZŠ Sojovice, při čemž vybrané děti
zazpívaly písničky a přednesly krásné básničky. Poté byli jednotlivě vyzváni
rodiče se svým děťátkem, aby se podepsali do kroniky a zároveň každá
maminka dostala růži. Děťátko dostalo pamětní medaili, pamětní list, dětský
příbor, hračku (to vše od OÚ Sojovice), a album na fotografie (od SDH
Sojovice).
Byl pozván fotograf z Brandýsa nad Labem, aby si rodiče mohli nechat
vyfotografovat své děťátko v kolébce a na památku udělat rodinnou fotografii.
Dětem ze ZŠ byla za odměnu předána sladká odměna.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách této krásné události.
Jiřina Kropáčková
Za kulturní komisi OÚ
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 Memoriál Jana Hlaváčka
Letošní memoriál v Sudově Hlavně byl pojat zároveň jako okrsková soutěž a
konal se 12. května. Do Sudova Hlavna jsme vyjeli „linkovým“ autobusem
v počtu 7 družstev. Tak jak se nám v loňském roce nepodařilo navázat na
úspěchy z let minulých, tak letos jsme si to opravdu vynahradili. Muži skončili
na prvním a druhém místě, ženy také vybojovaly první a druhé místo, starší
žáci skončili třetí a mladší žáci byli třetí a čtvrtí. Ze Sudova Hlavna jsme tak
odjížděli se šesti poháry a tyto krásné výsledky nakonec oslavili v Sojovické
hospodě .
Jitka Šimáňová

 Memoriál Josefa Matuny
Memoriál Josefa Matuny v Kostelním Hlavně byl přesunut ze zářijového
termínu na 9. června. Díky tomuto kroku byla vyšší účast a lepší počasí,
uvidíme, jak to vyhodnotí pořadatelé pro roky následující. Do Kostelního
Hlavna jsme vyjeli také „linkovým“ autobusem v počtu 7 družstev. A
výsledky byly opět velmi dobré. Muži skončili na prvním a čtvrtém místě,
ženy vybojovaly druhé a čtvrté místo, starší žáci skončili druzí a mladší žáci
byli první a čtvrtí. Myslím, že letošní sezona pro nás byla více než úspěšná.

Jitka Šimáňová

 Dětský den v Sojovicích
Tradičně se v rámci oslav Dne dětí konal i dětský den v Sojovicích, jako
každý rok na velkém fotbalovém hřišti u skladů. Dětský den se nesl v duchu
sportovních a dovednostních stanovišť, pod záštitou OÚ Sojovice a SDH
Sojovice. Jednotlivá stanoviště pro děti připravovaly členky kulturní komise
za pomoci dobrovolníků z řad rodičů. Dětský den se konal v neděli 27. května
od 13.30 hod. Děti mohly na jednotlivých stanovištích za splnění
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nejrůznějších úkolů získat vždy razítka, za která poté obdržely nejrůznější
ceny. Dětského dne se zúčastnilo přes 70 dětí. Mohly si zkusit chůzi na
chůdách, házet balónkem na plechovky, jízdu na kole, kopání na bránu, hádání
předmětů, skok přes překážky a spoustu dalších dovednostních úkolů. Ve
volné chvíli se mohly díky počasí osvěžit v malém bazénku s vodou a malé
děti si zadovádět mezi balónky. Pro každé dítě bylo na posilnění připraveno
malé občerstvení ve formě párku v rohlíku a limonády. Pro děti byla jako
každý rok zajištěná pěnová show na dovádění a i letos měla u dětí velký
úspěch. Na závěr dětského dne byla tradičně vyhlášená soutěž střelby na bránu
za účasti úžasného gólmana přezdívaného Kominík, kdy za každý střelený gól
byly rozdávány zajímavé odměny jako např. bedýnka zeleniny, pivo a víno
(pro rodiče). A i když se branku nepodařilo vstřelit, neodešel střelec zcela s
prázdnou. Jako cenou útěchy za nestřelený gól získal roličku toaletního
papíru. Sluníčko nám přálo a troufám si říct, že se celá akce vydařila podle
představ kulturní komise a již nyní se těšíme na příští rok. Velké poděkování
patří všem pomocníkům, SDH Sojovice a všem sponzorům, bez kterých by to
nešlo.
Sponzoři: OÚ Sojovice, SDH Sojovice, TJ Sokol Sojovice
Ing. Michaela Vlachá
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 Hasičský výlet
Letos se hasičský výlet konal 16. května a cílem byl Ústecký kraj. První
zastávkou bylo město Děčín, které jsme si prošli spolu s průvodkyní.
Prohlídka končila na děčínském zámku, kde jsme měli objednanou degustaci
děčínských pralinek a děčínského likéru. Poté jsme si prohlédli krásný
děčínský zámek, který je barokního slohu. Po individuálním obědě jsme se
přesunuli pod Pravčickou bránu, která je největší přirozenou skalní bránou na
našem kontinentu a národní přírodní památkou. Také je nejkrásnější přírodním
útvarem Českého Švýcarska. Po zdolání všech vyhlídek, na kterých jsme se
kochali krásným pohledem na České Švýcarsko, jsme se od Pravčické brány
dali Gabrielinou stezkou k Mezní Louce, kde na nás čekal autobus a večeře. I
když to byl výlet fyzicky náročnější, věřím, že s odstupem času se všem
účastníkům líbil .

Jitka Šimáňová
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Ukončení prázdnin

V neděli 16. září se s menším zpožděním konaly hry na ukončení prázdnin. U
skladů léčiv se sešlo 38 dětí, které prošly označenou trasou, na které plnily
úkoly. Čekala na ně střelba vzduchovkou, lukostřelba, pexeso, procvičování
paměti, kuželky, chůdy, hledání předmětů ve „slizu“, hra na roční období a
poznávání zvířátek. Úkoly všechny děti zvládly, a odměnou jim byla věcná
cena, kterou si každý vybral. Poté proběhlo hledání pokladu (kinder vajíček), a
o sladkou tečku na závěr se postarala Katka Benešová, která pro děti upekla
úžasný dort, za což jí moc děkujeme .
Skupinky s největším počtem bodů:
1. Bára Králíková, Pavlík Králík, Radek Růžička
2. Nela Fialová, Tomášek Vlachý, Danielka Veselá
3. David Thomson, Zuzka Thomson
Jitka Šimáňová
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 Volby 2018
Volby do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do Senátu se konají v pátek 5.
října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. Volební místnost
je v Domě služeb.
Volby do senátu
Volič vloží za plentou do žluté obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro
kterého hlasuje. Lístek se nijak neupravuje.
Volby do zastupitelstva
V obecních volbách lze hlasovací lístek upravit jedním ze třech způsobů:
1. Můžete označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tak dává hlas kandidátům této
strany v pořadí podle hlasovacího lístku a v počtu, který má být v obci zvolen.
2. Nebo můžete označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však 9 kandidátů.
3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby zkombinovat. Tedy, lze označit
křížkem jednu volební stranu i dát křížky před jména kandidátů z ostatních
stran. Volič tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené
volební strany pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku a pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů (tj. do 9)

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby
do obecních zastupitelstev.
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Sdružení za rozvoj Sojovic, kandidátka č. 1
pořadí kandidát
1.

Zdeněk Kvapil
49 let, inspektor skladového hospodářství pro ČR, Sojovice

2.

Petr Brabec
61 let, zástupce vedoucí prodejny, Sojovice

3.

Jan Novák
39 let, servisní technik, Sojovice

4.

Ing. Kateřina Štefíková
29 let, referentka KN, Sojovice

5.

Jan Kubeš
36 let, servisní technik, Sojovice

6.

Jiří Solil
37 let, skladník, Sojovice

7.

Milena Belajová
50 let, referentka ČD, Sojovice

8.

Monika Petrášová
52 let, OSVČ, Sojovice

9.

Milan Havelka
63 let, důchodce, Sojovice
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Volba pro Sojovice, kandidátka č. 2
pořadí
kandidát
1.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
45 let, státní zaměstnanec, Sojovice

2.

Bc. Karel Zahrádka
53 let, soukromý podnikatel, Sojovice

3.

Ivana Formánková
43 let, administrativní pracovnice, Sojovice

4.

Ivan Prager
53 let, soukromý zemědělec, Sojovice

5.

Ing. Michaela Vlachá
42 let, referentka, Sojovice

6.

Jana Nohová
43 let, asistentka, Sojovice

7.

Petra Veselá
39 let, administrativní pracovnice, Sojovice

8.

Jiří Vavřík
69 let, důchodce, Sojovice

9.

Ing. Jitka Šimáňová
36 let, účetní, Sojovice
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 Kulturní akce do konce roku 2018
9. 10. 2018 – Zájezd do Divadla Na Fidlovačče -Sen noci Svatojánské
(cena 200Kč, vstupenky je možné koupit u p. J. Kropáčkové)
13. 10. 2018 – Sraz šedesátníků a jedenašedesátníků
27. 10. 2018 – Oslavy 100 let vzniku republiky
4. 11. 2018 – Vítání občánků
11. 11. 2018 – Svatomartinský lampionový průvod
2. 12. 2018 – Zahájení Adventu
8. 12. 2018 - Mikulášská besídka
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Sojovický most přes řeku Jizeru
Oficiální datum otevření nového mostu v Sojovicích přes řeku Jizeru je 5.
října 2018. Otevření mostu proběhne po úspěšných zátěžových zkouškách,
které se uskuteční 2. října 2018. Poté bude uděleno povolení předčasného
užívání komunikace – mostu. Kolaudace mostu proběhne až následně, kdy
součástí kolaudačního rozhodnutí je i demolice starého mostu a rekultivace
prostor v okolí mostu. Tím bude završena více jak 100 letá historie starého
Sojovického mostu, který po celou dobu sloužil nejen občanům Sojovic, ale
všem, kdo přejížděl řeku Jizeru. Most odolal i přírodním živlům, zejména
povodním, při kterých i mosty mladšího data výroby takové štěstí neměly. Byl
postaven našimi předky a mnozí z nás si k mostu vybudovali nostalgický
vztah. Stávající most bude nahrazen mostem novým, moderním obousměrným
a budeme doufat, že bude sloužit nejméně tak dlouho, jako most starý. Tuto
významnou stavbu financuje Středočeský kraj a obec Sojovice se bude podílet
finančními prostředky při výkupu pozemků pod přístupovými komunikacemi.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice

Sojovický zpravodaj – číslo 29/říjen 2018
Vydává Obecní úřad Sojovice, náklad 400 výtisků, neprodejné.
K tisku připravil OU Sojovice, grafická úprava Ing. Bc. Petr Obdržálek, říjen 2018.
Neprošlo jazykovou úpravou.
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