Zpravodaj číslo 30 / květen 2019

Vážení spoluobčané,
od posledních voleb do obecního zastupitelstva uplynulo půl roku a
nyní stojíme před volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou 24. a
25. května 2019. Účast ve volbách do Evropského parlamentu v minulých
letech nebyla vysoká, ale dovoluji si odhadnout, že nyní bude vyšší než
v minulých letech. Všichni jsme v uplynulých letech poznali, že členství v EU
nám přináší mnoho nových věcí, ať už dobrých nebo špatných, a právě
zkušenost s členstvím v EU bude motivací k vyšší účasti ve volbách. Proto
Vám popřeji dobrou a uváženou volbu. Volby v obci Sojovice proběhnou
standardně v domě služeb, kde se na Vás bude těšit volební komise.
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Ve volebním programu do obecního zastupitelstva obce Sojovice 2018
jsme deklarovali některé priority. Dovolte mi krátce Vás seznámit s jejich
plněním:










Druhé hasičské vozidlo transportní DA1 LZ. V současné době je
ukončeno zadávací řízení a vybrán dodavatel. Tento výběr projedná a
schválí obecní zastupitelstvo. Po té bude osloven dodavatel a vozidlo
bude dodáno do konce roku 2019 a bude čerpána dotace k tomuto
projektu.
Nový obecní rozhlas: zde již zadávací řízení rovněž proběhlo, byla
vybrána nejvýhodnější nabídka a obecním zastupitelstvem schválena.
S dodavatelem Bártek rozhlasy s.r.o. byla podepsána smlouva
s termínem realizace projektu do konce roku 2019 tak, aby rovněž
byla čerpána dotace.
Nové chodníky I etapa: nyní je připravována projektová
dokumentace, aby v říjnu 2019 mohla být podána žádost o dotaci
z RFSDI .
Cyklostezka + cyklolávka: připravujeme projektovou dokumentaci
aby mohla být podána žádost o dotaci z RFSDI. V současné době
očekáváme jasné stanovisko nového vedení obce Skorkov, zda bude
pokračovat ve spolupráci na této akci.
Kanalizace v obci: Bohužel se prokazuje špatná kondice kanalizace
v obci. Příští rok budeme muset z důvodu havarijního stavu udělat
kompletní rekonstrukci kanalizace v úseku od dopravního zrcadla na
návsi po odbočku na Káraný. V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace
bude nutná úplná uzavírka této komunikace. Projektová dokumentace
se připravuje. Dále došlo k havárii odbočky kanalizačního řadu od
objektu obecního úřadu - školky - penzionu k hlavní silnici. V dubnu
byla ve školce zjištěna nefunkčnost a hromadění odpadu. Tento
havarijní stav byl odstraněn a následná revize rovněž konstatuje
špatný stav kanalizace v tomto úseku. Všech 5 revizních šachet je
v havarijním stavu, doslova se rozsýpají a potrubí od úřadu po
hasičskou zbrojnici bude nutné také vyměnit. Firma Stavokomplet
předložila revizní prohlídku a na obecním zastupitelstvu bude
projednána cenová nabídka této rekonstrukce.
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Objekt obecního úřadu a školky: v současné době je vybrána firma
k provedení výměny schodiště. Realizace proběhne do konce letních
prázdnin 2019. Dále se připravuje rekonstrukce kanceláře obecního
úřadu a toalet sloužících jak veřejnosti, tak dětem docházejícím na
obědy.
Základní škola: připravujeme zadávací řízení k opravě střechy
základní školy, výměně střešní krytiny tak, abychom byli schopni
čerpat podporu z Fondu pro podporu venkova Středočeského kraje.
Obchvat obce: v uplynulém období jsme navázali úzkou spolupráci
se Středočeským krajem a Krajskou správou údržby silnic,
s ekonomickým náměstkem Ing. Alešem Čermákem Phd. MBA.
Výsledkem je dohoda o provedení konkrétních kroků jak ze strany
obce tak kraje vedoucí k realizaci obchvatu. Tato spolupráce se jeví
velmi optimisticky. Kraj schválil Usnesení č. 041-14/2019/RK ze dne
15.4.2019, kde je obec Sojovice jako jedna z 5 obcí zařazena a
schválena k vypracování technické studie obchvatu obce. Obec
Sojovice bude muset ve svém novém územním plánu v souladu
s touto studií zapracovat novou verzi trasy obchvatu tak, aby
vyhovoval současným normám a požadavkům. Pak je vize nového
obchvatu reálná v dohledné době.

Zabývali jsme se i dalšími problémy obce a snažíme se je řešit stejně jako
bioodpad, o kterém Vás seznámím v samostatném článku. Pokud budete mít
náměty k řešení problémů v obci, nebráním se jakémukoliv názoru. Oslovte
mne, napište mi, budu rád za každý podnět.
Chtěl bych touto cestou poděkovat kulturní komisi obce Sojovice v čele
s paní Jiřinou Kropáčkovou za hladký průběh všech akcí v uplynulém období,
ať už to byl Advent, Masopust, Čarodejnice a další akce. Stejně tak bych rád
vyslovil dík místním Hasičům jak JSDH v čele s panem Zděnkem Brynychem,
kteří byli ve zvýšené míře úspěšně nasazeni k požárům, tak ale i dobrovolným
hasičům k podílení se na sportovním a kulturním životě obce Sojovice .
Starosta obce Sojovice
Ing. Bc. Petr Obdržálek
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 Činnost zastupitelstva obce Sojovice
Zastupitelstvo od poslední zprávy ve zpravodaji č. 29 se sešlo celkem pětkrát,
a to 3x v roce 2018 ve dnech 29.10.2018, 26.11.2018 a 17.12.2018 a 2x v roce
2019 ve dnech 4.2. 2019 a 1.4. 2019. Na těchto jednáních byly řešeny
záležitosti spojené s činností zastupitelstva a provozem zařízení obce.
Dne 29.10. 2018 se konalo v obci ustavující zasedání a jednání nově zvoleného
zastupitelstva:
Slib členů zastupitelstva složili všichni přítomní členové zastupitelstva. Ověřovatelé
provedli kontrolu všech osvědčení o zvolení a neshledali žádné nedostatky či chyby,
následně byla předána nově zvoleným zastupitelům: Ing. Bc. Petr Obdržálek, Ivana
Formánková, Milan Havelka, Jana Nohová (omluvena - dodatečně složen slib 26.11.),
Jan Novák, Ivan Prager, Petra Veselá, ing. Michaela Vlachá, Bc. Karel Zahrádka
Volba orgánů obce proběhla veřejným hlasováním, při kterém byli
zvoleni:







Do funkce starosty obce Sojovice Ing. Bc. Petr Obdržálek
Do funkce prvního místostarosty Bc. Karel Zahrádka
Do funkce druhého místostarosty Ing. Michaela Vlachá
Předsedou finančního výboru byla zvolena Ivana Formánková
Předsedou kontrolního výboru byla zvolena Jana Nohová
Všichni členové zastupitelstva byli zvoleni jako neuvolnění.

Zastupitelstvo obce schválilo:
 Zastupitelstvo jmenuje od 1.11.2018 paní ing. J. Šimáňovou jako
zástupce obce ve Školské radě.
 Zastupitelstvo schválilo jednohlasně rozpočet na rok 2019
v paragrafovém znění jako schodkový.
 Zastupitelstvo schválilo jednohlasně střednědobý výhled na rok 20192021.
 Plán inventur za r. 2018 včetně proškolení členů a složení jednotlivých
inventurních komisí byl zastupitelstvem jednohlasně schválen tak, jak
byl předložen.
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Požadavek pana ředitele ZŠ a MŠ na použití zůstatku 667,- Kč z akce
Škola v přírodě na dofinancování výdajů na dopravu na celoškolní
výlet byl jednohlasně schválen.
Zastupitelstvo jednohlasně přijalo nabídku Komerční spisovny Krnsko
s.r.o. pro potřeby skartace a archivace dokumentů a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo Smlouvu budoucí o zřízení
VB a o právu stavby na pozemku p.č. 422/5 k.ú. Sojovice s firmou
ČEZ Distribuce, a.s. a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo Smlouvu o dílo a položkový
rozpočet na zpracování digitálního povodňového plánu s firmou
Envipartner s.r.o. Brno a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo Smlouvu o dílo na zimní
údržbu místních komunikací na r. 2018/2019 s firmou Fomex TEAM
spol. s r.o. a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Cenová nabídka firmy Fomex TEAM spol. s r.o na kontejner na
bioodpad nebyla projednána, budou doplněny další informace a bod
bude projednán na dalším zastupitelstvu. Jednohlasně schváleno
všemi zastupiteli.
Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci týkající se rezervace míst
v Mateřské škole pro děti s trvalým bydlištěm v obci Skorkov,
Podbrahy, Otradovice byl jednohlasně schválen, zastupitelstvo
pověřilo starostu podpisem dodatku.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo pověření Bc. K. Zahrádky
k dozoru na zpracování územního plánu.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo pověření Bc. K. Zahrádky
k získání současného platného digitálního územního plánu
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo pověření Bc. K. Zahrádky
k revizi smluv za odběr energie a k zadání Výzvy k podání nabídky do
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „dodávky
elektřiny pro objekty ve vlastnictví obce Sojovice“.
Žádost o poskytnutí příspěvku na dopravu žáků ZŠ do divadla byla
zastupitelstvem jednohlasně schválena.
Zastupitelstvo schválilo jednohlasně dodatek č. 12 ke smlouvě o
sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/02300161/35/06
s firmou AVE cz Benátky n/J a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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Zastupitelstvo schválilo jednohlasně nabídku firmy Stavokomplet na
zpracování „Plánu financování a obnovy vodohospodářských sítí
kanalizace“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Návrh smlouvy o dílo na odvoz bioodpadu s firmou Fomex TEAM
spol. s r.o. nebyl projednán, budou doplněny další informace a bod
bude projednán na dalším zastupitelstvu. Jednohlasně schváleno
všemi zastupiteli.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování bioodpadu
s firmou N§N Košátky byl jednohlasně schválen a zastupitelstvo
pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku.
Výpočet místního poplatku za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu ve výši 694,07 Kč na poplatníka byl jednohlasně schválen –
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.2/2012.
Nabídka ing. M. Zahradníka na havarijní pojištění hasičského vozidla
s pojišťovnou ČSOB (Pojistná smlouva č. 8070525311) na částku
70.103,- Kč byla jednohlasně schválena a zastupitelstvo pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo jednohlasně žádost ředitele ZŠ a MŠ Sojovice
ing. J. Kindlem o zapojení do projektu „Šablony II“ (Výzva MŠMT).
Zastupitelstvo schválilo jednohlasně záměr použití části prostředků
z investičního fondu školy ve výši 84.000,- Kč na truhlářské práce pod
podmínkou, že nebude v období jarních prázdnin z tohoto důvodu
uzavřen provoz MŠ.
Zastupitelstvo schválilo jednohlasně stanovení ceny stočného pro r.
2019 firmou Stavokomplet s.r.o. Brandýs n/L ve výši 55,80 Kč za m3
vč. DPH.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo Smlouvu o vedení účetnictví a
souvisejících agend obce Sojovice s paní J. Truneckou a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo zrušení usnesení č. 11 z r. 2012 o
nezveřejňování zápisu a usnesení z důvodu možné kolize se zákonem
č. 101/2000 Sb.
Obec Sojovice souhlasí s působením MAS Střední Polabí, z.s. na
svém území v letech 2019 –2023 a souhlasí s realizací společné
strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Střední
Polabí, z.s., zároveň vyjadřuje obec Sojovice zájem být členem MAS
Střední Polabí, z.s. s členským příspěvkem 10,-Kč/obyvatele na rok.
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Zastupitelstvo jednohlasně schválilo všemi přítomnými hlasy návrh na
vyřazení majetku obce.
Zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy odsouhlasilo firmě AVE CZ,
Benátky nad Jizerou smlouvu o sběru, přepravě a odstranění odpadu č.
S/5001596/02300161/170/19/ž na dobu určitou a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy odsouhlasilo poskytnutí dotace
TJ Sokol Sojovice ve výši 52.000,- Kč.
Zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy vyjádřilo souhlas Pískovně
s.r.o., Sojovice k zásahu do významného krajinného prvku na části
parcely č. 268/1 (8482 m2) a č. 287 (1129 m2).
Zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy odsouhlasilo poskytnutí dotace
Mysliveckému spolku Sojovice - Skorkov ve výši 18.000,- Kč.
Zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy odsouhlasilo poskytnutí dotace
SDH Sojovice ve výši 25.000,- Kč
Zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy odsouhlasilo poskytnutí daru
Knihovně města Mladá Boleslav ve výši 4.000,- Kč.
Zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy odsouhlasilo poskytnutí dotace
SK Jizera Předměřice z.s. ve výši 5.000,- Kč.
OZ jednohlasně schválilo navýšení limitu rozhodování pana starosty o
běžných výdajích do výše 60.000,- Kč vč. DPH bez souhlasu
zastupitelstva.
Návrh smlouvy s firmou Cavalo Černá v Pošumaví s.r.o. – Dohoda o
spolupráci při ukládání biodpadu v kompostárně Lysá n/L - byl
jednohlasně schválen a OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zároveň OZ pověřuje starostu po uzavření smlouvy s firmou Cavalo k
podání výpovědi smlouvy s firmou N&N Košátky s.r.o.
OZ jednohlasně schválilo objednání a nákup kontejneru na bioodpad
typ Liaz Albr 8,5 m3 zesílený v ceně 64.330 bez DPH a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
OZ schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ProtelPro
s.r.o. za PVS o zřízení VB na pozemku p.č. 1259/5 a 1259/13 a,
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo žádost o zakoupení 3 kompletů Izolovaných
dýchacích přístrojů, 10 ks Kukly Devolt Total a 3 brašen na ochranné
masky k dovybavení jednotky SDH.
OZ jednohlasně schválilo žádost Z. Kvapila o uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o převodu tlakové kanalizace do vlastnictví obce.
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OZ se seznámilo s návrhem veřejnoprávní smlouvy o zajištění
povinné školní docházky v jiné obci. Schválilo připomínku - Obec
bude hradit docházku dětí na 2. stupni, tedy od 6. ročníku, neboť
docházku na 1. stupni zajišťuje obec ve vlastní škole.
OZ schválilo žádost Pískovny Sojovice s.r.o. k čerpání finanční
rezervy na sanaci rekultivace za r. 2018.
OZ jednohlasně schválilo účetní závěrku a rozdělení hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ za r. 2018.
OZ jednohlasně schválilo poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ na ŠVP.
OZ schválilo jednohlasně Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné
služby Integrovaná doprava stř. kraje a pověřilo starostu podpisem
Dodatku.
OZ schválilo jednohlasně žádost o zřízení VB pro kanalizační
přípojku na pozemcích 1269/1 a 342/62, k.ú. Sojovice k RD č. p. 242.
OZ jednohlasně schválilo výběr firmy Bártek rozhlasy s.r.o.
k realizaci zakázky Protipovodňová opatření obce Sojovice a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy J. Svobody zemní práce na
dodávku schodiště u OÚ a MŠ a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:









Zastupitelstvo vzalo na vědomí Oznámení o vyhlášení ředitelského
volna na 16.11.2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení o vyhlášení ředitelského
volna na 9.10.2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložené rozpočtové opatření č.7 a
č. 8 na rok 2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí SFŽP, Praha 4 o
poskytnutí dotace na „Protipovodňová opatření obce Sojovice“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za
školní rok 2017/2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Protokol o kontrole dodržování
povinnosti v PO od HZS Mladá Boleslav včetně nápravného opatření
( dodání dokladů o zdravotní způsobilosti u 5 členů jednotky do konce
ledna 2019).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2018.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci zaslanou ředitelem ing.
Jaroslavem Kindlem o provozu ZŠ a MŠ Sojovice a vyhlášení
ředitelského volna na 21.12.2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek VPK č. 2/2018 ZŠ a MŠ
Sojovice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky inventarizační zprávy za rok
2018, dle které nebyly shledány žádné závady.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 10 na rok
2018.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí ředitele o uzavření provozu
MŠ v pátek 1.2.2019 z důvodu malého zájmu ze strany rodičů.
Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy, z nichž ani jedna
nesplnila podmínky zadané ve výběrovém řízení. Zastupitelstvo vzalo
na vědomí výsledky sdělené výběrovou komisí, která z důvodu
nesplnění podmínek zadavatele obě dvě nabídky vyřadila ze soutěže.
OZ zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúčtování linek PID za 2. pol.
2018.
OZ vzalo na vědomí informaci o výsledné kalkulaci za utřídění
dokumentů od Komerční spisovny Krnsko s.r.o.
OZ vzalo na vědomí Roční zprávu o finančních kontrolách za rok
2018.
OZ vzalo na vědomí rozhodnutí ředitele školy na provoz MŠ v období
25.2. – 1.3. 2019. K řešení uzavírání provozu v MŠ bude svolána
samostatná schůzka za přítomnosti zástupců rodičů a zaměstnanců
MŠ.
OZ vzalo na vědomí rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových o zamítnutí žádosti o zastavení aukce.
OZ vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Sojovice
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, obvodní oddělení
Benátky n/J.
OZ vzalo na vědomí rozhodnutí ředitele školy o přerušení provozu
MŠ 18.4.2019.
OZ vzalo na vědomí rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení
ředitelského volna 17.4.2019.
OZ vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2019
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Zastupitelstvo obce zamítlo:








Zastupitelstvo nevyhovělo žádosti o dar firmě Domácí hospic
Nablízku, Lysá n/L a odkáže žadatele na možnost zaslání žádosti
v daném formuláři v řádném termínu v únoru běžného kalendářního
roku.
Nabídka Fomex-Team s.r.o. na odvoz bioodpadu nebyla schválena.
Nabídka na odvoz a likvidaci bioodpadu podaná firmou Kompostárna
Hořátev nebyla schválena.
Cenová nabídka firmy Stavokomlet s.r.o. Zápy na rekonstrukci
kanalizace nebyla zastupitelstvem odsouhlasena. Na tuto rekonstrukci
bude vyhlášeno poptávkové řízení po řádné přípravě projektové
dokumentace.
Zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy zamítlo udělit firmě RAMA
AOS, Praha 4 potvrzení o připravenosti k budoucímu jednání o
spolupráci při zajišťování zpětného odběru obalů.
Vránová T, OÚ Sojovice

 Sraz jubilantů v roce 2018
Dne 13. října 2018 se na OÚ Sojovice po dvouleté pauze uskutečnilo
slavnostní setkání jubilantů r. 1957 – 1958, nejen místních, ale i rodáků.
Nejprve všechny jubilanty včetně jejich partnerů slavnostně přivítal starosta
obce pan Ing. Petr Obdržálek. Každý jubilant dostal květinu, a poté se
společně vydali v doprovodu členek kulturní komise do ZŠ, kde si prohlédli
třídy, kroniky a zavzpomínaly na časy, kdy i oni navštěvovali tuto školu. Pan
ředitel Ing. Jaroslav Kindl je příjemně přivítal a děti ZŠ pod vedením
pedagogů si připravily krátký program. Program jubilantů dále pokračoval
v kulturním domě. Nejprve byl slavnostní přípitek, poté se podávala večeře,
káva, zákusek a následovala volná zábava. V 17 hodin přijela malá kapela
Roberta Jíši, která hrála k tanci i poslechu.
Celkem bylo pozváno dvacet tři jubilantů, oslav se zúčastnilo pouhých
deset a jejich partneři. Přestože byla účast nízká, zábava byla skvělá a bylo
hodně veselo. Oslavenci byli velmi spokojeni a rádi se po dlouhé době viděli
nejen s místními, ale hlavně s rodáky, kteří zde již nebydlí. Velice je mrzelo,
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že se někteří nemohli dostavit. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách
této akce.
Jiřina Kropáčková
Za kulturní komisi OÚ



Oslava 100 let republiky

Dne 27.10. 2018 proběhly v naší obci ve spolupráci se zástupci obce
Skorkov oslavy 100. výročí vzniku republiky. Na levém břehu řeky Jizery, v
novém krásném prostředí, zástupci obou obcí slavnostně zasadili pamětní lípu
republiky, u které následoval proslov starostů obou obcí, tedy za obec
Sojovice pana Ing. Bc. Petra Obdržálka a obec Skorkov pana Miloše Honzáka.
U nově vysazené pamětní lípy děti z obou obcí, pod vedením Petry Štefíkové,
zazpívaly několik lidových písní včetně nového hitu našich nejznámějších
interpretů s názvem „Za sto let“. Po přednesu se všichni občané průvodem
přemístili k pomníku válečných obětí, kde hasiči SDH Sojovice a SDH
Skorkov za znění Československé státní hymny položili věnec.
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Zbytek oslav se odehrával v kulturním domě obce Sojovice, kde bylo
připravené pohoštění a přednáška z historie vzniku ČSR a okolností, které
tomu předcházely. Přednášel pan RNDr. Josef Hejnák CSc. Všichni přítomní
měli zároveň možnost zakoupit si knihu "Rodáci našich obcí ve Velké válce",
kterou pan Hejnák napsal. Po celou dobu přednášky se ve vedlejších
prostorách starala o zábavu našich nejmenších kulturní komise obce Sojovice.
Připravila dětské dílničky, ve kterých si děti mohly vyrobit sovičku či vybarvit
českou vlajku z papíru. Samozřejmě i pro děti bylo připraveno pohoštění
včetně nápojů. Za přínos při dokumentaci historie obce Sojovice předal
starosta obce Sojovice panu Hejnákovi poděkování v podobě skleněné
plakety. Zakončení oslav při příležitosti stého výročí vzniku Československa
bylo slavnostním ohňostrojem a taneční zábavou.
Ing. Michaela Vlachá
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 Druhé vítání občánků v roce 2018
Kulturní komise OÚ Sojovice uspořádala dne 4. listopadu 2018 od 14 hodin
již podruhé v tomto roce vítání občánků. Tentokrát jsme slavnostně přivítali
celkem šest nových občánků, z toho čtyři chlapce a dvě dívky narozených
v období od května do září 2018. Úvodní slovo měl starosta pan Ing. Petr
Obdržálek, který všechny přítomné slavnostně přivítal. Základní škola
Sojovice pod vedením pana ředitele Ing. J. Kindla si připravila krátké recitační
a hudební pásmo s vybranými školáky. Vystupující děti dostaly za odměnu
čokoládu. Poté byli rodiče s dětmi jednotlivě přizváni k podpisu do pamětní
kroniky, každá maminka dostala krásnou růži a pro děťátko pamětní minci,
pamětní list, hračku, dětský příbor (to vše od OÚ Sojovice) a album na
fotografie od SDH Sojovice.
K dispozici byla fotografka, u které si mohli rodiče nechat vyfotografovat
děťátko v kolébce a na památku společnou rodinnou fotografii.
Je velice příjemné, že se v naší obci za poslední roky narodilo hodně dětí, a
proto se další vítání uskuteční již 25. května 2019 - už se na Vás těšíme.
Za kulturní komisi
Jiřina Kropáčková
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 Svatomartinský průvod
Dne 11. listopadu 2018 v 17 hodin jsme se sešli u ZŠ Sojovice, kde byla
převyprávěna legenda o Svatém Martinovi. Poté jsme se všichni vydali na
průvod obcí, v čele se Sv. Martinem na bílém koni, a na cestu nám posvítily
lampiony, které si děti přinesly. Průvod byl ukončen u hasičské zbrojnice, kde
bylo připraveno občerstvení pro všechny zúčastněné. Každý si mohl vzít
svatomartinský rohlíček a teplý čaj. Děkujeme všem za skvělou účast.
Za kulturní komisi
Jiřina Kropáčková
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 Advent 2018
Jednou z tradičních akcí v Sojovicích je rozsvícení vánočního stromu, která
tentokrát proběhla 2. prosince 2018 od 15:30 hodin u kulturního domu s
tradičním občerstvením (čaj, svařák, štrúdl, perník apod.) a vánočním
jarmarkem. Vánoční jarmark zajistily paní učitelky MŠ, kde byla možnost
zakoupení vánoční dekorace nebo dárečky pro své nejbližší pod stromeček,
které vyrobily naše nejmenší ratolesti. I když nám počasí moc nepřálo, tak
většina občanů dorazila. Poprvé se tato akce konala u kulturního domu i s
nově vyrobeným Betlémem, za který velké díky panu Jiřímu Kropáčkovi a
spol. a paní Alžbětě Belajové, která betlém malířsky zdokonalila.
Pro návštěvníky byl připraven bohatý doprovodný program. Celé odpoledne
bylo doprovázené vánoční hudbou, kterou zajišťovala kapela pana Roberta
Jíši. V rámci programu měly děti možnost se svézt na koních paní Vojtkové
z místních stájí, a zároveň si ozdobit svícínek z perníku ve vánočních
dílničkách, který si pak odnesly domů. Na pódiu proběhla pásma písniček se
zimní a adventní tématikou, které předvedly děti naší mateřské a základní
školy.
Poprvé byla vyhlášena soutěž o nejlepší vánočku a vánoční štrúdl. Vítězem
nejlepší vánočky roku 2018 se stala paní Dana Zahrádková a vítězem
nejlepšího vánočního štrúdlu se stala paní Blanka Šmejkalová. Vítězkám
předal ocenění starosta obce Ing. Bc. Petr Obdržálek ve formě vánoční svíčky
a hrnečku. Zároveň starosta poděkoval všem účastníkům soutěže za jejich
účast.
Po setmění pak byl jako tradičně rozsvícen vánoční strom, přičemž všechny
děti vypouštěly balónky s vánočním přáním Ježíškovi. Závěrem tohoto
krásného večera naše Andělky rozdaly dětem adventní kalendáře.
Velice děkujeme všem, kdo se podílel na organizaci a hladkém průběhu
celého pozdního odpoledne.
Za kulturní komisi
Místostarostka
Ing. Michaela Vlachá
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 Mikulášská nadílka v Sojovicích
I v roce 2018 se v sobotu 8. prosince uskutečnila mikulášská nadílka. Bohatý
program si pro děti připravily členky kulturní komise obce Sojovice. Stejně
jako v loňském roce i letos přijely mladé čertice jménem Zuzka a Nikča, které
se staraly o zábavu pro děti. Zapojeni byli rodiče i prarodiče, takže se nikdo
nenudil. O skvělou atmosféru se postaraly i samotné děti, neboť téměř
všechny přišly s dobrou náladou. V rámci odpoledne pak kromě mikulášské
nadílky děti zažily také spoustu další zábavy v podobě přichystaných
rukodělných aktivit.
Po zábavném programu s čerticemi a jejich tanečky následovala mikulášská
nadílka. Přišli již na řadu tak očekávaní čerti. A nebylo jich málo. Tři
rozdováděné čerty a vystrašené děti uklidnil až příchod Mikuláše s andělem,
kteří s sebou přinesli plné koše se sladkostmi. Říkanky střídaly básničky, ti
odvážnější zazpívali a všichni si za předvedené výkony převzali sáček
sladkostí z rukou anděla. Některé děti se musely dokonce zpovídat za své
zlobení samotnému čertovi, neboť ten měl na pekelné listině napsaná jména
těch zlobivějších. Nakonec všechny slíbily, že se během příštího roku polepší
a nadílku také dostaly.
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Doufám, že se akce líbila a přispěla tak k příjemné adventní pohodě všech
přítomných. O pohodovou atmosféru se postarala celá kulturní komise obce
Sojovice a samozřejmě i přítomnost samotného Mikuláše, pekelníků a anděla,
kterým všem děkuji. Ostatní „zlobivé“ děti se zajisté polepší a my se společně
s nimi budeme těšit na příchod Mikuláše a jeho pomocníků i v příštím roce...
SPONZOŘI : OBEC SOJOVICE, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SOJOVICE, TJ SOKOL SOJOVICE
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem sponzorům a členkám kulturní
komise, které se podílely na přípravě a pořádání Mikulášského odpoledne.
Za kulturní komisi
Místostarostka
Ing. Michaela Vlachá
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Vánoční turnaj ve stolním tenise

SDH Sojovice ve spolupráci s OÚ Sojovice a TJ Sokol Sojovice uspořádal dne
29. prosince 2018 tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise dětí, žen a mužů.
Turnaje se zúčastnil krásný počet 16ti dětí a to 9 děvčat a 7 chlapců. Hrálo se
téměř celé dopoledne a děti s nadšením bojovaly a poměřovaly si vzájemné
umění.
Nejlépe si s celím turnajem poradila ve své kategorii Rozkovská Eliška, která
vyhrála turnaj děvčat.
U chlapců se nejlépe vedlo Špitálskému Kubovi, který vyhrál všechny své
zápasy.
Pořadí: děvčata
chlapci
1. Rozkovská Eliška
1. Špitálský Kuba
2. Kropáčková Simona
2. Novák Jiří
3. Veselá Daniela
3. Holub Jakub
4. Růžičková Vanesa
4. Steidl Jiří
5. Kochlofflová Sofie
5. Novák Jakub
6. Veselá Tereza
6. Solil Jiří
7. Růžičková Natála
7. Solil Michal
8. Veselá Nikola
9. Nováková Tereza
Všechny děti si zasloužily sladké odměny, první tři ve svých kategoriích si
navíc převzaly medaile, a dětské šampaňské. Děti také dostaly trička
s emblémem TJ Sokol Sojovice.
Ženy se ve 13 hodin sešli ke svému klání v počtu 11 ti účastnic a rozehrály
turnaj každá s každou o celkovou vítězku.
Jako každý Vánoční turnaj s velikou prestiží a nasazením letos vyhrála
Klášterková Eva, bez ztráty jediného setu. I ženy se dočkaly svého ocenění, a
to v podobě pohárů a lahvinky dobrého vína.
Pořadí: ženy
1, Klášterková Eva
7, Brynychová Lucka
2, Krajíčková Andrea
8, Veselá Petra
3, Čapková Erika
9, Trunecká Jana
4, Šimáňová Eva
10, Hartmanová Petra
5, Mikšovská Eva
11, Pražáková Veronika
6, Šimáňová Jitka
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Kategorie mužů měla 32 účastníků, kteří se ve čtyřech skupinách utkali o
postupy do vyřazovacích bojů. Dlouhý, náročný ale velmi přátelský turnaj
končil v nočních hodinách a boje byly do poslední chvíle napínavé a velmi
vyrovnané.
Přesto vítěz byl zasloužený, a svou kvalitou předčil všechny, které ten večer
potkal, byl to Kochloffl Roman, který celý turnaj vyhrál bez jediné prohry.
Pořadí: muži
1, Kochloffl Roman
2, Hradecký David
3, Navrátil Jiří
4, Krucký Jiří st.
První tři si odnesli poháry, lahvinku šampaňského a všichni si odnesli parádní
náladu.
Závěrem bych chtěl poděkovat SDH Sojovice za uspořádání turnaje a pořízení
cen pro dospělé, TJ Sokol Sojovice za zajištění cen a triček pro děti, OÚ
Sojovice za zapůjčení prostor KD v Sojovicích a v neposlední řadě Hospodě U
Vránů která se celé odpoledne, až do noci starala o naše občerstvení.
Budeme se těšit na další ročník turnaje, kde se doufám za rok ve zdravý
sejdeme.
Jitka Šimáňová
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 Ochotnické divadlo
Dne 25. ledna 2019 k nám opět po roce zavítal velmi oblíbený ochotnický
soubor Hlavnováček ze Sudova Hlavna. Tentokrát nám přijeli zahrát další
oblíbenou pohádku - Šíleně smutná princezna. Tak jako každý rok, tak i letos
se setkalo představení s velkým úspěchem. Děkujeme Všem, kteří se
zúčastnili a určitě se můžeme společně těšit na jejich návštěvu i příští rok.
Za kulturní komisi
Jiřina Kropáčková
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 Zájezd do divadla
Na den 5. února 2019 si pro naše občany připravila kulturní komise OÚ
Sojovice zájezd do pražského divadla Na Fidlovačce na představení Sen noci
Svatojánské, v hlavní roli s Ivou Pazderkovou. Vstupné bylo za poloviční
cenu, díky OÚ Sojovice, který koupil slevenky na toto představení.
Autobusová doprava byla zajištěna též OÚ Sojovice, který ji uhradil v plné
výši.
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Z ohlasů bylo zřejmé, že se představení líbilo, a proto se můžete těšit na další
zájezd do divadla, který se uskuteční na podzim tohoto roku. Těšíme se na
Vaši účast.
Za kulturní komisi
Jiřina Kropáčková

 Poděkování panu Wolfovi za dlouholeté vedení knihovny
V pondělí 4.2.2019 se zastupitelé obce
Sojovice s poděkováním rozloučili s naším
dlouholetým knihovníkem Josefem Wolfem,
který se rozhodl ukončit své působení v
obecní knihovně. Následně byla představen
nová knihovnice, paní Blanka Šmejkalová.
Pan Wolf se o knihy v místní knihovně staral
od roku 1976, tedy v letošním roce
neuvěřitelných 43 let. Knihovnu svým
vztahem ke knihám a vřelým přístupem ke
čtenářům dovedl do současné podoby.
Starosta obce Ing. Bc. Petr Obdržálek panu
Wolfovi za jeho dlouholetou činnost v
knihovně
předal skleněnou plaketu a
poděkoval mu jménem celé naší obce. Tímto
bych chtěla ještě jednou panu Wolfovi za
jeho působení v knihovně poděkovat i já.
Ing. Michaela Vlachá
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 Masopust 2019
V sobotu dne 23. března 2019 uspořádala obec Sojovice ve spolupráci
s kulturní komisí a s SDH Sojovice již dvanáctý Masopustní průvod. Jak
loňský, tak i tento ročník nám přinesl pár novinek, které bychom Vám rádi
připomněli, a těm, kteří se nemohli zúčastnit, naopak s dovolením představili.
Masopustní průvod byl zahájen ve 13 hodin u Základní školy, kde bylo
požádáno pana starostu o povolení k průvodu. Pan starosta nám s radostí
povolení dal, a tím mohl masopustní průvod začít.
Jako každý rok procházel masopustní průvod obcí v čele s tradičním
medvědem a myslivcem.
K tanci a poslechu nám hrála Řeznická kapela a i letos bylo během celého
průvodu zajištěné vynikající občerstvení, jako např. koblihy, boží milosti a
k pití byl podáván čaj pro děti a pro dospělé svařáček na zahřátí, i když letos
nás hodně hřálo sluníčko. Pokud bude však i v příštích letech panovat takové
počasí, jako právě na letošním Masopustu, budeme muset zvážit podávání
spíše ledového čaje a zmrzliny .
Poté co všichni došli k hasičské zbrojnici, kde byl vynesen rozsudek nad
medvědem a následně byl za své činy (kterých bylo letos opět dost) popraven,
čekalo na všechny zabíjačkové občerstvení (jitrnice a černá polévka), které pro
přítomné připravili členové SDH Sojovice pod vedením pana Bělíka, za které
všem velice děkujeme. V letošním roce si mohli všichni účastníci pochutnat i
na tradičním českém trdelníku. I zde hrála po celou dobu Řeznická kapela.
Od 14:30 se již tradičně konal Dětský karneval, který letos přivítal sál plný
dětí a jejich parádních masek. Po loňském úspěchu akci moderoval opět pan
Kaňka, který si připravil bohatý program. Tento program byl ještě obohacen
vystoupením mažoretek z Funatic Club Brandýs nad Labem. Po skončení
programu byla pro děti připravena bohatá tombola a díky každému výhernímu
lístku, neodcházelo žádné z dětí s prázdnou, ale naopak s úsměvem na tváři. I
během dětského karnevalu bylo zajištěno občerstvení, v nabídce byly sladké
zákusky a několik druhů chlebíčků.
Poté co rodiče uložili svá dítka ke spánku, mohl začít od 20:00 karneval pro
dospělé. K tanci a poslechu hrála kapela MAX BAND. Účast a kreativita
masek byla i večer opravdu skvělá, což nás velice potěšilo, ale zároveň
neusnadnilo při výběru nejlepší masky roku 2019. Jako nejlepší maska byly
pro letošní rok zvoleny „hajzlbáby Olina a Olina“ v podání Petry a Pavla
Veselých, kteří vyhráli již v loňském roce. Během večera probíhaly soutěže
včetně velice oblíbené židličkové, kdy boj byl opravdu veliký.
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Tímto bych chtěla poděkovat všem členkám kulturní komise, které se
zúčastnily náročných příprav a vydařeného průběhu celého dne, dále velký dík
hasičům, kteří připravili zabíjačku.
V závěru bych jako poděkování ráda uvedla sponzory masopustních oslav a
těch, kteří věnovali ceny pro vítěze do soutěží: OÚ Sojovice, SDH Sojovice,
Farma Hejnák – Krucký, paní Dana Zahrádková, pan Jiří Kropáček, pan
Tomáš Krátký, pan Roman Sedmihradský, FOMEX s.r.o., Antikor.cz s.r.o.
V neposlední řadě děkujeme Všem zúčastněným a budeme se na Vás těšit na
dalších akcích, které pro Vás chystáme.
Za kulturní komisi
Eva Hradecká
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 Velikonoční čtyřhry
Dne 20. dubna 2019 uspořádal SDH Sojovice ve spolupráci s TJ Sokol
Sojovice a OÚ Sojovice již 7. ročník velikonočního turnaje VELIKONOČNÍ
ČTYŘHRY.
Turnaj se hrál handicapovým způsobem a zúčastnilo se ho 10 párů různých
věků a pohlaví a zahráli si každý s každým ve skupině, a pak podle výsledků
ve skupině i vyřazovacím způsobem. Turnaj měl velice dobrou atmosféru a
účastníci se víc než bavili, ale ve vzduchu byla cítit zdravá rivalita, která
dodávala zápasům náboj.
Nejlépe se s turnajem vypořádala dvojice Eva + Jurda, která po zásluze
vyhrála a odnesla si putovní poháry, poháry které jim zůstanou, šunkové
selátko a lahvinku šampaňského. Šampaňské a poháry si odnesli i druzí a třetí
v pořadí.
Pořadí:
1, Eva + Jurda
6, Vojta + Vilda
2, Jitka + Roman
7, Pavlína + David
3, Tomáš + Pepa
8, Mimi
4, Kamill + Václav
9, Venca + Petr
5, Adéla + Pavel
10, Jana + Ivan
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Chtěl bych poděkovat všem účastníkům za super náladu a pěkné výkony, dále
SDH Sojovice za uspořádání turnaje a zakoupení cen, TJ Sokol Sojovice za
zakoupení cen, OÚ Sojovice za zapůjčení prostor KD Sojovice a Hospodě U
Vránu za poskytnuté občerstvení a večeře v podobě výborného uzeného.
Budeme se těšit na další ročník a doufat třeba i ve větší účast.
Za SDH Sojovice Hradecký David

 Pálení čarodejnic 2019
V podvečer 30. dubna 2019 se konalo již tradiční pálení čarodějnic. Téměř
padesát dětí se sešlo na hřišti u léčiv, aby si zasoutěžilo v disciplínách, které
pro ně připravilo SDH Sojovice společně s kulturní komisí. Děti soutěžily
například ve střelbě na střelnici, skákání v pytli, kopem na bránu, chůzí na
chůdách a hodem na plechovky. Odměnou jim byly sladkosti a malé
občerstvení. Poté se všichni děti měly možnost svézt v nové cisternové
stříkačce. Po západu slunce byl zapálen oheň, a díky skvělé obsluze stánku
zde mnozí zůstali do pozdních nočních hodin . Věříme že jak dětem, tak i
dospělým, se pálení čarodějnic líbilo.
Jitka Šimáňová
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 Sokol Sojovice
Místní TJ Sokol je připraven na další sportovní sezonu a rád by nabídl více
aktivit pro občany Sojovic. Úspěšné se budou opakovat, pro nové se pokusíme
získat další zájemce. Budeme organizovat 3. ročník tenisové školky pro děti
ve školním věku a letos chceme již přejít od skupinových tréninků k
individuálním. Bude to sice organizačně složitější, ale určitě sportovně
kvalitnější. Podrobnosti zveřejníme na webu obce, FB účtu Sokola a na
vývěskách. Uskuteční se tradiční tenisový „pouťový“ turnaj smíšených dvojic
a trojboj dvojic v disciplínách volejbal – nohejbal – tenis. O termínu vás
budeme informovat. Uvažujeme o založení turistického oddílu, ve kterém
bychom rádi uvítali rodiče s dětmi ev. prarodiče s vnoučaty a postupně
poznávali širší okolí, které nabízí mnoho historických zajímavostí. Některé
výlety bychom rádi uskutečnili jako cykloturistické. Chceme také navázat na
celostátní akci Českého olympijského výboru a v rámci dětského dne,
pořádaného OÚ, otestovat výkonost dětí ve třech disciplínách. To bychom rádi
opakovali alespoň 2x ročně tak, aby si mohl každý průběžně své výkony
porovnat a těšit se z jejich zvyšování. Také chceme otevřít v naší tělocvičně
hernu stolního tenisu pro všechny členy TJ. Pro to se snažíme stanovit
srozumitelné podmínky a co nejdříve to realizovat.
15.2.2019 proběhla Valná hromada TJ, na které byl potvrzen dosavadní výbor
na období příštích dvou let. Následně proběhlo jednání výboru a v diskusi byl
trochu zpochybněn smysl našeho snažení. Budeme doufat, že nové aktivity
(které třeba vzejdou i z ankety) nám přinesou nové členy, nebo alespoň
přátele, kteří se s námi budou zúčastňovat na sportovních aktivitách.
Během roku budou pokračovat i práce, spojené s opravami na hřišti a
tělocvičně. Některé již byly zahájeny (oprava chodníku k šatnám) a další
budou navazovat. Je potěšitelné, že k některým pracím jsou sokolové ochotni
nastoupit i v neděli odpoledne. I v zimních měsících byli členové TJ aktivní a
provedli opravu vodárny (Karel Práger) a úpravu el. instalace tak, aby bylo
možné ovládat kropení hřiště z vnějšku budovy (Jiří Šťastný). Sympatická
byla každoroční snaha hokejistů o vytvoření ledové plochy a je škoda, že
nebyli odměněni jejím delším trváním.
V roce 2020 skromně oslavíme 100 let od založení TJ Sokol Sojovice.
Prosíme tímto občany, kteří mají doma po předcích nějaké dokumenty k jeho
činnosti, aby nám je dali k dispozici pro kopírování a případnému zveřejnění
v rámci oslav (podklady můžete zasílat či nosit na obecní úřad Sojovice).
Miloš Pánek
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 Krátké shrnutí ve fotografiích + co nás čeká 
24. března 2019 proběhlo ve spolupráci s OÚ Skorkov Jarní bruslení na
zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou. Pro děti byly připraveny soutěže.
Tuto akci zopakujeme na konci tohoto roku.
Velikonoce – ani tento rok nechybělo tradiční řehtání.
Jitka Šimáňová
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Naplánované akce:
25. května
1. června
8. června
14./15. září

Vítání občánků
Dětský den
Okrsková soutěž v požárním útoku (hřiště Sojovice)
Hry k ukončení prázdnin

Další akce kulturní komise na podzim tohoto roku
- Zájezd do divadla
- Sojovické šlapeto
- Svatomartinský průvod (11.11.)
- Zahájení adventu
Mikulášská besídka
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Bio Odpad
Obecní zastupitelstvo se zabývalo podněty občanů ohledně ne dobře
fungujícího svozu BIO odpadu. Bohužel jednání s firmou N&N Košátky s.r.o.
nevedlo k uspokojivému výsledku. Proto byla uzavřena nová smlouva
s firmou Cavalo Černá v Pošumaví s.r.o. k ukládání bioodpadu v kompostárně
Lysá nad Labem. Zkušenosti okolních obcí, které uzavřely smlouvu s touto
firmou jsou pozitivní a proto věřím v lepší fungování odvozu bioodpadu. I
smluvní cena je příznivější než v předchozí smlouvě. Avšak je nutno dodržet
podmínky smlouvy. Hlavní podmínkou je oddělení měkkého bioodpadu a
tvrdého. Z těchto důvodů obec přistoupila k nákupu druhého kontejneru na
bioodpad. Tyto kontejnery budou umístěny v oploceném prostoru za hřištěm u
Stránka | 31

léčiv (viz plánek) a přístup k nim bude regulován dle provozní doby, která
bude zveřejněna na webových stránkách obce. Bioodpad bude přijímán
roztříděný na měkký (tráva, listí, zbytky plodů ze zahrady apod.) a tvrdý
bioodpad (dřevo, větvě stromů, keřů atd.). Věřím, že to budou změny
k lepšímu a Vaší spokojenosti.
Starosta obce Sojovice
Ing. Bc. Petr Obdržálek
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