Zpravodaj číslo 25 / prosinec 2016



Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme tady opět zimu. Rok 2016 je podle čínského
kalendáře rokem ohnivé opice. Měl nás čekat úspěšný rok plný nejrůznějších
změn. Bylo potřeba jim jít naproti, avšak ne bez rozmyslu, nerozvážnost
mohla přinést smutné výsledky.
Pojďme se proto podívat, jak rok 2016, který ukončí svou vládu za měsíc, byl
úspěšný pro nás zastupitele. Letos se nám podařila dokončit druhá etapa
výměny veřejného osvětlení na moderní LED systém v konečné
celkové částce 448.232,-. Dále se nám podařilo získat dotace od ministerstva
pro místní rozvoj na dětské hřiště přesahující 300.000,- a na nové hasičské
vozidlo v hodnotě přes 8 000 000,-.
Dětské hřiště je již dokončeno pro naše nejmenší, na zásahový vůz si budeme
muset počkat do příštího roku z důvodů nadstandardních požadavků z naší
strany a náročnosti zakázky.
Myslím, že jsme v zastupitelstvu odvedli spoustu záslužné práce, čímž bych
chtěl ostatním zastupitelům poděkovat.
Rok 2017 vstupuje do znamení ohnivého kohouta, který symbolizuje úspěch,
tvrdou práci a dodržování daných slibů.
Jsem přesvědčen, že v naší obci je stále co zlepšovat a rok 2017 nám dává
jasné indicie. Čeká nás nelehký úkol v podobě nekončící obnově naší obce,
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shánění finančních prostředků k dalším novým projektům. Přeji si, aby občané
viděli za námi kus odvedené práce a v naší obci se cítili co nejlépe.
Přeji Vám všem v adventním čase hodně pohody klidu a do nového roku
mnoho úspěchů jak v profesním, tak rodinném.
Zdeněk Kvapil - starosta obce


Činnost zastupitelstva obce Sojovice

Zastupitelstvo se od poslední zprávy ve zpravodaji č. 24 sešlo celkem devětkrát, a to v loňském roce
14.12. a 23.12. 2015 a letos ve dnech 11.1., 8.2., 11.4., 23.5., 27.6., 19.9. a 31.10.2016.
Na těchto jednáních byly řešeny záležitosti spojené s činností zastupitelstva a provozem zařízení
obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
□
□

Usnesení č. 60/15
1a) zastupitelstvo jednohlasně schválilo usnesení: Obecní
zastupitelstvo z pozice zřizovatele ukládá řediteli základní školy
Sojovice ve smyslu §167 odst. 5 školského zákona č.561/2004 Sb. Po
novele č.458/2011 Sb. zajistit uskutečnění volby školské rady.

□

1b) zastupitelstvo jednohlasně schválilo usnesení: Obecní
zastupitelstvo doporučuje řediteli základní školy Sojovice, aby byla
zachována kontinuita ve způsobu a formě výukových metod do
současné doby ve škole provozovaných.

□

1c) zastupitelstvo se jednohlasně usneslo, že uplatní ve smyslu § 84
odst. 4 zákona o obcích z.č.128/2000 Sb. výhradu z pravomoci rady
obce (v naší obci vykonávající starosta § 99 odst.2 ) a bude nadále
rozhodovat dle bodu §102 odst. 2 písm. b) :plnit vůči právnickým
osobám a organizačním složkám založených nebo zřízeným
zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele
nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny
zastupitelstvu obce.

□

Usnesení č. 61/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
rozpočet na rok 2016 v paragrafovém znění jako přebytkový
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□

Usnesení č. 62/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
smlouvu o dílo na zimní údržbu obce s panem J. Šikýřem

□

Usnesení č. 63/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost MS Sojovice o prodloužení smlouvy na pronájem garáže č. 4
za stejných podmínek jako v roce 2015.

□

Usnesení č. 64/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost pana D. Todta o prodloužení smlouvy na pronájem pozemků p.
č. 256/1,6,7 a 256/8 za stejných podmínek jako v roce 2015.
Usnesení č. 65/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost pana Fr. Šikla o prodloužení smlouvy na pronájem pozemku p.
č. 310/25 za stejných podmínek jako v roce 2015.
Usnesení č. 66/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
přílohu č. 1 k OZV č. 2/2012 – výpočet MP za odpady pro rok 2016.
Místní poplatek za odpady tak zůstane stejný jako v roce 2015, což
činí Kč 750,-.
Usnesení č. 67/15 Zastupitelstvo vybralo na zhotovení veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování územního plánu firmu Ing.
arch. Z. Gottfried. Zastupitelstvo pověřilo pana starostu, aby firmu
požádal o návrh smlouvy.
Usnesení č. 68/15 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. 69/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost SDH Sojovice o bezplatný pronájem KD na „Pingpongový
turnaj“, který se bude konat dne 27. 12. 2015
Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti – p. č. 40/2, příp.
NN A. Kubešová.
Usnesení č. 71/15 Vzhledem k přesunu některých rozpočtových
položek (viz příloha) bylo nutné provést rozpočtové opatření č. 5 pro
rok 2015.
Usnesení č. 72/15 Starosta seznámil přítomné s výsledkem jednání na
ZŠ a MŠ Sojovice.

□
□

□

□

□
□
□
□
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□
□
□
□

□

□

□
□

□
□

Usnesení č. 1/2016 Zastupitelstvo jmenovalo paní M. Šínovou
Hečkovou jako člena školské rady dle §167 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb. a volebního řádu školské rady.
Usnesení č. 3/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
přesunutí bodu „Návrh rozpočtu na rok 2016 ZŠ a MŠ Sojovice“ na
příští jednání zastupitelstva
Usnesení č. 4/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
inventarizaci ZŠ a MŠ Sojovice za rok 2015 k 31. 12. 2015 včetně
vyřazeného majetku, který byl buď zastaralý či nefunkční.
Usnesení č. 5/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
dodatek firmy AVE CZ č. 9 ke smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu č. S/200248/02300161/35/06.Zastupitelstvo
pověřilo pana starostu Zdeňka Kvapila k uzavření tohoto dodatku
s firmou AVE CZ.
Usnesení č. 7/16 Zastupitelstvo konstatuje, že ředitel školy neplní
zadaný úkol, a to volbu do školské rady jak v termínu, tak z hlediska
procedury v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Zastupitelstvo ukládá panu řediteli uspořádání
volby do školské rady v termínu do 15. 2. 2016 v souladu s § 167
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s volebním řádem vydaným na základě usnesení
zastupitelstva Obce Sojovice č. 130/05 ze dne 19. 12. 2005
Usnesení č. 8/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace veřejného osvětlení –
druhá část“ ze Středočeského Programu obnovy venkova a zavazuje
se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5%
z celkových uznatelných nákladů projektu.
Usnesení č. 9/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
podání žádosti o dotaci z Fondu hejtmana Středočeského kraje na akci
„Sportovní den občanů Sojovic“
Usnesení č. 10/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Sojovice na rok 2016 ve výši Kč 1.996.500,s tím, že příspěvek Obce Sojovice zůstane stejný jako v roce 2015 ve
výši Kč 1.266.000,-.
Usnesení č. 11/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
záměr na prodej pozemků p. č. 428/1 a 450/12 v k. ú. Sojovic.
Usnesení č. 12/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
smlouvu o dílo s ing. Z. Gottfriedem na vypracování územního plánu
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□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□

obce Sojovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání této
smlouvy.
Usnesení č. 13/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
cenu stočného pro obec Sojovice na rok 2016 ve výši 44,06 Kč bez
DPH za 1m3.
Usnesení č. 14/16 Ke dni 31. 12. 2015 byla provedena jak fyzická, tak
dokladová inventarizace majetku obce. Inventarizací nebyly shledány
žádné rozdíly, proto Hlavní inventarizační komise doporučila
schválení
výsledků
inventarizace.
Zastupitelstvo
výsledky
inventarizace majetku obce odsouhlasilo všemi přítomnými hlasy.
Usnesení č. 15/16 Zastupitelstvo odsouhlasilo všemi přítomnými
hlasy návrh na vyřazení majetku obce dle přiloženého seznamu.
Majetek je zastaralý či nefunkční
Usnesení č. 16/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost SDH Sojovice o poskytnutí dotace ve výši Kč 10.000,Usnesení č. 17/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost o bezúplatný pronájem KD SDH Sojovice za účelem pořádání
pingpongového turnaje, který se bude konat 26. 3. 2016.
Usnesení č. 18/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
dodatek firmy Bramko s.r.o. k platné nájemní smlouvě na pozemky.
Usnesení č. 19/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou
Elektrowin a.s., Praha 4.
Usnesení č. 20/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
převod dlouhodobého majetku (otopná soustava) do bezúplatného
užívání pro ZŠ a MŠ Sojovice v celkové výši Kč 642.510,-.
Usnesení č. 21/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
podání žádosti o dotaci, výzva č. 19 z Integrovaného regionálního
operačního programu, na požární techniku pro JPO III SDH Sojovice.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby podepsal s firmou GRV
Engineering s.r.o. mandátní smlouvu.
Usnesení č. 24/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost TVJ Sokol Sojovice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve
výši Kč 20.000,-.
Usnesení č. 25/16Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
účetní závěrku ZŠ a MŠ Sojovice a návrh na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2015, tj. 112.893,18 Kč, tak aby 50% z uvedené
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□
□

□
□
□
□
□
□

□
□

částky, tj. 56.446,59 Kč přišlo do rezervního fondu a 50% z uvedené
částky, tj. 56.446,59 Kč do fondu odměn ZŠ a MŠ Sojovice
Usnesení č. 26/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost o hostování „Lunaparku“ na letošní pouť, která se bude konat
21. 8. 2016
Usnesení č. 27/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
budoucí smlouvu s firmou Elektrooáza s.r.o. Poděbrady na umístnění
věcného břemene – stavba přípojky nízkého napětí – J. Šimáňová, p.
č. 77/3 v k. ú. Sojovice.
Usnesení č. 29/16 Vzhledem k přesunu některých rozpočtových
položek (viz příloha) bylo nutné provést rozpočtové opatření č. 1 pro
rok 2016.
Usnesení č. 30/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost Mysliveckého sdružení o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve
výši Kč 6.000,-.
Usnesení č. 31/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost SK Jizera Předměřice nad Jizerou o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce ve výši Kč 5.000,-.
Usnesení č. 32/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost ČRS Předměřice nad Jizerou o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce ve výši Kč 1.000,-.
Usnesení č. 33/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
přesunutí bodu „Informace ke zhotovení komunikace p.č. 413/20 „ na
příští jednání zastupitelstva
Usnesení č. 34/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s obcí Skorkov, týkající se
rezervace míst v MŠ Sojovice. Zastupitelstvo pověřuje pana starostu
k podepsání tohoto dodatku.
Usnesení č. 35/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
smlouvu budoucí s firmou Cegelac a.s. o zřízení VB na pozemku p.č.
413/13 (J. Hradecký).
Usnesení č. 36/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Fondu rozvoje
obcí a měst na projekt „ Modernizace části veřejného osvětlení – II.
etapa“. Zastupitelstvo schválilo odborný rozbor nabídek dle kritérií na
veřejnou zakázku malého rozsahu a vybralo firmu KABELSPOJ s.r.o.
Zastupitelstvo pověřuje pana starostu k podepsání smlouvy s touto
firmou.
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□
□

□
□
□

□
a)
b)

c)
□
□
□
□
□
□
□
a)

Usnesení č. 37/16 Vzhledem k přesunu některých rozpočtových
položek bylo nutné provést rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2016.
Usnesení č. 39/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
přesunutí bodu „Nabídka na koupi pozemku“ na příští jednání
zastupitelstva
Usnesení č. 40/16 Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok
2015 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce s výhradou.
Usnesení č. 42/16 Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č.
428/1 a celý pozemek p. č. 450/12 v k. ú. Sojovice.
Usnesení č. 44/16 Zastupitelstvo vybralo všemi přítomnými hlasy na
zhotovení „Výstavby dětského hřiště“ firmu TR Antoš s.r.o.
Zastupitelstvo pověřilo pana starostku k podpisu smlouvy s touto
firmou.
Usnesení č. 45/16
Zastupitelstvo zamítlo návrh na odměnu řediteli ZŠ a MŠ Sojovice.
Zastupitelstvo schvaluje podání podnětu na hodnocení na Českou
školní inspekci
a k projednání školské radě (viz příloha)
Zastupitelstvo schválilo přizvání k této problematice právního
zástupce.
Usnesení č. 46/16 Vzhledem k přesunu některých rozpočtových
položek (viz příloha) bylo nutné provést rozpočtové opatření č. 3 pro
rok 2016.
Usnesení č. 47/16 Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku všemi
přítomnými hlasy.
Usnesení č. 48/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
nákup 21 ks světel veřejného osvětlení. Zastupitelstvo pověřilo pana
starostu k nákupu těchto světel u firmy KABELSPOJ, s. r. o..
Usnesení č. 49/16 Zastupitelstvo schválilo návrh na finanční
kompenzaci ve výši 10.000,- Kč M. Hejnyšovi.
Usnesení č. 52/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost o povelní výjimky z počtu dětí ve 2. třídě MŠ Sojovice.
Usnesení č. 53/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
dodatek č. 9 ke smlouvě s firmou Ropid, Praha 1, týkající se veřejné
linkové dopravy v systému PID.
Usnesení č. 54/16
Zastupitelstvo Obce Sojovice projednalo a schvaluje zadávací
dokumentaci včetně příloh v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
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b)

c)

□

□
□
□
□
□

□

□

pod názvem „Pořízení hasičské techniky pro JSDH Sojovice“, viz
příloha.
Zastupitelstvo Obce Sojovice projednalo a schvaluje zahájení
zadávacího řízení v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky pod
názvem „Pořízení hasičské techniky pro JSDH Sojovice“ zadávaného
v otevřeném řízení dle ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, v souladu s „OBECNÝMI PRAVIDLY
PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE“, „SPECIFICKÝMI PRAVIDLY
PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE – SPECIFICKÝ CÍL 1.3“ v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu.
Zastupitelstvo Obce Sojovice pověřuje místostarostku Ing. Jitku
Šimáňovou k zajištění organizace zadávacího řízení pověřenou
osobou zastupující zadavatele dle § 110 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění: GRV Engineering s.r.o., IČ
27276554.
Usnesení č. 55/16 Zastupitelstvo obce vybralo všemi přítomnými
hlasy firmu PKV BUILD s.r.o. s cenovou nabídkou 37.394,- Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podepsání smlouvy
s touto firmou.
Usnesení č. 56/16 Vzhledem k přesunu některých rozpočtových
položek bylo nutné provést rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2016.
Usnesení č. 57/16 Tento bod se přesouvá na příští jednání
zastupitelstva. Ing. Bc. Petr Obdržálek vypracuje body k doplnění do
obecně závazné vyhlášky č. 1/2016.
Usnesení č. 60/16 Zastupitelstvo odložilo tento bod na příští jednání
zastupitelstva
Usnesení č. 61/16 Starosta osloví svozovou firmu, zda by bylo možné
častější odvoz odpadu
Usnesení č. 63/16 Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu pozemku
p.č. 442/1 v k.ú. Sojovice (bývalá skládka). Výběr budoucího nájemce
proběhne na příštím jednání zastupitelstva, a to obálkovou metodou.
Rozhodujícím kritériem bude nejvyšší nabízená cena
Usnesení č. 64/16 Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu pozemků
p. č.. 256/1, 256/6, 256/7 a 256/8 v k. ú. Skorkov. V případě více
zájemců, proběhne výběr budoucího nájemce na příštím jednání
zastupitelstva, a to obálkovou metodou. Rozhodujícím kritériem bude
nejvyšší nabízená cena.
Usnesení č. 65/16 Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu pozemků
p. č. 310/25 v k. ú. Sojovice (Radešín). V případě více zájemců,
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proběhne výběr budoucího nájemce na příštím jednání zastupitelstva,
a to obálkovou metodou. Rozhodujícím kritériem bude nejvyšší
nabízená cena.
□ Usnesení č. 66/16 Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu garáže č.
4 na pozemku st. p. 169/2 v k. ú. Sojovice. V případě více zájemců,
proběhne výběr budoucího nájemce na příštím jednání zastupitelstva,
a to obálkovou metodou. Přednost však mají místní organizace.
Rozhodujícím kritériem bude nejvyšší nabízená cena.
□ Usnesení č. 67/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
návrh smlouvy o dílo na zimní údržbu v obci Sojovice za stejných
podmínek jako v loňském roce. Zimní údržbu bude provádět pan J.
Šikýř.
□ Usnesení č. 68/16 Vzhledem k nejasné nabídce od firmy PFERDE
a.s., ve které není zřejmé, jak se původní záměr na odkup části
pozemku p. č. 428/1 tak rapidně zvýšil (z původních 860 m2 na
1500m2) zastupitelstvo tento bod přesouvá na příští jednání
zastupitelstva. Zástupci firmy PFERDE a.s. zastupitelstvo doporučuje,
aby se osobně zúčastnil příštího jednání zastupitelstva, za účelem
dořešení tohoto bodu.
□ Usnesení č. 69/16 Pan Jiří Nekovář zastupitelstvo seznámil s návrhem
řešení problému obecní cesty p. č. 413/20 v k. ú. Sojovice.
Zastupitelstvo přistoupilo na tento návrh řešení s podmínkou, že
lomový kámen si zajistí p. Nekovář na vlastní náklady a zároveň
zajistí stavební dozor, tak abychom se vyhnuli dalšímu nedorozumění.
Pan Nekovář s tímto návrhem souhlasí, zastupitelstvo toto řešení
schválilo všemi přítomnými hlasy.
□ Usnesení č. 70/16Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými
hlasy předání vyřazeného pingpongového stolu umístěného na
dětském hřišti za hospodou U Bíbrlů paní D. Jandlové. Tento majetek
obce byl již v minulosti vyřazen z evidence majetku obce a má
nulovou hodnotu
□ Usnesení č. 71/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
směrnici č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
(novelizace zákona č. 134/2016).
□ Usnesení č. 72/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
návrh rozpočtu na rok 2017. Schválený rozpočet je vyrovnaný ve výši
7.921.200,- Kč.
□ Usnesení č. 73/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
nákup traktorové sekačky za 76.665,- Kč.
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□
□

Usnesení č. 74/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
změnu rozpočtového výhledu č. 2 na roky 2017-2018.
Usnesení č. 75/16 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
návrh na odměnu pro bývalou kronikářku D. Kvapilovou ve výši
3.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
□
□
□
□

□
□

Usnesení č. 2/16 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o novele
nařízení č. 37/2003 Sb. – aktuální změny v oblasti odměňování členů
ZO od 1. 1. 2016.
Usnesení č. 6/16 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci paní
účetní Jany Trunecké k vysvětlení rozpočtového opatření č. 5/2015.
Usnesení č. 23/16 Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek voleb do
Školské rady. Usnesení č. 28/16
Usnesení č. 41/16 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace ke
zhotovení komunikace p. č. 413/20 v k. ú. Sojovice. Vzhledem ke
skutečnosti, že na komunikaci byl vydán kolaudační souhlas, vozovka
byla uvedena do původního stavu, zastupitelstvo doporučuje, aby se
pan Nekovář v případě podání stížnosti obrátil na Magistrát v Mladé
Boleslavi, odbor dopravy a podal stížnost prostřednictvím
odpovědného orgánu. V případě, že požaduje pan Nekovář návrh
konkrétního řešení, žádáme o zaslání na zastupitelstvo, abychom se
s ním mohli seznámit a případně jej řešit.
Usnesení č. 59/16 Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis spokojených
rodičů s vedením ZŠ a MŠ Sojovice
Usnesení č. 62/16 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že kronikáře
obce Sojovice bude zastávat B. Coritarová.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
□
□

Usnesení č. 22/16 Zastupitelstvo zamítlo nabídku firmy PFERDE a.s.
na koupi pozemků p. č 428/1 a 450/12 v k. ú. Sojovice.
Usnesení č. 38/16 Zastupitelstvo zamítlo nabídku firmy Terra Group
a.s. - projekt „Obec občanům“ – úspora energie.
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□
□
□
□

Usnesení č. 43/16 Zastupitelstvo zamítlo nabídku na výpůjčku
pozemků p. č. 433/13, 11, 10, 1, 33, 31 a část pozemků p. č. 433/3, 27,
18 a 442/1 v k.ú. Sojovice.
Usnesení č. 50/16 Zastupitelstvo zamítlo všemi hlasy nabídku firmy
Panoramas s.r.o. na zpracování virtuální letecké prohlídky obce.
Usnesení č. 51/16 Zastupitelstvo zamítlo všemi hlasy nabídku firmy
Netpromotion Group s.r.o. na reklamu obce na internetu.
Usnesení č. 58/16 Zastupitelstvo zamítlo návrh na darování pozemku
v obci p. č. 422/13 a 422/19 v k. ú. Sojovice.
Táňa Vránová – OU Sojovice



Vánoční turnaj ve stolním tenise 2015

Dne 27. prosince 2015 uspořádal SDH Sojovice ve spolupráci s OÚ Sojovice a
ZŠ Sojovice tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise dětí, žen a mužů. Jako
každoročně vládla ve všech kategoriích skvělá nálada, radost ze hry a zdravá
rivalita. Kategorie dětí, která byla ovlivněna slabší účastí, pouze čtyř chlapců a
tří dívek si vynahrazovala menší množství zápasů vyrovnaností a motivací
porazit své kamarády a vrstevníky a být co nejúspěšnější. Kategorii chlapců
vyhrál Špitálský Josef, druhý skončil Dušák Josef, na třetím místě Svrček
Vilda a těsně pod stupni vítězů Špitálský Jakub. Dívky si medailové pozice
rozdělily v pořadí Čapková Dana, na druhém místě Kropáčková Simona a třetí
Krucká Kačka. Všechny děti si odnesli něco sladkého jako zaslouženou
odměnu a první tři z každé kategorie medaile a lahvinku šampaňského
(samozřejmě dětského).Od jedné hodiny se konal turnaj žen, tedy toho
hezčího co v Sojovicích máme. Do turnaje se přihlásilo jedenáct žen, které si
zahrály systémem každá s každou. Z toho vyšla nejlépe, a po třetí obhájila
vítězství Bíbrlová Adéla, za ní skončila Krajíčková Andrea, na třetí pozici
Šimáňová Eva která odsunula na čtvrté místo svou sestru Šimáňovou Jitku.
Turnajem jako vždy vládla skvělá atmosféra a i vítězné ženy byly za své
výkony odměněny lahvinkou dobrého vína. Od čtvrté hodiny se v KD začali
scházet muži, a jako vždy v hojném počtu. Letos se turnaje zúčastnilo třicet tři
mužů, kteří svedli dlouhé a vyčerpávající souboje jak na alkoholové tak i
sportovní úrovni. S dlouhým turnajem si nejlépe poradil Tomáš Mňuk, který
ve finále porazil mladého Míšu Hartmana a zaslouženě turnaj vyhrál bez ztráty
jediného bodu. Druhý tedy skončil Hartman Michal. O třetí místo zabojovali
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Nešněra Tomáš a Krucký Jiří mladší. I v tomto souboji vyhrála zkušenost nad
mládím. Třetí tedy Nešněra Tomáš a těsně pod stupni vítězů Krucký Jiří
mladší. Také první tři z kategorie mužů si odnesli poháry a lahvinku
šampaňského. Doufám, že si všichni zúčastnění si odnesli dobrou náladu a
nějaké to vánoční kilo dolů. Děkuji všem za tradičně parádní turnaj ve
vánočním duchu a děkuji také Sojovické hospodě "U Vránů" za poskytnuté
občerstvení a doufám, že se na příštím vánočním turnaji ve zdraví sejdeme.
Za SDH Sojovice Hradecký David



Pozvánka turnaj ve stolním tenise 2016

SDH Sojovice Vás zve na tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise, který se
bude konat dne 26.12.2016 v KD Sojovice. Turnaj se bude konat v kategorii:
děti začátek 9:00 h ženy začátek 13:00 h, muži od 16:00 h. Maximální počet
účastníků v každé kategorii je 36, proto můžete podat závazné přihlášky na tel:
731 488 881 pan Hradecký David. Přednost mají místní sportovci, prosím, jen
neregistrovaní hráči. Sálovou obuv na přezutí prosím s sebou.. Startovné je jen
v kategorii mužů a to 100 Kč. Občerstvení zajištěno. Děkuji.
Za SDH Sojovice Hradecký David



Divadlo - Hlavnováček

Opět po roce nás navštívil ochotnický soubor Hlavnováček ze Sudova Hlavna.
Dne 26.2.2016 nám v kulturním domě zahráli divadelní představení „S tebou
mě baví svět“. Jako každý rok mělo představení velký úspěch, což bylo vidět i
na vysoké návštěvnosti. Po představení byla pro herce připravena večeře.
Začátkem roku 2017 se opět můžete těšit na jejich další krásné představení
„Jak utopit doktora Mráčka, aneb konec básníků v Čechách“.
Za KK Jiřina Kropáčková
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Masopust 2016

V sobotu 13. února 2016 pořádala kulturní komise obce Sojovice
Masopustní oslavy. Nejprve se masky shromáždily před ZŠ Sojovice,
kde ve 13:00 oslavy začaly. Zde požádala slečna Nikola Kropáčková
pana starostu Zdeňka Kvapila o svolení k průvodu. Když pan starosta
svolil, mohl průvod začít. V čele průvodu byl jako každý rok medvěd,
kterého si hlídal pan myslivec. Hned za nimi byl povoz tažený koňmi
s živou hudbou, kde hrála kapela Přívoranka. Během průvodu
roznášely členky KK koblihy, které samy napekly, vybíraly mýtné a
pan Jiří Kropáček nás zásoboval teplým čajem a svařákem. Průvod
zakončil u hasičské zbrojnice, kde si medvěd vyslechl svůj rozsudek,
za který byl potrestán a zastřelen. Poté byla pro návštěvníky
připravena místními hasiči již tradiční zabíjačka. Jako každý rok
nechyběla černá polévka a výborné jitrnice.
Vzhledem k tomu, že byla zima, se moc masek průvodu nezúčastnilo,
za to na nás ale čekalo velmi milé překvapení na dětském karnevalu,
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kde masek bylo opravdu spousta. Dětské odpoledne začalo v 15:00
v místním kulturním domě. Vstupné bylo dobrovolné a děti i dospělí
se mohly těšit na bohatý program, který si pro ně členky KK
připravily. Odpoledne bylo v proudu her, tanců a zábavy. Nechyběla
ani bohatá tombola, která byla během chvilky vyprodaná a také nás
potěšila návštěva brandýského klubu FUNATIC, který nám ukázal
nádherné sestavy týmu mažoretek a aerobic týmu, s kterými objíždí
soutěže. Po celou dobu nás za mikrofonem doprovázela paní Ing.
Michaela Vlachá a hudbou nás zásobil pan Luboš Vlachý. Dětský
karneval končil okolo 17:00 a členky KK mohly chystat večerní
program.
Od 20:00 byli na řadě dospělí, kteří se mohli těšit na večerní zábavu.
K tanci a poslechu hrála skupina MAX Band, která všechny
zúčastněné masky vtáhla na parket. O zábavu zde nebyla opravdu
nouze, protože byla připravena spousta zábavných her. Akce končila
okolo 2:00 a všichni odcházeli domů v dobré náladě.
Myslím si, že to byla další vydařená akce v naší vesnici, na kterou se
můžete těšit 4. března 2017 opět od 13:00 u ZŠ Sojovice. Doufám, že
dorazíte aspoň v takovém počtu jako tento rok. Budeme se na Vás
těšit.
Děkujeme sponzorům:
Antikor CZ s.r.o
Farma Krucký-Hejnák
Kominictví – Tomáš Krátký
SDH Sojovice
FOMEX TEAM s.r.o.
Sojovická hospoda
Pavel Kopřiva
Jiří Kropáček
OÚ Sojovice
Za kulturní komisi Petra Nešněrová
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Co je to biologický rozložitelný odpad ?

Od dubna 2015 musí obce dle zákona o odpadech umožnit občanům ukládat
biologicky rozložitelný odpad ve své obci.
Obec zakoupila za nemalé peníze na tento odpad kontejner a umístila ho na
nejvhodnější místo. Někteří občané, ale nepochopili, co je to biologicky
rozložitelný odpad, a jak tento odpad ukládat, i když obec své občany o této
problematice informovala. Svozová firma, která tento odpad zdarma odváží,
požaduje, aby byl bez všech příměsí. Příměsi jsou např. písek, kamení igelity,
provázky dráty, úvazky od rajčat, překližky a dřevotřísky.
Tyto předměty se v kontejneru nacházejí, i když cca 50m výše se nachází
kontejnery na směsný odpad (pro některé občany je to asi příliš daleko).
Svozová firma pohrozila, že pokud se toto bude opakovat, přestane od nás
tento odpad odvážet. Pokud by k tomuto došlo, obec by musela zřídit sběrný
dvůr s obsluhou, což by navýšilo náklady na svoz odpadů. Již dnes někteří
občané považují poplatek za odpady vysoký, avšak když uříznou korunu
stromu, tak ji tam hodí celou a ostatní občané, již nemají kam co uložit.
Ještě jedna připomínka. Doma, když máte SVOJI POPELICI plnou, tak odpad
nesypete na SVŮJ DVOREK a po sobě si uklidíte. Inu někteří občané si myslí,
že z cizího krev neteče a podle toho se tak chovají, kde jim to upadne, tam to
nechají, on to někdo uklidí.
A proto vás prosím, žijeme v 21století, které se nazývá ekologické, tak se
podle toho chovejme.
.
Děkuji Jiří Vavřík


Velikonoční čtyřhry

Dne 26. března SDH Sojovice ve spolupráci s OÚ Sojovice a ZŠ Sojovice
uspořádali hendikepovaný turnaj ve stolním tenise "Velikonoční
čtyřhry". Turnaje se mohli zúčastnit jakékoliv neregistrované dvojice bez
rozdílu věků a pohlaví. Do turnaje se přihlásilo jedenáct dvojic, které se utkali
každý s každým o osm postupových míst do vyřazovacích bojů. Turnaj s
odlehčenou atmosférou byl přesto velmi bojovný, místy i sportovně
vyhrocený, se zalíbil a získal si svoji oblibu, neboť se ho zúčastňují děti s
rodiči, ženy, muži i prarodiče a proto se všichni dobře baví. Nejspokojenější
letošní dvojicí byli "To je jedno", kteří porazili ve finále pár "Klášterka a
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Kubeš". Souboj o třetí místo svedly dvojice "Evik a Dáda" - "Kyslík".
Úspěšnějším párem byli "Evik a Dáda" a získali tak třetí místo. Tímto bych
chtěl poděkovat SDH Sojovice za poháry pro první tři páry, vítěz si navíc
odnesl šunkové selátko. Též bych chtěl poděkovat ZŠ Sojovice za zapůjčení
hracích stolů, OÚ Sojovice za zapůjčení sálu KD a hospodě "U Vránů" za
občerstvení a obsluhu.
Děkuji všem za účast a těším se na další shledání na Velikonočním turnaji.
Za SDH Sojovice Hradecký David


Pálení čarodějnic 2016

30. duben patří pálení čarodějnic a tento rok nebyl výjimkou. Ještě než vzplál
oheň, proběhlo vyhodnocení soutěže SDH Sojovice o nejoriginálnější
čarodějnickou hůlku. Tradičně byly děti odměněny nápojem, špekáčkem a
věcnou cenou, kterou si mohly vybrat na základě jejich umístění, které
stanovila nezávislá porota. Mezi nejzdařilejší výtvory patřily hůlky od
Davídka Thomsona, Matěje Hradeckého, Péti Zdvihala, Lucinky Neprašové,
Vojty Bureše, Tomáška Havelky, Káti Burešové, Elišky Roskovské a Nikolky
Neprašové. Děkujeme všem soutěžícím a nezávislé porotě
Jitka Šimáňová



Dětský den v Sojovicích

V sobotu, dne 28. 05. 2016 odpoledne, uspořádala obec Sojovice ve spolupráci
se sborem dobrovolných hasičů Sojovice dětský den. Dětský den se konal,
jako vždy, na upraveném fotbalovém hřišti v Sojovicích od 13:45 hod. Celý
den byl zaměřen na děti a zábavu jim určenou ve formě soutěží. Letošní
dětský den měl opět velký úspěch, jelikož dorazilo mnoho dětí i s rodiči a
řekla bych, že i více než v předchozích letech. Na hřišti byly pro děti
připraveny různé stanoviště s úkoly v podobě skákání v pytlích, chůze na
chůdách, přenášení vody, házení balónků a jiné. Dále děti mohly absolvovat
opičí dráhu s překážkami, strašidelným tunelem kde děti čekalo překvapení ve
formě zavěšených umělých pavouků a mohly si zasoutěžit ve spoustě nových
disciplín. Děti soutěžily na čtrnácti stanovištích a za každou provedenou
disciplínu obdržely razítko na soutěžní kartičku. Po splnění všech úkolů a
odevzdání vyplněné soutěžní kartičky si pak mohlo každé dítě vybrat svou
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odměnu. V průběhu soutěží i po nich si mohly děti zaskákat na nafukovacím
hradu. Po celé odpoledne bylo pro všechny k dispozici občerstvení, kde rodiče
mohli svým dětem zakoupit limonádu, sušenku a spoustu dalších dobrot. Sami
rodiče pak měli možnost se občerstvit kávou, limonádou a podobně. Děti,
které už splnily všechny úkoly a pobavily se ve skákacím hradě, netrpělivě
očekávaly příjezd hasičů ze Staré Boleslavi, aby se mohly vyřádit v barevné
nafoukané pěně.Tak jako v minulých ročnících i letos bylo odpoledne
zakončeno tradičním fotbalovým utkáním se střelbou žen a dětí na bránu, s
výborným brankářem Tomášem Krátkým. Za dobře umístěný balón do sítě
fotbalové branky byly připraveny krásné odměny, např. bedýnka zeleniny,
láhev vína, plechovky piva atd. Pro střelce, kterým se gól dát nepodařilo, byla
cenou útěchy rolička toaletního papíru, kdy díky zkušenému brankáři byla
cena útěchy vyčerpána do poslední roličky. O hudbu, která nás provázela po
celé krásné odpoledne, se opět staral Luboš Vlachý (DJ LUVLA). Díky všem
sponzorům, SDH Sojovice a kulturní komisi při obci Sojovice, byl letošní
dětský den opět výjimečný a tímto bych ráda ještě jednou všem chtěla
poděkovat na přípravě a pořádání dětského dne.
Ing. Michaela Vlachá
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 Memoriál J. Hlaváčka – Sudovo Hlavno 2016
Dne 14. 5. 2016 se uskutečnila soutěž sborů dobrovolných hasičů - Memoriál
J. Hlaváčka v Sudově Hlavně. Po nástupu se nám na závodní dráze předvedla
nejdříve v klasickém útoku družstva mladších a posléze starších žáků. Dětem
se útoky velice vydařily.
Ml. žáci:1. Sojovice A (19,83)
St. žáci:1. Sojovice (20,59)
2. Sojovice B (21,50)

2. Skorkov (22,41)

3. Dřísy A
(21,60)
3. Dřísy (22,47)
Po žácích pokračoval memoriál v netradičním útoku. Celá dráha připomínala
tak trochu hřiště na agility. Nebyl prostor pro chyby, útok se běžel jen na jeden
pokus. Nenechali jsme se ale ničím zaskočit a s dráhou jsme se poprali víc než
dobře.
Ženy: 1. Sojovice (59,72)
Muži:1. Sojovice B
(40,22)
2. Hlavenec (65,47)

2. Sudovo Hlavno (40,69)

3. Brázdim (71,00)

3. Skorkov

(46,79)

6. Sojovice A
(56,44)
Memoriálu J. Hlaváčka se zúčastnilo 13 družstev mladších žáků, 6 družstev
starších žáků, 7 družstev žen a 8 družstev mužů. Tímto bych vyhodnotila toto
sportovní klání za velice zdařilé, však jsme si ze Sudova Hlavna s velkou
radostí přivezli krásných 6 pohárů :-).
Petra Veselá


Okresní soutěž v požárním sportu

SDH Sojovice by se chtěl tímto pochlubit účastí na okresní soutěži v požárním
sportu, která se konala 4. června 2016 na hřišti v Kosořicích. Okresní soutěže
jsme se zúčastnili na popud šestnáctého okrsku, poté co jsme vyhráli
okrskovou soutěž a opakovaně i memoriál v Sudově Hlavně. Pro začátek bych
chtěl objasnit, že nikdo z nás se podobné soutěže nezúčastnil, a bylo pro nás
vše nové. Zajistili jsme si tedy zapůjčení hřiště s potřebnou výbavou a
překážkami v Pískové Lhotě u Poděbrad a začali trénovat. Nebylo jednoduché
se správně naučit v tempu přelézat bariéru, proskakovat okno, běžet s
hadicemi přes lávku, ale nevzdali jsme to. I přes zranění (lehčí i vážná) jsme
vytrvali, a alespoň částečně nacvičili vše, co bylo možné. Potom přišla soutěž.
Zúčastnili jsme se ji ve složení Jan Novák, Milan Nepraš, Jindřich Vachovec,
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Tom Theuer, Kamil Theuer, Zdeněk Brynych, Petr Belaj, Jan Kubeš a David
Hradecký. Po příjezdu jsme zjistili, že naše důchodcovská parta, kterou jsme
tam byli s věkovým průměrem nad třicet let, se bude měřit s průměrně
dvacetiletými gazelami, které to trénují minimálně dvakrát týdně. No nic,
nevzdáme to, dali jsme si pivo a šli na to. Soutěž spočívala v disciplínách: sto
metrů překážek, štafeta čtyři krát sto metrů překážek a požární útok na plnící
terče s jednotnou stříkačkou. Neudělali jsme vůbec ostudu. Na sto metrů
překážek (bariéra, kladina, rozdělovač) ze čtyřiceti pěti vypsaných startovních
čísel jsme obsadili dle mého parádní umístění. 22. místo Theuer Tom, 24.
místo Brynych Zdeněk, 25. místo Belaj Petr, 27. místo Hradecký David a 33.
místo Kubeš Jan. V této disciplíně to znamenalo celkově 5. místo. Poté přišel
na řadu požární útok a s časem 40,95 jsme skončili na 4. místě. Nakonec nás
čekala štafeta na 4 x 100 metrů překážek (bariéra, kladina s rozdělovačem,
okno, minimax). S časem 80:58 jsme obsadili 5. místo. Celkové 5. místo bylo
úspěchem, i když jsme pokukovali po 4. místě. Berme to jako úspěch a dobrou
zkušenost, protože po letech, kdy váleli na okresní soutěži naši otcové, jsme si
i my vyplnili svůj cil, a dostali se na okresní soutěž. Naše dojmy a pocity ze
soutěže byly dobré, a za všechny říkám skvělá zkušenost. Děkujeme také
fanouškům za pomoc a povzbuzení. Hlavní ale je, že na okrese zase poznali,
kde Sojovice leží a taky, že umíme podat dobré výkony a rádi se zúčastníme.
Za SDH Sojovice Hradecký David



Nový most v obci Sojovice – Informace

K celé stavební akci, kterou má na starost Středočeský kraj, bych úvodem
sdělil, že je vydáno územní rozhodnutí na umístění stavby a vydáno platné
stavební povolení. V letošním roce také proběhla přeložka inženýrských sítí
ČEZu. Na konci měsíce listopadu jsem byl od Středočeského kraje – Odbor
dopravy informován, že v současné době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Výsledek bude znám na konci prosince letošního roku.
V následujícím měsíci bude podána žádost na získání dotaci od EU. Byl jsem
dále ujištěn, že tato stavba patří mezi priority Středočeského kraje a zahájení
stavby má proběhnout na přelomu jara a léta 2017. Doufám, že tyto získané
informace jsou zavazující a stavba bude v příštím roce skutečně započata.
Zdeněk Kvapil – starosta obce
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Dětské hřiště

Během měsíce října vyrostlo na pozemku za hospodou u Bíbrlů (vedle
Kamenských) nové dětské hřiště, které bylo spolufinancováno z Ministerstva
pro místní rozvoj. Celkové náklady na toto hřiště činily 434 tis. Kč, z dotace
obec získala 302 tis. Kč. Na hřišti je nutné provést ještě terénní úpravy, poté
bude plně k dispozici všem našim malým spoluobčanům. Těšit se můžou na
multifunkční sestavu Bajaja, kolotoč, pískoviště, houpačku hnízdečko,
pružinová houpadla a lanovou prolézačku. Věříme, že se jim hřiště bude líbit.
Chtěli bychom poděkovat Janu Nohovi, Josefu Krajíčkovi, Janu Novákovi a
Jiřímu Roskovskému, kteří pomáhali s instalací herních prvků a dětem ze ZŠ
Sojovice, kteří přispěly svými výkresy k žádosti o dotaci. Děkujeme.
Jitka Šimáňová



Veřejné osvětlení – II etapa

Vážení spoluobčané, v červenci letošního roku byla dokončena druhá etapa
výměny veřejného osvětlení na moderní LED systém. Od tohoto měsíce jsou
v celé obci (151 kusů) nová moderní svítidla, která mají 4/5 úsporu. Dále byl
vyměněn hlavní jistič VO s polovičním výkonem. Na tuto druhou etapu
získala obec dotaci od Středočeského kraje ve výši 400.000,-kč. Konečná cena
byla v částce 448.232,-kč. Veškeré práce provedla firma Kabel spoj s.r.o. se
sídlem v Praze, která vzešla z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo 7
firem. V následujících letech je nutné získat finance na přívodní kabely, které
mají svou životnost již za sebou a často mají poruchu.
Zdeněk Kvapil – starosta obce
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Vítaní občánků

V neděli 12. 6. 2016 se konalo slavnostní přivítání nových občánků Sojovic.
Vzhledem k tomu, že se v naší obci narodilo za rok hodně miminek,
uskutečnilo se přivítání nově narozených již po roce. Malé občánky s jejich
rodinami přivítala paní místostarostka Ing. Jitka Šimáňová. Po slavnostním
přivítaní, vystoupily děti ze základní školy v čele s p. Ing. J. Kindlem,
zazpívaly krásné písně, až mnozí měli husí kůži. Vystupující děti jsme
odměnili dobrou čokoládou. Poté byli rodiče s dítětem vyzváni k zapsání do
kroniky a dostali od Obecního úřadu pamětní medaili, hračku a od SDH
Sojovice album na fotky.
Přivítali jsme tyto občánky:
Terezka Kvapilová, Filípek Dolský, Zdeněček Brynych, Nelinka
Mňuková, Adélka Nešněrová, Amálka Šubrová, Verunka Frková
Jak sami vidíte, účast byla opravu veliká. Velice se těšíme na další narozené
děti.
Za KK Jiřina Kropáčková

Stránka | 21

. Okrsková soutěž v Sojovicích 2016
Po velkých přípravách, kterých se účastnili jak členové SDH Sojovice, tak i
nečleni, proběhla dne 11. 6. 2016 dlouho očekávaná okrsková soutěž
v požárním útoku. Samotným závodů předcházela několikaměsíční tréninková
příprava, příprava tratě, zajištění stánků s občerstvením, zorganizování
parkování a rozdělení funkcí na soutěžní den mezi sojovické hasiče a ostatní
pomocníky. Tímto bychom chtěli všem zúčastněným ještě jednou poděkovat
za jejich pomoc.
Závodní den provázelo střídavě oblačné počasí, ale zároveň i pozitivní
soutěžní atmosféra. Soutěže se účastnilo mnoho týmu ve všech věkových
kategoriích. V žákovské kategorii se sešlo 9 družstev mladších žáků – zvítězili
žáci Sojovic B, následováni družstvem Kochánek A, na třetím místě potom
skončilo Kostelní Hlavno - a 4 družstva žáků starších – stupně vítězů obsadili
Sojovice na prvním, Předměřice na druhém a Sudovo Hlavno na třetím místě.
Soutěže se také účastnilo 12 družstev mužů a 3 družstva žen. S nejtěsnějším
výsledkem dne mezi prvním a druhým místem, 34 setin vteřiny, zvítězili
Sojovice A před týmem ze Sudova Hlavna A, třetí příčku obsadili muži
z Hlavence. Soutěžní družstva žen věděla již od počátku, že se všechna umístí
na stupních vítězů, nicméně ani to jim nezabránilo v podání výborných
výkonů. Po napínavém boji zvítězily ženy Sojovic, následované soupeřkami
ze Skorkova na druhé příčce a třetím týmem z Hlavence. Celá soutěž
probíhala čestně a s plným soutěžním nasazením. Již nyní se těšíme na další
ročník závodů. Ohni zmar!
Blažena Coritarová
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Sojovické šlapeto

Poslední zářijovou sobotu (24. 9. 2016) se konala úspěšná akce, pořádaná
kulturní komisí obce Sojovice, Sojovické šlapeto. Nejen proto, že počasí
výšlapu přálo, pochodu se účastnilo 43 nadšenců různého věku. Mezi
účastníky nechyběla i řada nejmenších dětí, které zatím vezli maminky a
tatínkové v kočárcích. Všichni byli na cestu vybaveni malým pitíčkem a
kartičkou na úkoly.
Celá trasa byla značená fáborky a šipkami, lemována skrýšemi, ve kterých
účastnici nacházeli symboly, které si kreslili na kartičky a v cíli si za ni
vyzvedli sladkou odměnu. Vycházková trasa byla zpestřena dvěma
zastávkami. První zastávkou byla pro zájemce exkurze do káranské vodárny,
kde byli seznámeni s funkcí Vodárny a podstatou přípravy pitné vody před
distribucí do domácností. Pochod byl zakončen v Otradovicích, kde bylo
možné se v místní restauraci občerstvit, nebo si zahrát minigolf o malé ceny.
Samozřejmě, že na všechny zúčastněné čekala odměna - pamětní list a
medaile (fidorka) za účast a statečnost. Nejstatečnější došli zpátky do Sojovic
po vlastní trase. Všem zúčastněným děkujeme a budeme rádi, když se
zúčastníte i příští rok.
Jiřina Kropáčková a Blažena Coritarová, kulturní komise
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Traverza Sojovice Open 2016

Dne 23. července 2016 SDH Sojovice uspořádal již desátý ročník
nohejbalového turnaje losovaných dvojic "Traverza Sojovice open 2016".
Turnaje se letos zúčastnilo deset náhodně rozlosovaných dvojic, které se ve
dvou skupinách utkaly o čtyři postupová místa. Letošní řekl bych téměř
ideální počasí na sport a zábavu pomohlo k vysoké kvalitě soubojů. Z náhodně
vylosovaných dvojic se po celém vyčerpávajícím dnu probojovali do finále
Mňuk Tomáš s Bíbrlová Adéla proti Nešněra Tomáš a Kropáček Jiří.
Úspěšnější byla dvojice, která měla zastoupení i v něžném pohlaví. Vítězi se
tedy stali Mňuk Tomáš a Adéla Bíbrlová. Druzí skončili Nešněra Tomáš a
Kropáček Jiří. O třetí místo lépe zabojovala dvojce Mareš Michal a Krajíček
Josef, kteří porazili pár Krucký Jiří mladší a Steidl Jiří a obsadili tak třetí
místo. První tři dvojice si odnesli pěkné poháry, něco dobrého k pití a ostatní
sportovci krásnou únavu a výbornou náladu.
Všem děkuji za krásný sportovní den a těším se za rok opět na kurtech.
Za SDH Sojovice Hradecký David


Sraz šedesátníků

Dne 22. 10. 2016 ve 14 hod. se konalo, opět po dvou letech oblíbené setkání
„Šedesátníků“ (r. 1955, 1956). Na setkání dorazilo celkem 12 nejen rodáků
naší obce se svými partnery.
Všichni se sešli na Obecním úřadě, kde byli slavnostně přivítáni panem
starostou Zdeňkem Kvapilem. Jubilanti měli možnost nahlédnout do kroniky
obce Sojovice a alb z různých „historických“ akcí, které se uskutečnily v naší
obci. Mnozí v nich našli sebe nebo své děti.
Poté jsme se s oslavenci přesunuli procházkou v dešti do základní školy, kde
je přivítal pan ředitel Ing. J. Kindl a představil zdejší školu. Děti se svými
vyučujícími měly v každé třídě pro hosty připravený krásný program – básně,
hru na flétnu, zpěv a vlastnoručně vyrobená přáníčka, která přítomné potěšila.
Po prohlídce ZŠ jsme se přesunuli do kulturního domu, kde pro jubilanty bylo
připraveno pohoštění (přípitek, večeře, káva a dort). K tanci a poslechu hrála
hudební skupina p. Hradeckého. Většina oslavenců si zatančila a dobře se
bavila celý večer. Ve 21:00 skončila hudba p. Hradeckého, ale pro velký
zájem tam zůstal p. Rádl a hrál oslavencům u stolu na harmoniku. Až do půl
dvanácté.
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Všechny zúčastněné jsme zapsali do kroniky, kde se potvrzení účasti se
podepsali.
Za KK Jiřina Kropáčková


Svatomartinský průvod

Jako každý rok, tak i letos jsme se již tradičně setkali dne 11. 11. u ZŠ,
abychom se účastnili Svatomartinského lampionového průvodu. Průvod začal
v 17 hodin, a po uvítání a seznámení s legendou o Svatém Martinovi, jsme
vyzvali Martina na bílém koni do průvodu. Děti mu na cestu svítily svými
krásnými lampiony. Zakončení průvodu bylo u hasičské zbrojnice, kde byl pro
zúčastněné připravený teplý čaj a svatomartinské rohlíčky, které napekly
členky kulturní komise. Po rozloučení se Svatým Martinem se děti mohly
povozit na koni.
Děkuji všem, kteří se na akci podíleli.
Za KK Jiřina Kropáčková


Středočeský Kramerius 2016

Ve čtvrtek 6. října se konal již 5. ročník ocenění Středočeský Kramerius.
Tento titul získali čtyři dobrovolné knihovnice a jeden dobrovolný knihovník
z pěti regionů Středočeského kraje, na které je kraj rozdělen za účelem
poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven.
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo ve čtvrtek 6. října 2016 od 10
hodin ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.
Oceněný knihovník a knihovnice získali diplom, finanční odměnu, samolepku
s logem Středočeský Kramerius, kterou si budou moci vylepit ve své
knihovně, a další drobné dary. Ceny předával radní pro oblast kultury a
památkové péče Středočeského kraje Ing. Zdeněk Štefek spolu s Mgr.
Tomášem Procházkou, vedoucím oddělení kultury Středočeského kraje, a
ředitelem Středočeské vědecké knihovny v Kladně Ing. Jiřím Mikou.
Kromě několika už zavedených celostátních cen pro knihovníky z různých
typů knihoven existují i ocenění regionální, která jsou zacílena na
neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je
mnohdy nedoceněna a přitom nesmírně záslužná. Ve Středočeském kraji je
více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých
městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven. Ty nejlepší
z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními
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středisky rozvíjejícími komunitní život v obci. Právě na knihovnice a
knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius.
Nominované navrhuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské
knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. Schvaluje je
Komise pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje, jejíž členové se v
letošním roce také slavnostního předání ceny zúčastnili, a následně také Rada
Středočeského kraje.
Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich
knihovnické práci a zároveň motivovat další, aby je následovali. Tímto
knihovnickým oceněním chceme také motivovat vedení obcí k jejich podpoře.
Pět výše uvedených knihoven vybírá oceněné podle řady kritérií, mezi které
patří například aktivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovního fondu a
jeho doplňování, aktivní komunikace s pověřenou či krajskou knihovnou,
vybavení knihovny aj.
Vítězi soutěže se stali a ocenění Středočeský Kramerius si plně zaslouží paní
Lucie Hašková z Obecní knihovny Hradištko, paní Jitka Šachlová z Obecní
knihovny Čestlice, paní Marie Lebdušková z Obecní knihovny Křinec, za
kterou přebral ocenění její syn, paní Pavlína Pacholíková z Místní lidové
knihovny Plchov a pan Josef Wolf z Obecní knihovny Sojovice.



Sojovická soutěž v lovu kaprů 2016

V roce 2012 byla započata soutěž v lovu kaprů. Tato soutěž se u místních
rybářů ujala a v letošním roce přibylo několik tzv. tichých bláznů. Vzhledem
k velkému počtu ulovených ryb byla základní spodní míra stanovena na 90
cm. Z tohoto rozhodnutí byla letošní soutěž částečně omezena a hodnoceno
bylo „pouze“ 13 úlovků kapra. Ke stanovení závěrečných výsledků bylo
přistoupeno dle pravidel českého časopisu Rybářství. Rozhodující kritérium je
jako v loňském roce délka uloveného kapra a v případě stejné míry rozhoduje
váha ryby.
Dále bych chtěl vyzvednout úlovek Dagmar Kvapilové, která se jako jediná
(žena) ze soutěžících dostala přes 21 kg. Klobouk dolů před takovým krásným
úlovkem. Doufám, že v následujícím šestém ročníku přibudou další rybáři,
kteří se s námi podělí o své překrásné úlovky a požitky od vody.
Mimo soutěž je zde fotografie pana Josefa Vaňouska ze Skorkova, který
chytil štiku na revíru Labe o délce 115 cm s váhou 11,50 kg. Dále ještě musím
dodat, že tento rybář je pravděpodobně nejlepší lovec hadů. V letošním roce
chytil neuvěřitelných 51 kusů úhořů.
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Závěrem všem gratuluji a přeji další sportovní zážitky u rybníků, řek a jezer.
Další uzávěrka této soutěže bude opět k 31. 10. 2017 a pravidla budou na
žádost přítele Petra Kubeše změněna. Hlavní kritérium bude od roku 2017
váha ryby. Pouze pro informaci pro další možné soutěžící uvádím, že je nutné
pro přijetí úlovku do soutěže, přihlásit kapra s mírou, váhou a fotografií. Ještě
chci místní rybáře informovat o připravovaných rybářských závodech na
místním rybníku v následujícím roce. Závody by se měli uskutečnit na
přelomu měsíců 7,8/2017. Doufám, že Předměřický rybářský spolek vyhoví
žádosti obce a uzavře na jeden den místní rybník.
Zdeněk Kvapil – starosta obce
Nyní k výsledkům soutěže:
Přehled úlovků – soutěž 2016.
01. Dagmar Kvapilová
99 cm
21,96 kg
02. Petr Kubeš
98 cm
12,50 kg
03. Zdeněk Kvapil
97 cm
17,15 kg
04. Zdeněk Kvapil
95 cm
18,42 kg
05. Dagmar Kvapilová
95 cm
15,70 kg
06. Zdeněk Kvapil
94 cm
16,20 kg
07. Petr Kubeš
94 cm
14,58 kg
08. Dagmar Kvapilová
93 cm
15,60 kg
09. Dagmar Kvapilová
92 cm
17,85 kg
10. Dagmar Kvapilová
91 cm
15,10 kg
11. Petr Kubeš
91 cm
15,00 kg
12. Zdeněk Kvapil
91 cm
14,10 kg
13. Jaroslav Mikšovský ml.
90 cm
15,00 kg
14. Jan Bachan
65 cm
05,00 kg



Dětské rybářské závody

Dne 21. 5. 2016 zorganizovala MO ČRS Předměřice dětské rybářské závody
na sojovickém rybníku. Za krásného počasí se sešlo 24 závodníků, kteří byli
odhodláni , včetně svých doprovodných týmů, učinit vše pro docílení
bohatých úlovků. Taktika se do posledních chvil tajila. Po zaznění výstřelu to
začalo naostro. Rozhodčí mají plné ruce práce. Zápisy o úlovcích přibývají.
Začínají se projevovat i chyby ve zvolené taktice (co zvolit jako nástrahu pařenku, brambor, žížalu, červy, hnojáčka – toť hamletovská otázka). Pak je tu
znovu výstřel. Je třeba změnit stanoviště a řádně se posílit do dalšího boje.
Teď už je vše na rozhodčích.
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Výsledky: první cena největší ryba kapr 56cm lovec Špringl Ondřej
1 pořadí Ulman Josef 944 bodů
2 pořadí Špringl Ondřej 725 bodů
3 pořadí Maršíková Lucinka 672 bodů
4 pořadí Pacák Eda 655 bodů
5 pořadí Teslík Josef 577 bodů
Ceny obdrželi všichni účastníci. To jsou tedy ti nejlepší, ale vítězi byli všichni,
kteří se zúčastnili dnešního zdařilého dopoledne a těšíme se na Vaší účast
příští rok MO Předměřice nad Jizerou. Celkem se ulovilo: 128 karasů, 8 kaprů,
11 okounů, 7 cejnů, 1 lín, 188 plotic. Celkem 343 kusů ryb!!
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Advent

V neděli, dne 27. 11., jsme tradičně společně zahájili adventní čas před
budovou ZŠ Sojovice. V 17:00 jsem přivítala přítomné a poté vystoupily děti
z mateřské školy, které zahájily svými písněmi pod vedením paní učitelky
Musilové a Svodové Advent. Pan starosta Zdeněk Kvapil přivítal všechny
zúčastněné a popřál všem krásný vánoční čas. Poté představil pana faráře
Vejnara, který nám přiblížil církevní historii, která se týká Adventu. Po
proslovu pana faráře vystoupily děti ze základní školy pod vedením pana Ing.
J. Kindla a učitelky Karin Hykel. Po celou dobu byl pro přítomné připraven
svařák, teplý čaj a perník či štrúdl. Vše pro vás připravily členky KK, za což
jim děkuji. Během celého programu byl vánoční jarmark, kde si všichni mohli
zakoupit vánoční výrobky, které pro Vás připravily dětičky z MŠ a ZŠ. Na
závěr jsme společně odpočítali rozsvícení stromu a děti, které si přinesly
vlastnoručně vyrobené ozdoby, jej mohly zavěsit na rozsvícený strom. Každé
dítě bylo odměněno adventním kalendářem. Kalendářů se rozdalo celkem 117
ks.
Za KK Jiřina Kropáčková
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Mikulášská besídka

V sobotu 3. 12. od 15 hodin jsme pro děti připravili Mikulášskou besídku.
Programem provázela paní Ing. Michaela Vlachá, která se společně
s čerticemi Nikčou a Zuzkou postarala o zábavu dětí. Celé odpoledne se
tancovalo, soutěžilo a byly připraveny pro děti i dospělé velmi oblíbené
dílničky, kde si mohli všichni vyrobit vlastní ozdobičky. V 17 hodin se zhaslo
a přišlo to nejočekávanější. Nejdřív mlha, strašidelná hudba a v tom se objevili
čerti, kterých se bálo snad každé dítě. Sálem se šířil pláč dětí. Naštěstí přišel
Mikuláš s krásným Andělem se spoustou balíčků pro děti. Děti musely
Mikuláši slíbit, že už budou hodné a říct básničku. Každý dostal balíček
s ovocem a sladkostmi. I když v okolí bylo hodně Mikulášských besídek, tak
účast byla veliká. Rozdalo se celkem 58 balíčků. Děkujeme Mikuláši, Anděli,
čertům a sponzorů SDH Sojovice a paní Daně Zahrádkové.
Za KK Jiřina Kropáčková
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Vypouštění balónků

Letos 9. 12. v 15:15 jsme naši obec zapojili poprvé do celorepublikového
projektu „Český Ježíšek“, a to „Vypouštění balónků s přáním pro Ježíška“.
Obec zakoupila helium od společnosti Riessnergase a sponzor rádio Impuls
uhradil balonky a cedulky na přáníčka. V jeden den v jednu chvíli se tak v celé
republice sešly rodiny s dětmi a na pokyn rádia Impuls se balónky najednou
vypustily. V roce 2014 bylo vypuštěno 103.738 balónků, což byl zatím rekord.
Zda se rekord z r. 2014 pokoří, se dozvíme až po uzávěrce zpravodaje.



Zájezd do divadla

Dne 1. 11. 2016 se pořádala další kulturní akce, a to zájezd do pražského
divadla Studio Dva na hru Klára a Bára. Vzhledem k tomu, že Obecní úřad
opět zakoupil slevenky, byly vstupenky za poloviční cenu. O vstupenky byl
jako vždy velký zájem. Během dvou dnů se prodalo 48 vstupenek. Do divadla
nás dovezl autobus pana Petříka a dopravu uhradil Obecní úřad.
Myslím si, že všichni zúčastnění byli spokojeni. Pro velký zájem pro Vás
plánujeme v příštím roce další divadlo a těšíme se na Vaši skvělou účast.
Za KK Jiřina Kropáčková



SDH Sojovice

Tento rok se pro nás nesl ve znamení pořádání okrskové soutěže, výborných
sportovních výsledků a bohužel také nepříjemných zranění. Okrsková soutěž
dopadla dobře, sportovní výsledky si můžete přečíst v samotných článcích a se
zraněními, které zasáhly i do chodu organizace tréninků a samotného chodu
sboru jsme se nakonec poprali. Jen doufám, že dotyční budou co nejdříve
v pořádku a v plné formě.
A jako v loňském roce si dovoluji ocitovat báseň, kterou pro nás složil pan
Jirků z Předměřic nad Jizerou:
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Letos nebyl čas na poemu,
tak doplním jen po svému.
Jen něco málo více,
co mohu říct za Předměřice.
Kleju u všech mašina a savic,
u všech našich těch krasavic.
Nevěděl jsem s kým sem přijet,
vždyť je to slavnost, žádný výlet.
Tak jdu s nápadem obrovským,
když do Sojovic, tak se Sojovským.
Německá toť ves,
hasičů zde na tisíce,
jsme rádi s vámi dnes,
tož pozdravujem Sojovice.
Za SDH Sojovice Jitka Šimáňová



Vánoční fotbal

Vážení sportovci, srdečně Vás zvu na tradiční vánoční a silvestrovský fotbal.
Obě sportovní akce se uskuteční na hřišti u CO skladů. První utkání se koná
dne 25. 12. 2016 a druhé dne 31. 12. 2016 – vše od 14.00 hodin. Malé
občerstvení zajištěno. Přijďte ukončit starý rok sportem.
Zdeněk Kvapil – starosta obce
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Cena stočného obce Sojovice pro rok 2016

V r. 2014 byla vybrána v koncesním řízení za provozovatele vodovodů a
kanalizací obce Skorkov společnost Stavokomplet spol. s r.o. Vzhledem k
uzavřenému výběrovému řízení na provozovatele vodohospodářské
infrastruktury obce Skorkov byla k 27. 1. 2014 ukončena dohodou Smlouva o
provozování ČOV Skorkov – Sojovice z roku 2003, kdy dle obdržených
podkladů obec Sojovice v roce 2012 převedla svůj 1/10 podíl na ČOV obci
Skorkov.
Součástí koncesního řízení bylo i splnění podmínek dotačního titulu z
Operačního programu životního prostředí, zejména tvorba prostředků pro
obnovu provozované infrastruktury (prezentována ve formě nájemného), což
se promítne do ceny stočného. Pro obec Sojovice to znamená, že kalkulace
ceny stočného obce Sojovice pro rok 2016 stejně jako v minulém roce
vychází z kalkulace ceny stočného za kanalizaci obce Sojovice, do které
vstupuje cena veškeré odpadní vody obce Sojovice jako cena odpadní
vody předané k čištění na ČOV Skorkov.
.
Z důvodu přestavby a intenzifikace ČOV Skorkov dochází pro rok 2016 k
výraznému zvýšení nákladů na elektrickou energii, mzdy, obnovu ČOV
(ve formě nájemného) a externí náklady (např. vyšší náklady na revize
elektrických zařízení), což zvyšuje cenu odpadní vody předané obcí
Sojovice k čištění na ČOV Skorkov o 6,55%. Naopak dochází k úspoře
nákladů na opravy ČOV, která je v prvním roce provozování v záruce.
Zároveň pro rok 2016 dochází k nárůstu cen materiálů a v neposlední řadě
působí i vyšší % neplatících odběratelů a s tím spojené náklady na vymáhání
pohledávek, právní zastupování apod.
Celková cena stočného obce Sojovice pro rok 2016 potom činí 44,06
Kč/m3 bez DPH.

Ing. Martin Aleš
vedoucí Odštěpného závodu
Vodovody a kanalizace
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Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem členkám kulturní komise (M. Vlaché, P.
Nešněrové, A. Zimové, V. Kropáčkové, G. Fialové, K. Vrbové, M.
Hlavičkové, K. Špitálské, S. Steidlové, E. Konečné) za skvělou spolupráci na
opravdu bohatém kulturním životě v naší obci. Děkuji za jejich čas, který
věnovaly přípravám různých akcí.
Jménem kulturní komise přeji všem občanům krásné vánoční svátky!
Za KK Jiřina Kropáčková



Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2017
TERMÍNY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE MĚNIT!

Leden

21. 1. Hasičský bál
Ochotnický soubor Hlavnováček – divadlo

Únor:

18. 2. Myslivecký bál
Hasičský lyžařský výlet (SDH)

Březen

4. 3. Masopust
18. 3. III. Policejní ples PČR ÚO Praha venkov-Východ
Jarní úklid obce

Duben:

Květen:
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15. 4. Velikonoční turnaj v ping pongu – čtyřhry (SDH)
16. 4. Pomlázková zábava
30. 4. Čarodějnice , Soutěž pro děti
Sojovické šlapeto (OÚ)
Jarní úklid obce
Sběr železného šrotu – dle termínu AVE (SDH)
Divadlo pro dospělé
Dětský den (OÚ + SDH)

Červen:

Okrsková soutěž ve Skorkově

Srpen:

Turnaj v nohejbalu
Pouťová zábava (SDH)

Září:
Říjen:

2. 9.

Dětské hry na ukončení prázdnin (SDH + OÚ)
Sběr železného šrotu
Divadlo pro děti

Listopad:

11. 11. Svatomartinský průvod (OÚ)
25. 11. Výroční valná hromada (SDH)
26. 11. Zahájení adventu (OÚ)

Prosinec:

2. 12. Mikulášská besídka
26. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise
Vypouštění balónků
Drážďany

Stránka | 35

Sojovický zpravodaj – číslo 25/prosinec 2016
Vydává Obecní úřad Sojovice, náklad 400 výtisků, neprodejné.
K tisku připravil OU Sojovice, grafická úprava Ing. Bc. Petr Obdržálek, prosinec 2016.
Neprošlo jazykovou úpravou.

Stránka | 36

