Zpravodaj číslo 24 / prosinec 2015

 Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a za námi je kus odvedené práce.
V Základní škole proběhla výměna starého kotle na pevná paliva za dva nové
a na hřišti s umělým povrchem bylo instalováno osvětlení. V objektu
Obecního úřadu a Mateřské školy byla provedena výměna darlingu na vodu a
v penzionu byla prohloubena studně. U CO skladů byl přistaven nově
zakoupený kontejner na bio odpad. Připouštím, že ne vždy se vše podařilo
podle našich představ a s úspěchem. Např. pozdě podaná žádost o dotaci na
Středočeský kraj na dokončení veřejného osvětlení obce či odchod paní
ředitelky Hany Kindlové a následné nutné změny v ZŠ.
Vánoce jsou svátky klidu a míru. Každého z nás se dotýkají světové události.
A proto si troufám tvrdit, že o hodnoty v podobě zdraví, lásky, rodiny a
mezilidských vztahů je důležité pečovat. Ten, kdo o tyto dary bojoval, ví, že
penězi a zlatem nevyváží.
Vánoční svátky prožívejte bez stresu, shonu a pokud možno bez komerčních
tlaků, které se na nás ze všech stran valí. Dětem přeji Vánoce bez virtuálního
světa a pod stromečkem splněná přání.
Nový rok je dnem pro předsevzetí. Nám, zastupitelstvu přeji soudržnost a
jednotnost pro práci v roce 2016 a Vám, spoluobčanům hodně zdraví, úspěch
v zaměstnání a spokojenosti.
Zdeněk Kvapil - starosta obce
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Činnost zastupitelstva obce Sojovice

Zastupitelstvo od poslední zprávy ve zpravodaji č. 23 se sešlo celkem třikrát, a
to ve dnech 7.7.2015, 29.9.2015 a 9.11.2015.
Na těchto jednáních byly řešeny záležitosti spojené s činností zastupitelstva a provozem zařízení
obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
□

□

□
□

Usnesení č. 36/15 Zastupitelstvo vybralo všemi přítomnými hlasy
firmu SERVISNÍ A REVIZNÍ SLUŽBY BERAN s.r.o. s nabídkou na
opravu kotelny v ZŠ ve výši Kč 632.000,- bez DPH. Zastupitelstvo
pověřilo pana starostu k uzavření smlouvy s touto firmou.
Usnesení č. 37/15 Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
1. bere na vědomí - vzdání se funkce ředitelky paní PhDr. Ing.
Hanu Kindlovou ke dni 31. 7. 2015 z pracovního místa ředitelky
Základní školy a mateřské školy Sojovice okres Sojovice z důvodu
jmenování ředitelkou Základní školy, Praha 9 – Horní Počernice
Ratibořická 1700 (s účinností od 1. 8. 2015).
2. vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ
Sojovice s předpokládaným nástupem 1. 9. 2015
3. jmenuje starostu pana Zdeňka Kvapila předsedou konkursní
komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ
Sojovice
4. pověřuje od 1. 8. 2015 do ukončení konkurzního řízení na
funkci ředitele zastupováním (řízením školy) paní Mgr. Miroslavu
Krčovou, bytem Otradovice 38, 294 74 Předměřice n/J.
Usnesení č. 38/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení VB firmě ČEZ distribuce a. s..
Usnesení č.39/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
udělení výjimky pro počet dětí v 2. třídě MŠ Sojovice na 28 dětí.

Stránka | 2

□
□
□

□

□
□
□
□
□
□
□

Usnesení č.41/15 Vzhledem k přesunu některých rozpočtových
položek bylo nutné provést rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2015.
Usnesení č. 43/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
smlouvu budoucí o zřízení VB – přeložka VN pro most firmě Remont
Šerák s.r.o., Sedlčany.
Usnesení č. 44/15 Zastupitelstvo obce Sojovice projednalo pořízení
nového územního plánu a v souladu s ust. § 6 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a) rozhodlo v samostatné působnosti o pořízení nového územního
plánu Sojovice z vlastního podnětu dle ust. § 44 odst. a) stavebního
zákona,
b) určilo pana Zdeňka Kvapila – starostu obce, spolupracovat
s pořizovatelem územního plánu v rozsahu stanoveném stavebním
zákonem.
Usnesení č. 45/15 Zastupitelstvo se usneslo, že uvedené pozemky (p.
č. 375/2 a 376/6) se nenachází na k.ú. obce Sojovice a ani se na k.ú.
obce nenacházely, jelikož hranice obce Sojovice se nezměnily a
pozemky nejsou a nebyly ve vlastnictví samostatné obce Sojovice.
Usnesení č. 46/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost paní J. Bursíkové, Sojovice 198 o schválení přípojky
kanalizace ke stavbě RD na p.č. 420/23 v k.ú. Sojovice.
Usnesení č. 47/2015 Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním
parkovacích míst před budovou ZŠ Sojovice. Zastupitelstvo pověřilo
pana Karla Zahrádku k připravení studie.
Usnesení č. 49/15 Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok
2016.
Usnesení č. 50/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
plán inventur na rok 2015.
Usnesení č. 51/2015 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
záměr obce pronajmout garáž č. 4
Usnesení č. 52/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
záměr obce pronajmout pozemky v k.ú. Skorkov – p.č. 256/1, 256/6,
256/7 a 256/8.
Usnesení č. 53/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
záměr obce pronajmout pozemek v k.ú. Sojovice – p.č. 310/25.
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□
□
□
□
□
□

Usnesení č. 54/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
Směrnici č. 1/2015 – Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu obce
(novelizace zákona č. 250/2000 Sb.).
Usnesení č. 55/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně s KÚ
Středočeského kraje.
Usnesení č. 56/15 Vzhledem k přesunu některých rozpočtových
položek bylo nutné provést rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2015.
Usnesení č. 57/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
změnu rozpočtového výhledu č. 1.
Usnesení č. 58/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0389164459 s Českou spořitelnou Mladá
Boleslav o prodloužení lhůty na čerpání úvěru.
Usnesení č. 59/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
výroční zprávu ZŠ a MŠ Sojovice za školní rok 2014/2015.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
□

Usnesení č. 40/15 Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek
konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Sojovice

Zastupitelstvo obce zamítlo:
□
□

Usnesení č. 42/15 Zastupitelstvo zamítlo všemi přítomnými hlasy
žádost pana R. Pechy o úhradu poplatku za vynětí lesního pozemku
z lesního fondu.
Usnesení č. 48/15 Zastupitelstvo neschválilo záměr vybudovat
parkoviště před budovou ZŠ Sojovice č.p. 88. Pro hlasovali: Bc. Karel
Zahrádka, Ing. Bc. Petr Obdržálek, Jana Nohová. Proti hlasovali:
Zdeněk Kvapil, Jan Kubeš, Jiří Vavřík, Ivan Prager. Hlasování se
zdržel: Ing. Jitka Šimáňová, Petra Veselá.
Táňa Vránová – OU Sojovice
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Výměna kotle v ZŠ Sojovice

V minulém roce byla Obec Sojovice, jako zřizovatel základní školy,
několikrát upozorněna ze strany vedení ZŠ Sojovice na značně špatný stav
kotle, který protékal. V daném zimním období však nebyl možný tento stav
ihned napravit. Bylo nutné počkat na ukončení topné sezóny a přijít na výběr
nového systému. Zastupitelstvo obce se rozhodlo do školy zakoupit nové dva
automatické kotle. Realizaci předcházelo výběrové řízení na dodavatele.
V tomto VŘ byla vybrána firma Servisní a revizní služby Beran s.r.o.
s finanční částkou 632.000,- Kč bez DPH. Na konci měsíce září byl proveden
zkušební provoz a dne 9. 12. 2015 byla celá realizace protokolárně předána
obci. Věřím, že nové kotle budou naší škole sloužit bez komplikací mnoho
následujících let.
Zdeněk Kvapil – starosta obce



Intenzifikace a rekonstrukce ČOV

Stávající ČOV pro obce Sojovice, Skorkov, Podbrahy a Otradovice byla
uvedena do trvalého provozu v roce 1994 pro 1250 EO s tím, že byla
technologicky vybavena pro 625 EO. Na původní gravitační jednotnou
kanalizaci z obce Sojovice byly v letech 2002 – 2004 napojeny zbývající obce
tlakovou kanalizací. ČOV sestávala z hrubého předčištění – česlí, lapáku
písku, měrného objektu a aktivačního systému včetně kalových nádrží.
Realizovaná intenzifikace a rekonstrukce ČOV je založena na biologickém
principu, jako nízkozatěžovaná aktivace. Kalové hospodářství zpracovává kal
aerobní stabilizací s gravitačním zahuštěním a následným odvozem. Po
uvedení intenzifikace do provozu má čistírna plnou kapacitu 1500 EO, což je
výhledový počet obyvatel v našich obcích.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním
fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí. Technický dozor investora prováděla společnost REALSTAV MB
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spol. s r.o., zhotovitelem byla společnost ZEPRIS s.r.o., dodávku technologií
zajišťovala společnost FORTEX-AGS a.s., a provozovatelem je společnost
STAVOKOMPLET spol. s r.o. Celkové uznatelné náklady na akci činily (s
příjmy/bez příjmů) 29 488 535 Kč/22 648 646 Kč, z toho byl příspěvek
z fondu Evropské unie 19 251 349 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 1 132 432
Kč (5%) a příspěvek obce Skorkov (která dotaci vyřizovala) 2 264 865 Kč
(10%). Neuznatelné náklady byly vyčísleny na necelých 7 mil. Kč. Obec
Sojovice se podílí s obcí Skorkov na spolufinancování jak uznatelných
nákladů, tak i těch neuznatelných a to 50%, tzn., že celkové náklady obce
Sojovice na tento projekt by měly být kolem 4,5 mil. Kč.
Slavnostní uvedení do provozu ČOV se konalo 3. listopadu 2015, kterého byl
přítomen i hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.
Ing. Jitka Šimáňová – místostarostka obce



Osvětlení víceúčelového hřiště

Koncem roku 2013 byl schválen záměr týkající se osvětlení víceúčelového
hřiště u ZŠ Sojovice. V následujícím roce však na hřišti byly osazeny pouze
dva sloupy s ochranou sítí z důvodů zamezení padajících míčů na rodinný
dům Břiských. V tomto roce se zastupitelstvo rozhodlo, že finance použijí na
jiný účel. V letošním roce, konkrétně dne 27. 2. 2015, získala obec územní
souhlas z Odboru výstavby MÚ Benátky n/J na uvedenou stavbu. V měsíci
listopadu byla provedena fyzická realizace této stavby včetně revize. Po
následné kolaudaci bude hřiště s osvětlením připraveno pro zájemce
sportovních aktivit. Před uvedením osvětlení do provozu bude zřizovatelem
provedeno kontrolní měření odběru elektrické energie a následně bude
provedena kalkulace pronájmu.
Věřím, že možnost osvětlení víceúčelového hřiště přivede do obce další
zájemce o jeho pronájem.
Zdeněk Kvapil – starosta obce
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Informace k mostu - stavba II/331 Sojovice

„Touto cestou bych vám rád předal nové informace k výstavbě nového mostu
v naší obci. Dne 24. 9. 2015 se na zdejším OÚ konalo jednání všech
zainteresovaných stran. Toto jednání vedl odbor dopravy a silničního
hospodaření – Speciální stavební úřad magistrátu města Mladá Boleslav. Na
místě byly projednány poslední stanoviska dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a podmínky. Na základě tohoto jednání vypracoval
příslušný stavební odbor stavební povolení ze dne 23. 10. 2015 na uvedenou
stavbu. Toto povolení má platnost dvou let od jeho vyhotovení. V současné
době se místní zastupitelstvo bude snažit tuto stavbu co nejdříve prosadit na
Středočeském kraji.
Naše obec již podepsala se Středočeským krajem smlouvy o výpůjčce
potřebných pozemků k realizaci stavby a dále dala souhlas k bezúplatnému
převodu pozemků pod samotnou stavbou mostu. Všichni věříme, že samotná
stavba včetně přípravných prací započne v roce 2016.
Zdeněk Kvapil – starosta obce



Losovaný turnaj v nohejbale Traverza Sojovice
open 2015

Dne 8. srpna 2015 SDH Sojovice uspořádal již 9. ročník nohejbalového
turnaje Traverza Sojovice open. Turnaje se zúčastnilo 22 sportovců, kteří byli
rozlosováni do náhodných dvojic a poté i skupin, kde se utkal každý
s každým. Již od rána bylo počasí více než parné a tak boje byly ještě
náročnější než v minulých ročnících. Hrálo se v nejteplejším srpnovém dni a
proto patří všem účastníkům obdiv a klobouček dolů. Ale zpět k turnaji.
Z každé skupiny postoupily první čtyři dvojice, které se utkaly ve
vyřazovacím pavouku. Nejlépe si se soupeři, ale i s počasím poradila dvojice
Steidl J. ml. + Prager V., kteří porazili ve finále dvojici Hradecký F. + Prager
K.. Třetí místo pro sebe urvali po náročném dni Popr P. + Kochlöffl R., ty si
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poradili s dvojicí Sabon L. + Brynych Zd. a odsunuli je tak na bramborovou
příčku.
Turnaj se i v parném počasí vydařil a i přes velké vyčerpání byla stále skvělá
nálada. První tři dvojice si odnesli pěkné poháry a lahvinku šampaňského, ale
myslím, že vítězi turnaje byli všichni, protože se zdárně dožili konce turnaje
bez zranění.
Závěrem bych chtěl poděkovat SDH Sojovice, který věnoval ceny a poskytl
občerstvení a to nejlepší!: káď s vodou, která byla celý den plně vytížena.
Děkuji také Sokolu Sojovice za zapůjčení hřiště a vybavení.
Těším se na příští jubilejní 10tý ročník turnaje a doufám, že se ve zdraví a
hojném počtu opět sejdeme.
SPORTU ZDAR.

Pořadí nohejbalového turnaje Traverza Sojovice open 2015:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Steidl J. ml. + Prager V.
Hradecký F. + Prager K. ml.
Popr P. + Kochlöffl R.
Sabon L. + Brynych Zd.
Theuer K. + Mikšovský J. st.
Bíbrlová A. + Belaj P. ml.
Steidl J. st. + Hradecký D.
Chramosta T. + Veselý P.
Špitálský Jakub + Špitálský J. st.
Hrušková R. + Krátký T.
Špitálský J. ml. + Šikýř J.

Za SDH Sojovice Hradecký David
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Pozvánka na Vánoční turnaj ve stolním tenise 2015

SDH Sojovice ve spolupráci s OÚ Sojovice a ZŠ Sojovice Vás srdečně zvou
na tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise všech kategorií.
Turnaj se bude konat 27. 12. 2015 v KD Sojovice.
Kategorie dětí bude začínat v 9 hodin, ženy ve 13 hodin a muži od 16 hodin.
Počet účastníků v každé kategorii je maximálně 36 sportovců a proto prosím
zájemce o závazné přihlášení do 24. 12. 2015 na tel: 731488881 p. Hradecký
David.
Přednost mají místní sportovci, startovné je pouze v kategorii mužů a to 100,Kč.
Občerstvení zajištěno.
Za SDH Sojovice Hradecký David


Ukončení prázdnin

Jakožto každým rokem, i letos uspořádal na konci prázdnin Sbor
dobrovolných hasičů Sojovice hry pro děti na hřišti u skladu léčiv. Děti se ve
skupinkách pustily ke zdolání všech úkolů, které je čekaly v přilehlém lese na
10ti stanovištích a získaly tak maximální počet bodů k co nejlepším
výsledkům. Úkoly byly velice různorodé, např. střelba vzduchovkou, hod
míčkem, hádaní ovoce, zvířátek, kuželky, puzzle, atd...
A jak známo – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, po doběhnutí posledních
účastníků soutěže do cíle, spojily děti své síly k vyhledání pokladu, který byl
příjemnou sladkou a hodnotnou tečkou za touto sportovní částí a všechny
soutěžící skupinky byly následně ohodnoceny. Ceny zakoupil SDH Sojovice.
Skupinky s nejvyšším počtem bodů:
1. místo: Nikolka Neprašová, Lucinka Neprašová, Tomášek Havelka
2. místo: Jurda Novák, Honza Nesvatba, Kuba Nekovář
3. místo: Pepa Špitálský, Marek Nesvatba, Davídek Thomson
Ing. Jitka Šimáňová – místostarostka
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 Tenisové sportovní akce v Sojovovicích
Protože máme rádi sport a tenis zvlášť, uspořádali jsme i letos několik
tenisových akcí pro všechny ze Sojovic a okolí, kteří se také rádi hýbou.
Už 9. ročník oblíbené Tenisové ligy letos probíhal od května až do října. Do
zápasů se zapojilo 8 žen a 26 mužů. Všichni bojovali statečně, a jak dopadly
výsledky?
Umístění ženy: 1. Trunecká Jana, 2. Bíbrlová Adéla, 3. Jokšová Iva, 4.
Čapková Erika, 5. Novotná Barbora, 6. Špitálská Kateřina, 7. Poslušná Lucie,
8. Hejzlarová Radka
Umístění muži:
1. Liga: 1. Pánek Tomáš, 2. Hradecký David, 3. Kochloffel Roman, 4.
Brynych Zdeněk, 5. Krucký Jiří st., 6. Novotný Milan, 7. Novotný
Jakub, 8. Krucký Jiří ml., 9. Kropáček Jiří, 10. Mikšovský Jaroslav,
11. Noha Martin, 12. Novotný Libor
2. Liga: 1. Tomášek Václav, 2. Prager Karel ml., 3. Krátký Tomáš, 4.
Krajíček Josef, 5. Navrátil Jiří, 6. Špitalský Josef, 7. Coritar Lukáš, 8.
Hradecký František, 9. Plicka Pavel, 10. Novotný Vladimír, 11. Prager
Ivan, 12. Kvapil Zdeněk
3. Liga: 1. Prager Václav, 2. Steidl Jiří, 3. Veselý Pavel, 4. Prager Karel
st.
O prázdninovém víkendu 15. 8. proběhl 3. ročník Pouťového mixu (smíšené
tenisové čtyřhry). V utkání nastoupilo celkem 10 odhodlaných dvojic. A tady
jsou výsledky:
1. Vanessa + Pavel Mikšovský, 2. Eva Jará + Roman Kochloffel, 3.
Gábina Šimková + Jirka Navrátil, 4. Evička Šimáňová + David
Hradecký, 5. Petra Mikšovská + Jirka Krucký st., 6. Péťa + Tomáš
Nešněrovi, 7. Radka Hejzlarová + Milan Novotný, 8. Verča + Jirka
Kropáčkovi, 9. Lucka Poslušná + Petr Belaj ml., 10. Katka + Josef
Špitálský
První zářijový víkend 5. 9. jsme se sešli už na 19. ročníku Sojovického
trojboje (tenis, volejbal, nohejbal). Celkem 7 dvojic bojovalo o následující
umístění:
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1. Jaroslav Mikšovký + Jiří Kropáček, 2. David + Filip Hradecký, 3.
Libor Novotný + Roman Kochloffel, 4. Milan + Jakub Novotný, 5.
Lukáš Coritar + Tomáš Krátký, 6. Karolína + Roman Černý, 7. Pavel
Veselý + Pavel Propr
Doufám, že si všichni sportovní akce náležitě užili a spolu se mnou se těší na
příští rok na jubilejní 10. a 20. ročník. Velké poděkování patří Vlaďce a
Pavlovi Olivovým, kteří nám ochotně pomáhají na všech akcích
s občerstvením a fotodokumentací.
Sportu zdar NI ZISK NI SLÁVU
Milan Novotný
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Memorial Josefa Matuny v Kostelním Hlavně

Dne 19. září 2015 jsme s naší Máňou vyrazili na hasičský závod, kterého se za
náš sbor zúčastnilo jedno smíšené družstvo ve složení: koš - Petr Ollé, savice Petr Belaj, stroj - Milan Nepraš, roztahování - Jiří Steidl st., rozdělovač - Petra
Veselá, útok levý - Václav Prager, útok pravý - David Hradecký. A kdo nás
byl někdy na tomto memoriálu podpořit ví, že se neběží klasický útok. Jeden
dobrovolník musí smotat co nejrychleji hadici, aby po následném zazvonění
na zvon mohl vyběhnout zbytek družstva a zahájit útok se spojováním proudů
až za rozdělovačem. Oba pokusy se nám vydařily, takže jsme se i se smíšeným
družstvem umístili na krásném 4. místě. Bohužel závodních družstev bylo
letos tak pomálu, že toto místo bylo zároveň posledním
. Přesto jsme si
den užili a krásně si zasportovali.
Petra Veselá
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Nohejbalový turnaj trojic

Dne 10. 10. 2015 se v Sojovicích na kurtech Sokola za účasti třinácti týmů již
po čtvrté uskutečnil nohejbalový turnaj trojic.
Začátek turnaje byl naplánován na 8,30 a kupodivu jsme v 9.00 začali. Týmy
byly rozlosovány do dvou skupin a z každé skupiny postupovali čtyři do
vyřazovacích bojů. V těch bylo k vidění nejenom velké nasazeni ale i kvalitní
hra. Nejlepší výkon podali borci z Borku, kteří porazili ve finále Kovárnu a
odvezli si putovní pohár pro vítěze. Loňský vítěz Jizera porazil v zápase o třetí
místo Jih. Dík všem za účast a doufáme, že za rok se nám podaří vrátit putovní
pohár do naší obce.
Pavel Veselý a Josef Špitálský


Poděkování

Chtěla bych tímto poděkovat členům SDH Sojovice za práci, kterou vykonali
v tomto roce. V době, kdy si stěží najde každý chvíli sám pro sebe, je
obdivuhodné najít si čas pro ostatní. Přesto se to mnohým z vás podařilo.
Rekordní počet výjezdů jednotky PO, složení zkoušek na rozhodčí požárního
sportu (Blažena Coritarová a Jiří Roskovský) a téměř 900 hodin strávených na
trénincích je toho důkazem. V pořádání kulturních akcí jsme sice trochu
polevili, ale občanům to vynahradila děvčata z kulturní komise při OÚ, která
letos pořádala spoustu zajímavých akcí. Děkujeme.
A jelikož ne všichni hasiči byli na výroční schůzi, dovoluji si ocitovat báseň,
kterou pro nás složil pan Jirků z Předměřic nad Jizerou:
Veršovaná zdravice, posílají Předměřice
Zdraví Vaší partu celou, ty SDH nad Jizerou
Venku zima může skučet, dáme si pivo na Váš účet.
Děkujeme, to se patří, vždyť hasiči jsou jako bratři.
Ženy, děti nebo muži, každý cítí na své kůži,
Že hasiči s pověstí, vždy pomohou v neštěstí
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Přejeme Vám do roku, co nejméně zákroků,
Žádný oheň a víc vody, choďte dále na závody.
I když už jsme skoro zvyklí, že obvykle jste trochu rychlí,
Ať nejste sami, když jste v nouzi, ať se smůla neprobouzí.
Za Vaše milé pozvání, snad nebylo zklamání,
Že k dárečku malému, dostali jste poému.
Hodně štěstí, i peněz víc, zdravíme do Sojovic.
Za SDH Sojovice Jitka Šimáňová.



Svatomartinský lampionový průvod

Svatomartinský průvod pořádaný kulturní komisí při OÚ Sojovice má v naší
obci tradici. Letos se konal již po sedmé. Dne 11. 11. 2015 se i přes chladné
počasí sešlo hodně účastníků.
Všichni jsme se sešli před školou v 17 hodin. Po krátkém úvodu a připomenutí
legendy o římském vojákovi Martinovi a svatomartinských zvycích, jsme ho
společně vyzvali, aby se k nám připojil do průvodu. Tentokrát přijel na bílém
koni a vydali jsme se na průvod obcí. Na cestu mu svítily děti svými krásnými
lampiony.
Lampionový průvod skončil před budovou hasičské zbrojnice. Každý
z příchozích ochutnal svatomartinské rohlíčky, které napekly členky kulturní
komise a teplý čaj připravený panem Vránou. Na děti zde čekalo překvapení,
každé dítě se mohlo svést na koni.
Sice se jako obvykle nevyplnila svatomartinská pranostika, ale i bez sněhové
peřiny byl průvod zdařilý.
Poděkování patří všem členkám kulturní komise, že celou akci dobře
připravily.
Jiřina Kropáčková kulturní komise
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Fotbalový turnaj v Sojovicích

Dne 21. 11. 2015 se od 10.00 hodin konal první ročník fotbalového turnaje o
pohár starosty Sojovic. Na turnaj byly přihlášeny čtyři celky a to Sojovice,
Skorkov, Předměřice nad Jizerou a Stará Lysá. Několik dní před konáním se
z této akce omluvili hráči Skorkova a já věřím, že následující rok již nebudou
chybět.
Za naši obec hráli tito borci: Kvapil Lukáš, Noha Martin, Krutský Jiří ml.,
Kvapil Zdeněk ml., Theuer Kamil, Pšonka Miroslav, Kvapil Zdeněk st.,
Prager Karel, Krátký Tomáš, Chramosta Tomáš, Vlachý Luboš st. a Prokop
Lubomír.
První utkání jsme hráli s SK Předměřice n/J a konečný výsledek byl 6 : 3 pro
domácí hráče. V tomto utkání skórovali: Prager Karel 2x, Theuer Kamil,
Noha Martin 2x a Kvapil Lukáš.
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V dalším utkání se na hřišti potkali hráči ze Staré Lysé a SK Předměřice n/J.
Toto utkání skončilo smírně s výsledkem 3 : 3. V pokutových kopech se více
dařilo hráčům ze Staré Lysé. Na tomto výsledku se také podepsal nejlepší hráč
Předměřic (legenda fotbalu) pan Jiří Kropáček, který v závěru utkání zavinil
vyrovnání soupeře a následně zazdil i penaltu. Doufám, že na příštím turnaji
bude tento borec v lepší formě.
V posledním utkání hráli Sojovice proti hráčům ze Staré Lysé. Celý první
poločas nebyli hráči obou týmů schopni využít žádnou šanci a poločas skončil
bez branek. Brankové hody byli až ve druhém poločase. Utkání nakonec
skončilo 6 : 2 pro Sojovice. Na brankách se podílel: Karel Prager 2x, Lukáš
Kvapil, Jiří Krutský 2x a Miroslav Pšonka.
Konečné pořadí:
1. Sojovice
6 bodů,
skóre 12 : 5
2. Stará Lysá
2 body,
5:9
3. Předměřice n/J
1 bod,
6:9
Hlavním sponzorem této akce bylo BRAMKO Semice s.r.o. a touto cestou
děkuji jednateli firmy panu Pavlu Pokornému za jeho finanční dar.
Dle následné reakce hráčů a diváků věřím, že se tento fotbalový turnaj
uskuteční i v příštím roce.
Zdeněk Kvapil – starosta obce
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Sojovická soutěž v lovu kaprů 2015

V letošním roce se konal již čtvrtý ročník soutěže v lovu kaprů. V roce 2013
byla upravena míra úlovků počítajících se do soutěže na 80 cm. Letošní rok
byl na počet ulovených ryb nad tuto hranici poměrně malý a pravděpodobně
se na tom podepsalo počasí. V samotné soutěži se Petr Kubeš držel na prvním
místě skoro sedm měsíců. V červnu ho z tohoto místa sesadil Zdeněk Kvapil
ml. s úlovkem nad 21 Kg. Jako správný rybář to Petr nevzdal a prvenství si
vzal zpět s kaprem o délce rovný metr. Oběma rybářům gratuluji a věřím, že
v příštím roce bude opět dosavadní rekord místních rybářů překonán.
Ke stanovení závěrečných výsledků bylo přistoupeno dle pravidel českého
časopisu Rybářství. Rozhodující kritérium je jako v loňském roce v délce
uloveného kapra a v případě stejné míry rozhoduje váha ryby.
Doufám, že v následujícím roce přibudou další rybáři, kteří se s námi podělí o
své překrásné úlovky a požitky od vody. Jak jsem zjistil, v obci přibyli další
dva rybáři a to František Šikl a Jan Bachan. Je možné, že se nováčci stanou
černým koněm této soutěže. Závěrem všem soutěžícím ještě jednou gratuluji a
přeji další sportovní zážitky u rybníků, řek a jezer. Další uzávěrka této soutěže
bude opět k 30. 10. 2016 a pravidla budou stejná jako v tomto ročníku. Pouze
informaci pro další možné soutěžící uvádím, že je nutné pro přijetí úlovku do
soutěže přihlásit kapra s mírou, váhou a fotografií na tyto adresy:
obec.sojovice@sojovice.cz nebo zdenek.kvapil@volny.cz.
Nyní k výsledkům soutěže:
Konečné pořadí v soutěži v lovu kaprů 2015.
…………………………………………………………………………………
………………
01.
Kubeš Petr
100 cm,
21,00 kg
02.
Kvapil Zdeněk ml.
98 cm,
21,56 kg
03.
Kubeš Petr
97 cm,
18,28 kg
04.
Kvapil Lukáš
93 cm,
15,36 kg
05.
Kvapil Zdeněk ml.
90 cm,
16,24 kg
Zdeněk Kvapil – starosta obce
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Zahájení adventu

První adventní neděli 29. 11. 2015 jsme se opět po roce sešli v hojném počtu
před budovou základní školy, abychom společně přivítali nastávající adventní
dobu.
Krátce po sedmnácté hodině pan starosta Zdeněk Kvapil všechny přivítal a
pan farář Emanuel Vejnar z Lysé nad Labem, nám připomněl význam
Adventu. Poté se s menšími komplikacemi rozsvítila vánoční výzdoba včetně
stromu před školou. Vánoční atmosféru nám umocnilo vystoupení dětí ze ZŠ a
MŠ Sojovice. Po jejich vystoupení jsme společně vypustily svá přáníčka
připevněná na balónku vzhůru k Ježíškovi. Bylo moc hezké sledovat, jak
balónky letí a mizí ve tmě.
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Děti si s sebou přinesly vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby, které spolu
s rodiči zavěsili na strom. Po celou dobu si nejen rodiče dětí mohli kupovat
výrobky, které vytvořily děti ze ZŠ a MŠ.
Děkuji všem, kteří se podíleli na provedení vánoční výzdoby v obci, panu
starostovi, panu ing. J. Kindlovi, pedagogům, dětem ZŠ a MŠ, panu L.
Vránovi ml. za ozvučení a především členkám kulturní komise, které pro
zúčastněné napekly štrúdly, hostily je svařeným vínem, teplým čajem a hlavně
že celou akci dobře připravily.
V závěru předal pan starosta Z. Kvapil každému dítěti adventní kalendář.
Jiřina Kropáčková
kulturní komise
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Mikulášská nadílka v Sojovicích

Rok uplynul jako voda a nastal čas, kdy přichází mezi děti Mikuláš s čerty a
andělem. V neděli 06. 12. 2015 na své cestě nevynechal ani kulturní dům v
Sojovicích. Letošní Mikulášské odpoledne do kulturního domu přilákalo
mnoho malých dětiček. Bohatý program si pro děti připravily členky kulturní
komise obce Sojovice. V neděli odpoledne tak kromě mikulášské nadílky děti
zažily také spoustu další zábavy v podobě přichystaných rukodělných aktiv. U
jednotlivých stolečků si děti mohly vytvořit např. andílka na stromeček,
ozdobit vánoční hvězdičku, vytvořit vánoční stromeček, nebo sněhuláka z
papíru.
Při čekání na Mikuláše vyplnily děti čas tancem a soutěžemi, které pro ně
připravily čertice Zuzka, Nikča, Míša a Káťa. V letošním roce si čertice
připravily i tanečky společné pro děti s rodiči a myslím, že i rodiče se rádi
zapojili. Čas rychle utíkal a hudba z bran pekel oznámila příchod Mikuláše,
anděla a čertů. Všichni v sále rázem utichli a s úžasem hleděli na tajemné
postavy přicházející z kouře pekelného. Příjemné překvapení netrvalo dlouho,
protože do sálu nedorazil jen Mikuláš s andělem, ale vtrhli tam tři hrůzostrašní
čerti. Zděšení některých malých dětiček vyvrcholilo i pláčem. Mikuláš s
andělem rozdávali všem dětem balíčky za krásné písničky a básničky, které
děti zazpívaly nebo přednesly. Nakonec se zájemci mohli s Mikulášem,
andělem a čerty, než zase putovali dále, vyfotit. O hudbu, která nás provázela
po celé nedělní odpoledne, se opět staral Luboš Vlachý (DJ LUVLA).
Jsem ráda, že si děti a rodiče udělali čas a mohli s námi příjemně strávit
nedělní odpoledne. Doufám, že přijdou i příští rok.
SPONZOŘI : OBEC SOJOVICE, SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SOJOVICE,
FARMA HEJNÁK-KRUCKÝ, DANA ZAHRÁDKOVÁ, MYSLIVECKÉ
SDRUŽENÍ SOJOVICE
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem sponzorům a členkám kulturní
komise Jiřině Kropáčkové, Veronice Kropáčkové, Petře Nešněrové, Gabriele
Fialové, Kateřině Vrbové, Kateřině Špitálské, Simoně Steidlové, Aleně
Zimové a čerticím Zuzce Vlaché a Nikče Kropáčkové, které se podílely na
přípravě a pořádání Mikulášského odpoledne.
Ing. Michaela Vlachá
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Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2016
TERMÍNY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE MĚNIT!

Leden 23. 1. Myslivecký bál (Myslivecké sdružení)
Únor:
Divadelní vystoupení ochotnického spolku "Hlavnováček"
13. 2. Masopust (OÚ + SDH)
20. 2. Hasičský lyžařský výlet (SDH)
27. 2. Hasičský bál (SDH)
Březen
Zájezd do divadla (OÚ)
19. 3. 2. Policejní ples PČR ÚO Praha venkov-Východ
26.3. Velikonoční turnaj v ping pongu – čtyřhry (SDH)
27. 3. Pomlázková zábava (SDH)
26. 3. Velikonoční turnaj v ping pongu – čtyřhry (SDH)
Duben:
Sojovické šlapeto (OÚ)
Jarní úklid obce
Sběr železného šrotu – dle termínu AVE (SDH)
30. 4. Soutěž pro děti (Čarodějnice – SDH)
Květen:
Vítání občánků
Hasičský výlet (SDH)
Dětský den (OÚ + SDH) – dle termínu školy v přírodě
Srpen:
Turnaj v nohejbalu
20. 8. Pouťová zábava (SDH)
27. 8. Dětské hry na ukončení prázdnin (SDH + OÚ)
27. 8. Sojovický rozstřel v požárním útoku, grilování (SDH)
Říjen:
Sběr železného šrotu
Zájezd do divadla (OÚ)
Listopad:
11. 11. Svatomartinský průvod (OÚ)
26. 11. Výroční valná hromada (SDH)
27. 11. Zahájení adventu (OÚ)
Prosinec:
3. 12. Mikulášská dětská diskotéka, diskotéka pro dospělé
(OÚ + SDH)
10. 12. Adventní Drážďany
17. 12. Vánoční posezení s hudbou
27. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise
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Nový územní plán obce Sojovice

Vážení občané, místní zastupitelstvo na svém posledním zasedání
schválilo vypracování nového Územního plánu naší obce, jelikož ten
současný končí koncem tohoto roku. Z tohoto důvodu Váš žádám, abyste
své případné připomínky již zasílali na OÚ Sojovice. Veškeré žádosti
musí být pouze v písemné formě a žadatel musí uvést své nacionále a
telefonní spojení. Žádosti na změny lze na OÚ zaslat faxem, datovou
schránkou nebo e-mailem.
Zdeněk Kvapil – starosta obce



Kronika obce Sojovice

Pokračujeme s přepisem kroniky obce Sojovice
Usnesením zdejšího obecního zastupitelstva ze dne 27. listopadu 1927 byl
jsem já – Václav Moc, rolník v Sojovicích č.p. 20 člen obecního zastupitelstva
ustanoven prvním kronikářem. Funkce této ujal jsem se dnes po schválení
prvního zápisu, dle p. říd. Učitele Ant. Pácala v r. 1928. Po přečtení
uvedeného zápisu zjistil jsem, že v úvodu velmi vhodným způsobem sneseno
jest vše, co může příslušníky zdejší zajímati o původu naší obce a jejich
dřívějších obyvatelích, dále že zachycen jest dobře i obraz zdejšího života
válečného a část poválečného; postrádám pouze záznamu o účastnících
zahraničního odboje (legionářích), což nevím, z jakého důvodu bylo
opomenuto. O těch dovolím si učiniti zmínku v některé z blízkých kapitol.
Abych dle návodu p. dr. Ant. Markuse o pamětních knihách zmínil se při
přejímání úkolu kronikáře, nejdříve kdo jsem – o své osobě tedy – uvedu
některá data ze svého života.
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Narodil jsem se 21. 9. 1887 řím. kat. rodičům Flor. A Marii Mocové, (roz.
Prágrové), z č. p. 23 v Sojovicích. Zdejší jednotřídní obecnou školu
navštěvoval jsem za éry velice obětavého a váženého p. učitele Jos. Peterle,
kterému vděčím za mnohé a s úctou naň vzpomínám. Měšťanskou školu
v Lysé n/L. navštěvoval jsem pouze rok. Po vyjití školy byl jsem nucen
vypomáhati v hospodářství a pak v obchodě; v r. 1908 byl jsem v I. třídě
odveden a 3 roky sloužil u 28. pěšího pluku v Praze a v Tridentě. Dne 27.
července 1914 po vyhlášení mobilizace, nastoupil jsem ke svému pluku a jako
telefonista byl jsem přidělen k plukovnímu telefonu. V dubnu 1915
v Karpatech u vesničky „Ezstebnek Huta“ na ruské frontě přešly naše 3
prapory do zajetí a já jsem se dostal do zajateckého tábora v Ardalově, gub.
Niž. Novogrodská a odtud do újezdního města Sergače, kde v r. 1916 přihlásil
a vstoupil jsem nejdříve do srbského vojska v Oděse, s nímž byl jsem u 6.
pluku přes rok. Po vypuknutí revoluce v Rusku odjížděl jsem se Srby
z Archangleska přes Sev. led. Moře do Anglie, pak přes Canal la Manche do
Francie a odtud do Itálie, kde měli jsme v přístavě Tarento býti naloděni a
posláni na soluňskou frontu (Saloniky). Nařízením ustavené tou dobou
národní rady čsl. v Paříti odoláni jsme byli všichni Češi a Slováci ku svým
částem do Francie a to do města Cognacu, kde tvořil se 21. pluk, který byl
v brzku utvořen a já při formování 22. pl. přeložen jako instruktor sergent
trvale ku III. rotě v městečku Jarnacu. Velice činně a úspěšně zasáhli jsme do
závěrečných bojů u Terronu a Vauziers, o čemž svědčí uznání p. presidenta a
velitelů našich úseků. Potom následoval návrat do osvobozené vlasti, odjezd
na Těšínsko s plukem do Karviné, pak v r. 1919 demobilizace a návrat k rodné
hroudě. Koncem tohoto roku oženil jsem se se zdejší rodačkou Štěpánkou
Prágrovou, dcerou hostinského v č.p. 45 a ujal se hospodářství velice
zanedbaného, neb 70tiletý otec nemohl potřebných prací bez čeledína
vykonávati.
V tomto roce zvolen byl starostou můj otec Florian Moc, který v této obci byl
14 roků starostou. Poslední toto období následkem onemocnění nedokončil a
tak na můj nátlak asi měsíc před svojí smrtí 19. 4. 1921 odevzdává
starostenský úřad p. Václavu Beranovi rolníku č.p. 18, který od 13. listopadu
1923 místo toto zastával.
V obecních volbách těchto skládalo se obecní zastupitelstvo z 9 členů za
republikánskou stranu, dále z 5 členů sociálně demokratickou stranu a 1 člena
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za komunistickou stranu. Starostou zvolen byl opět p. Fr. Prágr, č.p. 23, který
po dobu války tento úřad zastával.
V témž období dostávám se já – legionář za republikánskou stranu do
obecního zastupitelstva i používám této příležitosti k doplnění své zprávy o
účastnících činného zahraničního odboje. Padlí legionáři, kteří zde v obci žili a
byli by sem se vrátili, jsou:
Jirák Antonín, ruský leg., neznámo, kdy vstoupil do legií, Horáček Frant.,
ruský leg., neznámo kdy vstoupil.
Zdejší příslušníci, kteří se do vlasti vrátili a sloužili v legiích
 V ruské: Micka Štěpán, úř. banky Legie dosud žije, Prágr Frant.,
odborný učitel Lysá n/L., dosud žije. Richtrmoc Václ., vodárenský
zřízenec Sojovice. Cizí příslušníci těchto legií, kteří po nějaký čas zde
žili jsou: Semerád Jos., učitel na zdejší škole, Machka Jos., košíkář,
v č.p. 22
 V italské: Fiala František v č.p. 4, nyní jako rolník v Předměřicích
n/Jiz., účastnil se jako desátník 35. pluku bojů na Slovensku a
Vaňousek Josef, domkář zde jako vojín 35. pluku ze zdravotních
důvodů demobilizován.
 Ve Francouzské: Moc Václav, rolník Sojovice 20, četař 22. pluku.
Cizí příslušníci těchto legií, kteří zde po nějaký čas žili jsou: Hegr
Rudolf, vojín 23 pluku, dělník v č.p. 14.
Jako váleční invalidé vrátili se do naší obce a zde žijí: Prágr Jos., rolník č.p.
21, vystř. levé oko a průstřel plic, Volák Fr., domkář č.p. 81, průstřel ruky
v zápěstí, 70% neschopnosti, Štoček Karel, č.p. 30, tabáč. Trafika č.p. 30
uražena a odejmuta levá noha 100% neschopnosti.
V legiích ruské, italské i francouzské účastnilo se tedy celkem 7 zdejších
příslušníků, z nichž jen 3 zde v obci nyní žijí. Není úkolem mých řádků
vyzdvihovati zásluhy těchto dnes velice již zapomínaných a neuznaných,
s velkou však slávou vítaných bojovníků po převratu v r. 1918. Časy se
změnily a mnohde snad i názory na osvobozovací boj s jeho následky, které
čím déle tíživěji na všechny doléhají.
Nyní přikročím k hlavnímu svému úkolu a prosím, aby zápis můj, jelikož
nemám nijakého předběžného vzdělání školského, posuzován byl podle
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nejlepšího úmyslu mého, žádanou věc vykonati. Vynasnažím se současné
události ze života zdejšího zachytiti bez všelikého stranění zanésti.
Před zavedením pamětní knihy za starosty p. Václava Berana postavena byla
v r. 1923 obecní váha „u křížků“ a prodána stará obecní kovárna vedle
hostince pí Marii Bělíkové za cenu 22 000 Kč. Tuto obecní kovárnu měl
najatou od obce p. Václav Novotný, Kovář a po něm jeho syn Josef Novotný
provozoval zde kovářské řemeslo až do konce r. 1932. Paní Bělíková se
rozhodla kovárnu, jež byla velice sešlá zbořiti a postaviti na jejím místě
přístavbu k hostinci. Místní stavební komise ani z okresního úřadu sem
povolaných zástupce nedali svolení k tomu, aby přístavba pí M. Bělíkové
provedena byla v hranicích staré kovárny a tak po dlouhých jednání při
zprostředkování pana starosty Prágra stanovena stavební čára a se stavbou
počato až v r. 1934.
V r. 1926
Provedeno bylo přídělové řízení na velkostatku Nové Benátky, dvůr Stará
Lysá. Pozemková reforma prováděná zde v tomto roce rozčeřila poněkud
hladinu jakž takž usazených a s nastalými poměry spřátelených obyvatelů.
V tomto přídělu, který v netušeném rozsahu znamenal touhu lidu po půdě
zemědělské obdrželi pozemky tzv. na „Benátsku“
p. Josef a Marie Fila č.p. 4
pí Ant. Prágrová č.p. 21
p. Václav a Marie Vomáčka č.p. 27
p. František a Alžb. Hlaváček č.p. 67
p. Jos. a Aloisie Hnik č.p. 46
p. Frant. Čermák č.p. 42
pí Anežka Jarolímová č.p. 39
p. Jan Jarolím č.p. 39
p. Boh. Kučera a Žofie č.p. 17
sl. Alžb. Mecerová č.p. 29
p. Václav a Alžb. Novotný č.p. 13
p. Jos. a Marie Novotný č.p. 53
p. Frant. a Anna Novotný č.p. 71
p. Frant. a Alžb. Šikýř č.p. 82
pí Anežka Šikýřová č.p. 49
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p. Alois a Anna Jungr č.p. 41
Celková výměra přídělu činila si 12 ha a byla výše uvedeným přiměřeně
rozdělena a prodána. Nejlevnější cena přiděleného 1 ha pozemku pokud mi
známo obnášela 2200 Kč.
A nejvyšší cena byla za 1 ha 4800 Kč. Jelikož příděly nejsou dosud
zaknihovány a bližších údajů nemohl jsem v pozemk. knihách u soudu
v Nových Benátkách ani na berním úřadě tamtéž zjistiti, dotázal jsme se
jednoho z přídělců, neví-li alespoň čísla parcelní. Dle pana Josefa Hnika celá
v předu uvedená výměra měla čís. par. 114/5.
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