Zpravodaj číslo 33 / duben 2021

Vážení spoluobčané,
před několika dny jsme slavili už druhé Velikonoce v období epidemie Covid19. Proto jsme byli ochuzeni o velikonoční řehtání a koleda s pomlázkou
proběhla jen v okruhu nejbližší rodiny. Přesto věřím, že jste si sváteční dny
užili ve zdraví a připomněli svým dětem, proč se tento svátek slaví a
povyprávěli jste jim příběh Ježíše Krista.
Velký dárek dostaly děti, a asi hlavně jejich rodiče, pár dní po Velikonocích.
Vláda ČR otevřela pro žáky prvního stupně a předškoláky základní a mateřské
školy. Žáci čtvrtých a pátých ročníků se vraceli do školních lavic po několika
měsících, vlastně v tomto kalendářním roce to bylo poprvé, kdy do této
budovy vstoupili. Všichni si společně přejeme, aby školy zůstaly otevřené až
do konce školního roku. Zároveň doufáme, že nedojde k nepříznivému vývoji
epidemie, který by mohl dát důvod k jejich opětovnému uzavření.
Covid 19 se nevyhýbá ani naší vesnici, k 9.4.2021 se v Sojovicích touto
nemocí nakazilo celkem 81 lidí z nichž většina se zdárně vyléčila. Přesto s
příchodem jara jsou dny veselejší, začaly práce na zahrádkách, děti oprášily
svá kola a koloběžky a všichni si užíváme sluníčka i když počasí zatím
ukazuje svojí aprílovou tvář. Těšte se na nové dny, které snad přinesou lepší
zprávy, zůstaňte všichni zdraví a neztrácejte veselou mysl. Budu se Vám
snažit tyto dobré zprávy přinášet jako nová editorka Zpravodaje obce
Sojovice.
Jana Nohová
zastupitelka obce
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• Činnost zastupitelstva obce Sojovice
Zastupitelstvo od poslední zprávy ve zpravodaji č. 31 se sešlo celkem dvakrát
a to dne 22.1.2021 a 24.3.2021. Na těchto jednáních byly řešeny záležitosti
spojené s činností zastupitelstva a provozem zařízení obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• OZ jednohlasně odsouhlasilo nabídku firmy Stavokomplet - variantu II.
navýšení stočného pro rok 2021 na předpokládanou výši přibližně 2.338,Kč (36 m3) na osobu a rok – jedná se o předpokládané navýšení o 284 Kč
na osobu a rok. K navýšení dochází z důvodu vytvoření fondu oprav na
údržbu obecní kanalizace
• OZ jednohlasně odsouhlasilo návrh Kupní smlouvy s O. Rotkem na
pozemek p.č. 456/50 o výměře 642 m2 ve výši 42.000,- Kč za cenu
stanovenou znaleckým posudkem a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
• OZ jednohlasně odsouhlasilo návrh smlouvy s firmou Jablotron na
střežení objektu hasičské zbrojnice – Tarif celková ochrana v hodnotě
1.035,- Kč bez DPH měsíčně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
• OZ jednohlasně odsouhlasilo návrh Smlouvy o zřízení služebnosti
k opravě kanalizace za Domem služeb s panem Jiřím Nekovářem a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy.
• OZ schválilo osmi přítomnými hlasy (Jan Novák se zdržel hlasování)
Smlouvu o vzájemné spolupráci a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti – hydrogeologický vrt s paní Lenkou Novákovou a pověřilo
starostu podpisem obou smluv.
• OZ jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2020.
• OZ jednohlasně schválilo Smlouvu o vzájemné spolupráci za účelem
realizace projektu „Autobusové zálivy a chodníky Sojovice – 1. etapa“
s obcí Skorkov a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
• OZ jednohlasně schválilo cenovou nabídku firmy Innovation One na
ochranu osobních údajů a služeb v archivnictví a pověřilo starostu
podpisem smlouvy s platností od 1.5.2021. Zároveň OZ pověřuje starostu
vypovězením smlouvy s Advokátní kanceláří Vlček &Partners nejpozději
k 31.1.2021.
• OZ jednohlasně odsouhlasilo odložení schválení smlouvy s firmou AVE
CZ o nakládání s odpadem č. S/5001596/02300161/170/ž do zajištění
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firmou AVE CZ, jak bude zdokladována celková hmotnost svezeného
směsného odpadu z obce Sojovice.
OZ jednohlasně schválilo Dodatek č.15 s firmou Ropid a pověřilo starostu
podpisem Dodatku.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy Atlas Software na legislativní
systém Codexis Green a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo záměr zúčastnit se projektu výstavby Svazkové
školy ve Staré Boleslavi z důvodu zajištění výuky pro druhý stupeň
základní školy dětí z obce Sojovice.
Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřská školy Sojovice okres
Mladá Boleslav (dále jen ZŠ a MŠ Sojovice) za rok 2020 a pokrytí ztráty
hospodářského výsledku. Podklady k účetní závěrce ZŠ a MŠ Sojovice,
příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2020 jsou výkaz zisku a
ztráty, rozvaha a příloha účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2020 a
sumář majetku organizace k 31.12.2020. Výnosy ZŠ a MŠ Sojovice za rok
2020 činily 10 863 758,73 Kč a náklady za rok 2020 činily 10 945 817,05
Kč. ZŠ a MŠ Sojovice vykazuje výsledek hospodaření běžného účetního
období ve ztrátě ve výši 82 058,32 Kč. Vzhledem k nastalé situaci a k
nestandartnímu ukončení bývalého ředitele Ing. Kindla ZŠ a MŠ Sojovice
zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Sojovice za rok 2020 s
výše vykázanou ztrátou a současně zastupitelstvo schvaluje pokrytí ztráty
roku 2020 ve výši 82 058,32 Kč z rezervního fondupříspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Sojovice. OZ doporučuje vedení ZŠ a MŠ vzhledem
k výše uvedeným skutečnostem ukončit spolupráci se stávající účetní a
vypsat výběrové řízení na nového poskytovatele účetních služeb.
OZ jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy M§T s.r.o. – ing. Miloš Týfa,
MBA na administraci projektu Autobusové zálivy a chodníky Sojovice –
II. etapa z důvodu nejnižší cenové nabídky a vynikajících zkušeností
z první fáze výstavby chodníků a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy Výtahy Čelákovice s.r.o. na
výstavbu zdvihadla do Sojovické hospody jako cenově nejvýhodnější a
pověřilo starostu podpisem smlouvy
OZ jednohlasně schválilo žádost Pískovny Sojovice s.r.o. na čerpání
finanční rezervy na sanaci rekultivaci.
OZ jednohlasně schválilo nabídku České spořitelny na úvěrovou smlouvu
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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OZ jednohlasně schválilo návrh smlouvy o dílo firmy M§T s.r.o. doplnění
VO k 1. etapě Autobusové zálivy včetně přechodů a navazujících
chodníků – Sojovice a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo smlouvu s firmou Zásilkovna s.r.o. na umístění
Z-Boxu a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo záměr pronájmu pozemků p.č. 313/7 (2351 m2)
a 313/10 (701 m2) v k. ú. Sojovice.
OZ jednohlasně schválilo odpuštění nájmu E. Frübauerové – Manikúrapedikúra na období březen - prosinec 2021 jako kompenzace nájmu za
období uzavření provozovny z důvodu nařízení Vlády ČR v období
pandemie Covid-19.
OZ jednohlasně schválilo návrh Smlouvy a budoucí smlouvě darovací
s Y. Kubátovou a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
a) SK Jizera Předměřice N/J
b) Knihovna města Mladá Boleslav
c) TJ Sokol Sojovice
d) Linka bezpečí, z. s.
•
•
•

ad a) OZ jednohlasně schválilo poskytnutí dotace SK Jizera -10 000
Kč
ad b) OZ jednohlasně schválilo poskytnutí daru Knihovně města
Mladá Boleslav ve výši 5 000 Kč.
ad c) ´A/ Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí daru ve výši 142 500
Kč a bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 160 000 Kč
spolku Tělocvičné jednotě Sokol Sojovice, IČ: 42718953, se sídlem
Sojovice 166, 294 75 Sojovice, na projekt " Rekonstrukce/ obnova
zázemí sokolovny TJ sokol Sojovice" v obci Sojovice. B/
Zastupitelstvo schvaluje splatnost návratné finanční výpomoci, která
je výše uvedená, s předpokladem do konce roku 2022, po dokončení
projektu a obdržení prostředků ze Státního zemědělského
intervenčního fondu (dále jen SZIF). C/ Dále zastupitelstvo schvaluje
dotvoření veřejnoprávní smlouvy na návratnou finanční výpomoc a
pověřuje následně starostu zajištěním dotvoření této smlouvy a
následně podpisem této smlouvy na základě předložené žádosti spolku
i s přihlédnutím k žádosti ze SZIF a Programu rozvoje venkova
vedenou pod číslem žádosti:
20/004/19210/120/174/003416 Tělocvičné jednotě Sokol Sojovice,
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IČ: 42718953, se sídlem Sojovice 166, 294 75 Sojovice, na projekt "
Rekonstrukce/ obnova zázemí sokolovny TJ sokol Sojovice" v obci
Sojovice za daných podmínek: návratná finanční výpomoc ve výši
160.000,00 Kč na účel dle žádosti se splatností do konce roku 2022.
• ad d) OZ jednohlasně zamítlo žádost Linky bezpečí, z.s.na finanční
příspěvek.
OZ jednohlasně schválilo smlouvu s firmou AVE CZ o nakládání
s odpadem č. S/5001596/02300161/170/21/ž a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo dotaci SDH Sojovice z rozpočtu obce ve výši
25 000 Kč.
OZ jednohlasně schválilo dodatek č. 17 s firmou AVE CZ ke sběru,
přepravě a odstraňování odpadu a pověřilo starostu podpisem dodatku.
OZ jednohlasně schválilo žádost ČRS MO Předměřice n/J o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce ve výši 5 000 Kč.
OZ jednohlasně schválilo záměr pronájmu sklepní kóje v Penzionu.
OZ jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 o
místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.OZ jednohlasně
schválilo smlouvu o spolupráci s firmou LUCOnet s.r.o. – modernizace
sítě elektronických komunikací a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí OZ projedná po předložení
projektové dokumentace.
OZ jednohlasně odmítlo žádost firmy Luma MB na dotaci z rozpočtu obce
A/ Zastupitelstvo obce Sojovice schvaluje ve funkci zřizovatele
příspěvkové organizace předložený rozpočet Základní školy a mateřská
školy Sojovice okres Mladá Boleslav na rok 2021 ve znění návrhu, který
jako příloha je nedílnou součástí originál zápisu.
B/Zastupitelstvo obce Sojovice schvaluje ve funkci zřizovatele
příspěvkové organizace Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace na roky 2021 -2023 Základní školy a mateřská školy Sojovice
okres Mladá Boleslav ve znění návrhu, který jako příloha je nedílnou
součástí originálu zápisu (maximální výše mzdových prostředků)
C/Zastupitelstvo obce Sojovice schvaluje ve funkci zřizovatele
příspěvkové organizace závazný ukazatel na mzdy ve výši 8.965.000,- Kč
(maximální výše mzdových prostředků - složení syn. účtů
521,524,525,527) z rozpočtu Základní školy a mateřská školy Sojovice
okres Mladá Boleslav na rok 2021 ve znění návrhu,který jako příloha je
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nedílnou součástí originálu zápisu ( maximální výše
mzdovýchprostředků).
D/ Zastupitelstvo obce Sojovice schvaluje ve funkci zřizovatele
příspěvkovéorganizace závazný ukazatel odpisů majetku 135.003,40 Kč (
v maximální výši -syn. účet 521) dle předloženého odpisového plán z
rozpočtu Základní školya mateřská školy Sojovice okres Mladá Boleslav
na rok 2021 ve znění návrhu, který. Jako příloha je nedílnou součástí
originálu zápisu.
E/ Zastupitelstvo obce Sojovice schvaluje ve funkci zřizovatele
příspěvkové organizace Plán tvorby čerpání peněžních fondů Základní
školy a mateřská školy Sojovice okres Mladá Boleslav na rok 2021 ve
znění návrhu, který jako příloha je nedílnou součástí originálu zápisu.
Ředitelka školy bude seznámena s výše uvedenými skutečnostmi.
Starosta informoval zastupitele o realizaci zakázky druhé kategorie
Výsadby stromů v Sojovicích - projekt 2021. Na základě průzkumu trhu
v rámci VZMR byla vybrána firma Školky Montano spol.s.r.o
s nabídkovou cenou 270 879,07 Kč vč. DPH.Zastupitelstvo obce Sojovice
schvaluje uskutečnění a udržitelnost projektu „Výsadba stromů v
Sojovicích - projekt 2021“ realizováno v souvislosti s vypsaným dotačním
titulem projektu v rámci NPŽP „Výzva č. 9/2019“ na pozemcích p. č.
402/10, 342/15, 88/2, 433/2, 433/28, 433/31 v k. ú. Sojovice a to i po dobu
udržitelnosti projektu v rámci NPŽP „Výzva č. 9/2019“ (udržitelnost
projektu 10 let od výsadby). Bude vysázeno celkem 30 stromů.
Zastupitelstvo dále pověřuje místostarostku Ing. Michaelu Vlachou o
podání žádosti o dotaci ve výše uvedeném dotačním titulu ve spolupráci s
MAS - Střední Polabí na základě jejich cenové nabídky ze dne 22.3.2021
za kompletní administraci daného projektu.Dále Zastupitelstvo obce v
souvislosti s podáním žádosti do dotačního titulu v projektu v rámci
NPŽP „Výzva č. 9/2019“ uděluje souhlas vlastníka pozemků s realizací
projektu „Výsadba stromů v Sojovicích – projekt 2021“ a to i po dobu
udržitelnosti projektu v rámci NPŽP „Výzva č. 9/2019“ (udržitelnost
projektu 10 let od výsadby) a pověřuje starostu obce Sojovice Ing. Bc.
Petra Obdržálka k podpisu souhlasu vlastníka pozemků s realizací
projektu to i po dobu udržitelnosti projektu v rámci NPŽP „Výzva č.
9/2019“. Výsadba bude realizovaná ve spolupráci s vybranou firmou na
základě VZMR v souvislosti s připravovaným projektem, a to firmou
Školky Montano spol.s.r.o. a dobrovolníky z řad občanů obce Sojovice,
dále bude výsadba provedena v termínu v souladu s danou výzvou a na
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základě vypracovaného odborného posudku k výsadbě dle podmínek
daného dotačního titulu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•

ZŠ a MŠ Sojovice
a) ČŠI – výsledek šetření stížnosti
b) Ing. Kindl – vzdání se funkce ředitele školy
c) VŘ – Konkurs na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Sojovice
d) Pověření řízením ZŠ a MŠ - J.Haizlerová
Zastupitelstvo bere na vědomí body a) – d) a doporučuje zastupující ředitelce
J. Haizlerové, aby informovala Školskou radu při ZŠ Sojovice o výsledku
šetření stížnosti ČSI. Starosta obce bude informovat ČŠI o způsobu vyřešení
stížnosti.
•
•
•

OZ vzalo na vědomí Dodatek č. 1 s firmou Kropáček-Nešpor ke
smlouvě o dílo „oprava havarijního stavu soc. zařízení a inženýrských
rozvodů obecní restaurace Sojovice“.
OZ vzalo na vědomí informaci o podání žádosti o podporu ze SFŽP
pro projekt Sojovice-hydrogeologický průzkumný vrt So-1 firmou
Grant § projectpartners, s.r.o..
OZ bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení a rozhodnutí
starosty o jmenování Mgr. Libuše Digaňové do funkce ředitele
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sojovce s platností od 1.7.2021

Zastupitelstvo obce zamítlo:
•

OZ jednohlasně zamítlo žádost firmy Dikos na snížení nájemného
v nebytových prostorách v domě služeb.

•

OZ jednohlasně zamítlo žádost firmy Luma MB na dotaci z rozpočtu
obce.
Vránová T, OÚ Sojovice
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COVID - RESPIRÁTORY, ZÁKAZ CESTOVÁNÍ MEZI OKRESY
Nouzový stav a
šíření
epidemie
Covid 19 stále
pokračuje . Obec
Sojovice
proto
nakoupila
pro
občany ve věku 60
a více respirátory,
které jsou nyní
povinné pro nošení.
Zastupitelé
obce
Sojovice
a
dobrovolní hasiči
Sojovice
respirátory
roznesli a předali
těmto občanům osobně nebo do poštovní schránky. Nadále
dobrovolní hasiči od podzimu dezinfikuji ionizátorem pravidelně
každou sobotu prostory základní školy Sojovice, mateřské školy a
obecního úřadu . Za což bych jim chtěl vyslovit poděkování
konkrétně hasičům : Bureš Martin, Beneš David, Novák Jan, Brynych
Zdeněk, Ollé Petr, Theuer Kamil, Děkujeme. Také jsme se museli
vypořádat se zákazem
pohybu mimo okres trvalého bydliště
vyhlášeném vládou ČR vzhledem k šířící se pandemii Covid 19. Na
tento zákaz jsme reagovali žádostí na ministerstvo vnitra ČR o
udělení výjimky z tohoto zákazu. Naše obec Sojovice se nachází v
okrese Mladá Boleslav, avšak na jeho úplném okraji. Sice historicky
obec Sojovice vždy patřila pod okres Brandýs n. L, nyní Prahavýchod. V padesátých letech byla obec Sojovice zařazena do okresu
Mladá Boleslav. Administrativní rozdělení nám po celou dobu činí
obtíže, protože nerespektuje přirozené vazby obce Sojovice na obec
Brandýs nad Labem. Směřuje zde veškerá autobusová hromadná
doprava, vlaková zastávka v obci není. Školstvím jsme rovněž
navázáni na obec Brandýs nad Labem, kam dochází děti z obce
Sojovice do škol od druhého stupně v Brandýse nad Labem.
Vzhledem k hromadné dopravě většina obyvatel je navázána na
lékařskou péči v okrese Praha východ převážně v Brandýse nad
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Labem, stejně tak cestami do
zaměstnání, s cestami za
nákupy obstarání si věci
denní potřeby. Pro velkou
část občanů obce Sojovice je
hromadnou, ale i osobní
dopravou,
velmi
komplikované a částečně
nemožné, zajistit základní
životní potřeby v okrese
Mladá Boleslav, kde žijí za
současných omezení. Naší
obec tvoří 30% seniorů na
60 let a pro ně je nemožné si
zajistit v rámci okresu
základní životní potřeby, jelikož jsou odkázáni na hromadnou
autobusovou dopravu. Vzhledem k shora uvedenému a dané
hromadné dopravě je jediná možnost pro občany obce Sojovice a to
zajištění všech potřebných životních potřeb v maximálně 7 Km
vzdáleném městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Za
současných omezení mají občané možnost zajištění nákupů v
nejbližším městě Benátky nad Jizerou s dojezdem 15 km pouze
individuální dopravou, ohledně zdravotní péče do Mladé Boleslavi
musí ujet 30 km opět pouze individuální dopravou. Výjimka byla
občanům Sojovic ministerstvem vnitra ČR udělena. A tak nám byla
trochu usnadněn život. Epidemie COVID 19 nebyla ušetřena ani obec
Sojovice . K dnešnímu dni bylo v obci Sojovice od počátku sledování
šíření nákazy nakaženo 78 osob. Z toho
muselo být léčeno
v nemocnici 5 osob. Bohužel máme i 1 osobu zemřelou s nákazou
Covid 19. Proto bych chtěl všem našim spoluobčanům popřát v této
nelehké době hlavně pevné zdraví.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice
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•

MŠ SOJOVICE - MODERNIZACE TŘÍDY MOTÝLKŮ

Mateřská škola je v provozu od roku 1978, sídlí ve dvoupatrové budově, která
je umístěna v rozlehlé zahradě na okraji obce. V budově se nachází dvě třídy.
Třída Motýlků pro starší děti a třída Ptáčat pro děti mladší.
Tvář mateřské školy se dynamicky mění, obnovuje a uzpůsobuje aktuálním
trendům a potřebám dětí. V průběhu posledních let dochází k
postupné modernizaci a renovaci prostor v obou třídách a zahrady.

Třída Motýlků je rozdělena na dvě místnosti – hernu a jídelnu. V herně byl
nábytek již ve značně chatrném a opotřebovaném stavu. Z tohoto důvodu byl
osloven pan Roman Sedmihradský, který po konzultacích s učitelkami této
třídy, vyrobil nábytek na míru, tak aby byly splněny požadavky na kvalitu a
bezpečnost.
Prostor herny je nyní rozdělen novým nábytkem do tzv. herních koutků, kde
se mohou děti lépe realizovat. Nábytek byl velikostně uzpůsoben potřebám
dětí, přičemž byl kladen důraz na snadnou manipulaci s ním. Chlapci mají
svůj koutek s dílnou pro montéry a děvčata kuchyňský koutek. Druhá strana
třídy je vybavena koutky pro rozvoj předmatematických a čtenářských
představ a dovedností. Nechybí ani hudební koutek s hudebními nástroji.
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V herně došlo také k výměně učitelského stolu a původních koženkových
dveří mezi jídelnou a hernou. V tomto případě se jednalo o jednu z technicky
nejnáročnějších úprav. Těmito úpravami zde vznikl nový úložný prostor pro
učitelské pomůcky, didaktický materiál a výtvarné potřeby. Prostor v herně
tak byl z praktického a estetického pohledu maximálně využit.
Modernizací prošla nejen herna, ale také prostor pro ukládání lůžkovin a
lehátek, kde byly taktéž demontovány původní koženkové dveře a byly
nahrazeny novými posuvnými. I v tomto případě byly úpravy realizovány
s důrazem na praktičnost a efektivní využití prostoru. Vznikly zde úložné
prostory pro pomůcky na tělesnou a hudební výchovu. Nově byly vyrobeny
poličky na zavěšení ručníků a hřebenů v koupelně. Takto zmodernizovaný
nábytek a prostory splňují přísné hygienické požadavky. Další částí, která
prošla částečnou renovací byla chodba, do které byly umístěny nové botníky.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Romanu Sedmihradskému za precizní
realizaci prací a zřizovateli, OÚ Sojovice, za příkladnou spolupráci, ochotu a
zájem vytvářet příjemné, moderní a útulné prostředí pro naše děti.
Těšíme se na další spolupráci při dalších etapách rekonstrukcí a renovací
vnitřních prostor MŠ a přilehlé zahrady.
Vladislava Novotná a Eva Svobodová
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• ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Každý rok, který končí odnáší s sebou vzpomínky, dobré i špatné. Vítáme
Nový rok s radostí, předsevzetími a s vyhlídkami nových možností pro rok
nový. My, učitelé a žáci neměříme rok na ten kalendářní, ale školní. Přesto i
nám již počátek roku přinesl překvapení, které se dotklo nás všech.
Do našeho nového kolektivu jsme přivítali pana učitele BcA. Josefa Ťupu a
slečnu Bc. Terezu Jančarovou, kteří se stali přínosem jak pro nás učitele, tak
pro naše děti.
Všechny nás ovšem velice mrzí, že současná situace nedovolovala všem
žákům zasednout do školních lavic a viděli jsme se pouze přes neosobní
monitory notebooků.
I tak ale nezahálíme a snažíme se ve škole připravit pro děti příjemnější
prostředí prostřednictvím tematických koutků na chodbách školy. Po návratu
je čeká například čtecí koutek s novými knihovnami a místem pro čtení,
ekologický koutek, kde se dozví spoustu zajímavostí o ochraně přírody, třídění
odpadu, o vzniku Země a životě na ní.
Je naším velkým přáním, aby se naše školička opět brzy zaplnila dětským
smíchem a po dlouhé době jsme všichni zaslechli pomyslný školní zvonek,
který nám oznámí začátek vyučování.
Přeji nám všem-rodičům, dětem, obyvatelům Sojovic pevné zdraví a hodně
síly.
Věřím, že se nám ke konci školního roku naskytne příležitost společného
setkání a ve zdraví ukončíme starý školní rok s lepšími vyhlídkami na rok
nový.
Jana Haizlerová
Pověřená řízením ZŠ Sojovice

Stránka | 12

• ZŠ SOJOVICE

Vážení rodiče, a přátelé školy,
oslovují Vás jako starosta Obce Sojovice, která je zřizovatelem Základní
školy a mateřské školy Sojovice okres Mladá Boleslav (dále jen ZŠ a MŠ
Sojovice). Jsem si vědom, stejně jako všichni zastupitelé obce Sojovice,
důležitosti ZŠ a MŠ Sojovice pro Vás jako rodiče a současně jako občany
obce. Dobře fungující škola je pro Vás i pro nás prioritním cílem. Školní
vzdělávání je jedna z nejvýznamnějších služeb poskytovaných v obci. Do
školy docházejí Vaše děti a to je to nejcennější co máte. Toho jsme si velmi
dobře vědomi. Úkolem zřizovatele je zabezpečit materiální podmínky
k dobrému fungování školy, k čemuž docházelo jak v minulosti, tak
v současné době a myslím, že se shodneme, že máme pěknou a dobře
vybavenou školu. Ohledně fungování školy má zřizovatel bohužel ze zákona
omezené pravomoci. Významnou pravomocí je jmenovaní ředitele školy, kdy
tento krok ovlivní chod školy na dlouhou dobu, kdy funkční období ředitele je
dle zákona 6 let. Po dobu jeho řízení školy má zřizovatel možnosti kontroly
stran hospodaření školy a zákonnosti postupu školy. Ohledně kontroly
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samotné kvality výuky, kontroly kvality řízení školy jsou pravomoci obce –
zřizovatele velmi omezené. Proto je samotný akt výběru nového ředitele a
jeho jmenovaní tak důležitý. I přesto nás, jako zřizovatele, velmi
znepokojovalo, jak je škola vedena panem ředitelem Ing. J. Kindlem.
Nezpochybňuji jeho pedagogické schopnosti, kdy jsem nezaznamenal po dobu
jeho působení výtky směrem ke kvalitě jeho výuky. Z pozice zřizovatele jsme
však měli pochybnosti o kvalitě řízení školy jako takové. Znepokojovalo nás
to, že došlo k významnému úbytku dětí, studujících v naší škole. Při převzetí
školy Ing. J. Kindlem byla kapacita žáků školy plně vyčerpána. Zvažovala se
půdní vestavba, aby mohli být všichni uspokojeni v možnosti studovat v ZŠ
Sojovice. Po necelých 6 letech jeho řízení školy máme bohužel opačný
problém. Pro školní rok 2020-2021 jsme jako zřizovatel museli udělit výjimku
z nedodržení minimálního počtu žáků. A to podle nás není dobrá vizitka jeho
práce. Na tento jev nemělo vliv demografické složení obyvatel. Děti
v Sojovicích a Skorkově jsou, pouze rodiče zvolili možnost přemístit děti do
jiných škol, především pak v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi. O tom
jsem se mohl přesvědčit při jednání se zástupci obce Brandýs nad Labem,
která požadovala platbu za žáka s trvalým pobytem v Sojovicích, studujícího
v jejich školách. Obdobně tomu tak bylo ve Skorkově. Jsem přesvědčen, že na
rozhodnutí přemístit dítě mělo velký vliv nestabilní prostředí ve škole,
konkrétně často se měnící učitelé. Za dobu působení Ing. J. Kindla se učitelský
sbor obměnil několikrát. Bohužel i Vám některým se stalo, že v průběhu
školního roku se vyměnil učitel a to někdy opakovaně. A to je vizitkou
schopností vést školu.
Se shora uvedených důvodů, obecní zastupitelstvo bylo ve shodě, že panu
řediteli Kindlovi neprodlouží automaticky jeho 6 letý mandát na další období a
bylo připraveno ke konci jeho mandátu, který končil v srpnu 2021, vyhlásit
výběrové řízení na nového ředitele školy tak, aby jeho mandát nebyl zkrácen,
byl dostatek času vybrat vhodného nástupce a nedošlo k narušení výuky
Vašich dětí. Dne 28. prosince 2020 jsme jako zřizovatel obdrželi od Ing. J.
Kindla odstoupení z funkce ředitele ZŠ a MŠ Sojovice k 31.12.2020. Zároveň
nás písemně informoval, že ZŠ a MŠ Sojovice jeho osobou zastoupená
rozvázala s Ing. Kindlem, jako učitelem, pracovní poměr dohodou rovněž
k termínu 31.12.2020. Stejně tak rozvázal pracovní poměr dohodou s p.
učitelkou Mgr. Nečesanou k datu 31.12.2020. O plánování tohoto kroku nás
jako zřizovatele školy dopředu neinformoval. Vystavil nás i Vás tak nové
komplikované situaci. Ihned jsme se sešli se zbývajícím personálem školy a
dohodli se na možnostech, jak pokračovat, aby byla zabezpečena výuka
Vašich dětí. V tomto mi dovolte vyslovit významné poděkování paní učitelce
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Janě Haizlerové a paní Mgr. Marii Bártové, díky jejichž vstřícnosti a ochotě
jsme našli způsob, jak zabezpečit chod školy po přechodnou dobu. Ještě
jednou jim děkuji.
Paní Janu Haizlerovou jsem pověřil řízením ZŠ a MŠ Sojovice od 1. ledna
2021 do doby, než bude jmenován nový ředitel/ka školy. O tom, jak bude
zabezpečena výuka, Vás již informovala paní J. Haizlerová. Vzhledem
k urgentnosti jsme kontaktovali Středočeský kraj, školský odbor a
konzultovali situaci. Po konzultaci jsem ihned 31.12.2020 vyhlásil konkurs na
nového ředitele s termínem odevzdání přihlášek do 31.1.2021. Dále jsme s p.
Janou Haizlerovou dohodli, že bude vhodné co nejdříve učitelský sbor doplnit
o dalšího pedagogického pracovníka což bylo splněno.
V pátek 26. února 2021 proběhlo v budově obecního úřadu Sojovice
první jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení místa
ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Sojovice,
okres Mladá Boleslav. Konkursní komise byla seznámena, že přihlášku do
výběrového řízení podali celkem 4 uchazeči. Po rozlepení všech 4 obálek od
uchazečů konkursní komise konstatovala, že všichni 4 uchazeči splnili
formální náležitosti. Z těchto uchazečů tedy nebyl žádný vyřazen. Všichni
uchazeči byli pozvaní k druhému jednání konkursní komise dne 18.března k
osobnímu pohovoru. Následně po druhém jednání konkursní komise proběhlo
vyhodnocení o pořadí uchazečů. Jsem spokojen, že naše vyhlášené konkursní
řízení oslovilo 4 uchazeče, což vzhledem k charakteru naší školy je pěkný
počet.
Na základě výsledků konkurzu jsem jako starosta obce Sojovice, v
souladu s ust.§102 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. a ust.§166 odst.2
zákona č. 561/2004 Sb., s účinností od 1.7.2021 jmenoval Mgr. Digaňovou
Libuši na pracovní místo ředitelky ZŠ a MŠ Sojovice okres Mladá Boleslav.
Jmenovaná se dle komise ve výběrovém řízení na ředitele ZŠ a MŠ
Sojovice umístila na prvním místě a já se rozhodl toto pořadí respektovat a do
funkce jsem Mgr. Libuši Digaňovou jmenoval. Chtěl bych ji popřát do nové
funkce , aby se úspěšně zapsala při vedení školy a dětem a jejich rodičům ,
aby pod jejím vedením se Vám ve škole líbilo, věřím , že zůstane zachován
řádný chod školy a chod školy se bude vyvíjet správným směrem tak, aby jste
byli spokojení Vy jako rodiče, Vaše děti a potom i já a zastupitelé obce.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice
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• ŠKOLNÍ KRONIKA
Vím, že je těžká doba a tak se pokusím vám všem a zvláště starousedlíkům
trochu zvednout náladu. Jak jistě všichni víte, v prosinci loňského roku "nás
nenadále opustil" ředitel naší školy. Nově jmenovaná zastupující paní
ředitelka Jana Haizlerová po něm dělala inventuru v dokladech a podařilo se jí
nalézt doslova poklad. Školní kroniku z let 1883 - 1939. Je v ní mimo jiné
uveden seznam všech prvňáčků, kteří vždy v daném roce do školy nastoupili.
Jsou zde však uvedeny i události, které se staly ve vsi. Kroniku jsem nechal
odborně digitalizovat a v této chvíli je již na webových stránkách obce k
nahlédnutí. Prosím o shovívavost, neboť soubor je trochu větší a tak chvíli
trvá, než se načte, ale stojí to za to. Přikládám zároveň i několik obrázků jako
ukázku. Zároveň je na tuto kroniku odkaz i na školních webových stránkách .
Bc. Karel Zahrádka
místostarosta obce Sojovice
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• LÍPY U KŘÍŽKU
V průběhu roku 2020 byl proveden zdravotní
ořez tří lip u křížku. Čtvrtá lípa už dříve
uhynula a nyní jsme vysadili na její místo
novou 4 lípu . Tak doufáme, že se ji bude dařit.
Výsadbu provedla firma Školky Montáno s.r.o.
, se kterou máme dobré zkušenosti z výsadby
Platanové aleje u Jizery.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice

•

CESTA NA SEVERKU

Na základě dohody obce Sojovice a farmou Krucký -Jiřího Kruckého, p. Ivana
Pragera , a dále zástupcem f. Agáta Stará Lysá panem Ing. Pavlem Pokorným
se v současné době provádějí práce na údržbě místní nezpevněné komunikace
Sojovice - Severka. Pan Krucký a spol , Prager zabezpečili prořezávku
náletových dřevin podél cesty. Obec Sojovice zabezpečila výkonný mulčovač
od obce Káraný s obsluhou . Pan Pokorný s f. Agáta přislíbil strhnutí povrchu
nezpevněné komunikace a srovnání , tak aby zde byl možný běžný provoz.
Část komunikace od Sokola k první polní křižovatce bude rovněž upravena
stejně tak , jako v minulém období jsme upravili komunikaci na chatovou
osadu Radešín. Zbytek cesty směrem na severku se upraví stejným způsobem,
pokud se podaří vyřešit majetkoprávní
vztahy.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice
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• MÝCENÍ STROMŮ – CHODNÍKY SOJOVICE
Určitě neuniklo Vaší pozorností
mýcení stromů podél hlavní silnice
č. 331 v obci Sojovice . Mýcení bylo
na základě uděleného povolení.
Povolení bylo uděleno v souvislosti s
stavebním povolením pro stavební
akci "Chodniky a autobusové zálivy
v obci Sojovice 1 etapa. ", kdy
stromy přímo zasahovaly do
připravované stavby. Celkem na
základě povolení obecního úřadu
Sojovice bylo pokáceno: 3 ks lip, 3 ks topolů, a na základě povolení obecního
úřadu Skorkov 1 ks topolu. Byly pokáceny stromy v slepém ramenu řeky
Jizery , kde bude nový mostek pro pěší a pak před prodejnou potravin, kde
povede trasa nových chodníků a pak na návsi v místě nových BUS zálivů.
Obec Sojovice jako žadatel o mýcení a investor stavební akce se zavázalo k
náhradní výsadbě v obci Sojovice. Již nyní plánujeme v tomto roce výsadbu
vzrostlých stromů ve třech lokalitách . 1 výsadba v areálu mateřské školky a
obecního úřadu . 2. výsadba v areálu dětského hřiště 3 . výsadba stromů - alej
u sportovního areálu Léčiva. Vysazeny budou vzrostlé stromy ve spolupráci s
osvědčenou firmou školky Montáno, která byla dodavatelem výsadby aleje v
parku Jizera.
Jak jsem niž psal projekt : „Chodníky a autobusové zálivy obci Sojovice 1
etapa“ zdárně pokračuje. Získali jsme platné stavební povolení a podali jsme
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žádost o dotaci na státní fond dopravní infrastruktury včetně celého projektu.
Na projekt můžete nahlédnout na webových stránkách obce. Po přidělení
dotace proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a je předpoklad
zahájení stavby v září 2021.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice

• VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ
Letošní Velikonoce byly bohužel opět
ovlivněny pandemií koronaviru, proto se SDH
Sojovice ve spolupráci s kulturní komisí
rozhodl uspořádat pro děti velikonoční
putování, které bylo uzpůsobeno vládním
nařízením, a konalo se od pátku do neděle.
Děti se společně se svými rodiči mohli s námi
vydat, i když vlastně bez nás, na velikonoční
stezku, na které je čekalo deset stanovišť.
Vstupným do hry byla jakákoliv velikonoční
ozdoba,
kterou
umístili
na
návsi
k velikonočnímu zajíčkovi, nebo zavěsili na
vrbové větvičky v truhlících.
Na stanovištích jsme si mohli připomenout
význam
Velikonoc,
tradice
o
předvelikonočním týdnu, co je to jarní
rovnodennost, jaké jsou jarní kytičky, či jaké
známe velikonoční koledy. Luštili jsme šifry,
dělali dřepy, počítali příklady nebo vyzkoušeli
znalosti ve velikonočním kvízu. Z písmen na
jednotlivých stanovištích všem vyšla tajenka:
„Svátky jara“. Odměnou byla krásná
procházka po okolí vesnice, diplom a
v neposlední řadě sladká odměna, kterou si
děti vyzvedly v neděli v hasičské zbrojnici.
Velikonočního putování se zúčastnilo 54 dětí, z čehož máme opravdu radost
♥. Doufáme, že jste si hru užili a zpestřili si tak velikonoční prázdniny. I když
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věříme, že v příštím roce už budou Velikonoce takové, jako je známe z let
před pandemií, máme v plánu tuto hru (v jiné podobě) opakovat.

Za SDH Sojovice Jitka Šimáňová

• INFORMACE TJ SOKOL SOJOVICE
I přes nepřízeň okolností se nám v loňském roce podařilo zorganizovat
sportovní tradiční každoroční akce, ale i započít nové aktivity. Pevně věřím
ve zlepšení epidemiologické situace a těším se na sportování v Sojovicích.
Akce loňského roku –
1/ 1.1. - Tradiční “Novoroční vejšlap” – tentokrát okruh Dvorce, Káraný,
vodárna….
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2/ 7.1. -1.3. - Cvičení rodičů s dětmi
pod vedením pí. Šínové v tělocvičně
místní školy, bohužel zrušeno /Covid/
Velice nás potěšil velký zájem o toto
cvičení!
3/ 25.1. - Tenisový turnaj dvojic –
Houštka hala St. Boleslav, již 11.
ročník, vítězové – Jurda Krucký,
Lukáš Coritar
4/ 1.2. – 10.3.
- Cvičení žen v
tělocvičně místní školy pod vedením
Vlaďky Obdržálkové, bohužel též
zrušeno /Covid/
5/ 15.6. – 2.10. - Tenisová školka
pro předškolní a školní děti, již třetí
ročník pod vedením starosty Sokola
Miloše Pánka na hřišti TJ
6/ 15.8. - Tenisový pouťový turnaj
smíšených dvojic na hřišti TJ, již osmý ročník
7/ 27.9. - Trojboj turnaj /tenis, volejbal, nohejbal/ na hřišti TJ, již 25. ročník,
organizátor Milan Novotný
8/ 15.5.-30.10. - Tenisová tradiční liga na hřišti TJ, již 14. ročník
9/ 7.11. Slavnostní shromáždění k výročí 100 let Sokola v Sojovicích/zrušeno
Covid/
Za velkého finančního přispění
obce pokračovala údržba a
rekonstrukce budovy na hřišti.
Byla vyměněna zbývající okna
v
dolní
části
budovy,
zrekonstruována
kuchyň,
dovybavená kamny klubovna.
Byly zorganizovány dvě velké
brigády, jarní a podzimní, k
údržbě a zazimováni hřiště. Za
veškerou dobrovolnou činnost
při údržbě budovy a hřiště patří
všem
zúčastněným,
kteří
přiložili ruku k dílu, velké poděkování!!! Záměrně neuvádím jména, mrzelo
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by mě, kdybych na někoho zapomněla. Je
velkou radostí vidět jak budova přestala
chátrat a věřím, že i v následujících letech
pokročí další práce na budově a hřišti!
Naším cílem je využívat budovu v zimním
období, ale zatím nemáme vyřešeno topení a
dokončenou rekonstrukci velké místnosti v
prvním poschodí. V současné době ve
spolupráci s OÚ je požádáno o dotaci na
zateplení budovy, čekáme na vyjádření k
dotaci.
I v letošním roce budeme pokračovat v
pořádání sportovních akcí, samozřejmě
pokud situace dovolí. Těším se na setkávání
sportovců na našem cvičišti!
Sportu zdar!

Eva Jará

• MUDr. PAVEL KRUPIČKA INFORMACE
Telefonní čísla MUDr. Pavla Krupičky do ordinace ve Staré Boleslavi
se nemění – pevná linka +420 326 911 628. Tato linka je v současné době
velmi přetížená, takže se zdá, že nefunguje. Ale v době ordinačních hodin
pondělí, úterý, středa, pátek normálně funguje, proto je třeba vydržet,
až telefon sestra přijme. Ve čtvrtek v době ordinačních hodin v Sojovicích je
na příjmu mobilní telefon +420 723 394 100. K dispozici je rovněž pracovní
email praktik-stabo@seznam.cz, na který je možno psát kdykoliv.
Ohledně plánovaného očkování: od 1.3.2021 bude pro pacienty 70+ a 80+
otevřena registrace v naší ordinaci. Pouze pro ty, kteří dosud nejsou nikde
k očkování
registrováni!!!!! Seniory,
kteří
dosud
nejsou
registrování, budeme
postupně
aktivně
telefonicky vyhledávat
a registrovat k očkování v naší ordinaci, poté objednávat k očkování
do ordinace ve Staré Boleslavi.
Očkování bude dlouhodobý proces na měsíce, nejdříve 80+ pak 70 +. Vše
bude záležet na dostupnosti vakcíny.
MUDr. Pavel Krupička
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Termín podání žádostí o přijetí do ZŠ Sojovice byl prodloužen do
19.4.2021

Stránka | 27

Sojovický zpravodaj – číslo 33/prosinec 2021
Vydává Obecní úřad Sojovice, náklad 400 výtisků, neprodejné.
K tisku připravil OU Sojovice, grafická úprava Jana Nohová, duben 2021.
Neprošlo jazykovou úpravou.

Stránka | 28

