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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Nejdříve bych Vám chtěl poděkovat za Vaše hlasy, které vnímám jako odraz za minulé volební období, kdy
je za zastupitelstvem vidět kus odvedené práce. Funkci přijímám se zodpovědností a pokorou vůči všem
voličům. Přiznám se, funkci starosty jsem chtěl přenechat jinému zastupiteli. Určitě pochopíte, že souběžně
s mým hlavním povoláním, je práce starosty na 100% zcela vyčerpávající. Po jisté domluvě s ostatními
zastupiteli jsem na funkci kývl. Věřte, tato úloha je velmi nesnadná. Udržet, obstát a překročit dosavadní
laťku nebude jednoduchá záležitost.
Sami víte, že klíčovým problémem jsou finance, bez kterých není možné začít jakýkoliv projekt. Každá
nová akce se bude posuzovat nejen z pohledu její potřebnosti, ale i z pohledu optimální výše zadlužení
obce. Stále trvá, že současný stav neumožňuje započít větší akce. Budeme se opírat o pomoc kraje, bez
kterého by nebylo možné začínat žádné práce. Dále budeme pokračovat v projektech, které máme
rozpracované: dokončit obnovu zbývající části veřejného osvětlení a pokračovat v projektu na výstavbě
nového mostu. Budeme nadále podporovat ZŠ a MŠ, která neuvěřitelně expanduje pod vedením ředitelky
Ing. Hany Kindlové. To samozřejmě také za podpory Vás občanů.
Celé obecní zastupitelstvo si je též plně vědomo zodpovědnosti rozhodování za naší obec a v rámci
možností se bude snažit pomáhat i ostatním subjektům, které se podílejí na rozmanitém životě občanů.
Pevně věřím, že nové složení vedení obce je dobrým předpokladem pro naplnění představ o dalším vývoji
obce, kultury a lepšího života občanů.
Závěrem Vám jménem celého zastupitelstva obce a jejich zaměstnanců přeji poklidný advent, krásné
vánoční svátky v kruhu rodinném a v nastávajícím roce 2015 mnoho splněných přání.

Zdeněk Kvapil – starosta
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Činnost zastupitelstva obce Sojovice

Zastupitelstvo od poslední zprávy ve zpravodaji č. 20 se sešlo celkem třikrát, a to ve dnech 6. 10. 2014, 3. 11. 2014 a 18. 11. 2014. Na
těchto jednáních byly řešeny záležitosti spojené s činností zastupitelstva a provozem zařízení obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

všemi přítomnými hlasy záměr darovat a vypůjčit pozemky na stavbu mostu ev. č. 331-008 (dle
přílohy č. 1 a č. 2).
všemi přítomnými hlasy udělení výjimky pro počet dětí ve 2. třídě MŠ ze současných 24 dětí na
28 dětí.
všemi přítomnými hlasy záměr na bezúplatný převod pozemků p. č. 254/4 v k. ů. Skorkov, p. č.
433/12 a p. č. 443 v k. ů. Sojovice KSÚS, Praha 5.
všemi přítomnými hlasy dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných
právech a povinnostech. Zastupitelstvo pověřilo starostu k podpisu této smlouvy.
Schválilo prodej pozemku p. č. 413/35 v k. ů. Sojovice
všemi přítomnými hlasy zápisy z kontrolního a finančního výboru.
všemi přítomnými rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2014.
všemi přítomnými hlasy výběr zhotovitele chodníku. Vybrána byla firma pana M. Novotného,
Sojovice 184. Zastupitelstvo pověřilo starostu k podpisu smlouvy
schválilo všemi přítomnými hlasy návrh rozpočtu obce na rok 2015 (viz příloha). Rozpočet je
vyrovnaný ve výši Kč 6.520.330,všemi přítomnými hlasy plán inventur pro rok 2014. Inventury budou zahájeny 8. 12. 2014 a
ukončeny 30. 1. 2015.
všemi přítomnými hlasy návrh rozpočtového výhledu pro roky 2014 -2018
všemi přítomnými hlasy žádost Mysliveckého sdružení Sojovice o příspěvek na zazvěření ve
výši 5.000,- Kč.
všemi přítomnými hlasy záměr obce pronajmout garáž č. 4.
všemi přítomnými hlasy záměr obce pronajmout 2 místnosti v Domě služeb.
všemi přítomnými hlasy záměr obce pronajmout pozemky p. č. 256/1, 256/6, 256/7
a 256/8 v k. ů. Skorkov.
všemi přítomnými hlasy záměr obce pronajmout pozemek p. č. 310/25 v k. ů. Sojovice.
všemi přítomnými hlasy žádost KSÚS o bezúplatném převodu pozemků p. č. 433/12
a 443 v k. ů. Sojovice.
všemi přítomnými hlasy záměr obce pronajmout byt č. 2 v Penzionu, Sojovice 120.
všemi přítomnými hlasy návrhy smluv o výpůjčce a budoucích darovacích smluv Středočeskému
kraji za účelem výstavby nového mostu a příjezdových komunikacích a pověřilo starostu
podpisem těchto smluv.
všemi přítomnými hlasy žádost SDH Sojovice o bezúplatném pronájmu KD
na 27. 12. 2014 – pingpongový turnaj.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
□

zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 (viz příloha). Při dílčím
přezkoumávání byla zjištěna systémová chyba – zákon č. 137/2006 Sb. § 147 a odst. 1, 2 písm.
a), neboť nebyla na profilu zadavatele zveřejněna smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Sojovice“

Zastupitelstvo obce zamítlo:
□
□
□
□
□

žádost KSÚS o bezúplatném převodu pozemku p. č. 254/4 v k. ů. Skorkov
všemi přítomnými hlasy žádost paní D. Nekovářové o odkup pozemku p. č. 413/34 v k. ů.
Sojovice.
zamítlo žádost o odkup pozemku p. č. 456/8 v k. ů. Sojovice. Hlasování se zdržel Zdeněk Kvapil
a Jiří Vavřík.
všemi přítomnými hlasy návrh na odměnu odstupujícím zastupitelům.
všemi přítomnými hlasy žádost paní M. Petrášové o odkup pozemků p. č. 413/34
a p. č. 413/35 v k. ů. Sojovice.

Dne 3. 11. 2014 bylo v obci ustavující zasedání a jednání nově zvoleného
zastupitelstva:
Slib členů zastupitelstva složili všichni členové zastupitelstva. Ověřovatelé provedli kontrolu všech
osvědčení o zvolení a neshledali žádné nedostatky či chyby, následně byly předány nově zvoleným
zastupitelům:
Zdeňkovi Kvapilovi, Ing. Jitce Šimáňové, Jiřímu Vavříkovi, Ivanu Pragerovi, Petře Veselé, Janu Kubešovi,
Bc. Karlovi Zahrádkovi, Ing. Bc. Petrovi Obdržálkovi a Janě Nohové osvědčení zastupitele.
Volba orgánů obce proběhla veřejným hlasováním, při kterém byli zvoleni:

Do funkce starosty obce Sojovice Zdeněk Kvapil.

Do funkce prvního místostarosty obce byla zvolena Ing. Jitka Šimáňová

Do funkce druhého místostarosty obce byl zvolen Jiří Vavřík

Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Bc. Petr Obdržálek.

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Bc. Karel Zahrádka.

Všichni členové zastupitelstva byli zvoleni jako neuvolnění.
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Zpráva o činnosti SDH Sojovice za rok 2014

K 1. prosinci 2014 evidujeme celkem 160 členů. Z toho je 23 dětí, 61 aktivních členů, 20 činných členů a 56
přispívajících členů.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□

18. ledna jsme pořádali tradiční Hasičský ples s bohatou tombolou, na který byli týden před jeho
konáním občané Sojovic osobně zváni. K poslechu a tanci hrála skupina Generace.
8. února SDH Sojovice pořádal lyžařský výlet do Jánských Lázních.
22. února jsme spolupořádali ukončení masopustu. V dopoledních hodinách byla v hasičské
zbrojnici k vidění výroba tradičních zabijačkových produktů – polévky, jitrnice, tlačenky, které
mohli zájemci zdarma či za dobrovolný příspěvek ochutnat.
19. dubna jsme uspořádali druhý ročník čtyřhry ve stolním tenise.
20. dubna se konala tradiční pomlázková zábava, která byla opět téměř vyprodaná. K poslechu a
tanci zahrála skupina Klasickej postup.
26. dubna jsme s podporou obecního úřadu provedli úklid obce.
30. dubna jsme při příležitosti pálení čarodějnic uspořádali soutěž o nejlepší výtvor netopýra.
Porota vybrala ty nejzdařilejší, rozdala ceny a špekáčky, které si děti následně opekly.
3. května byl po obci proveden sběr železného šrotu, díky kterému jsme získali potřebné finance
pro uspořádání dalších akcí.
10. května jsme se zúčastnili memoriálu v Sudově Hlavně, odkud si muži B přivezli již potřetí
putovní pohár. Ženám B se podařilo získat krásné 2. místo.
24. května se konal tradiční hasičský výlet. Tentokrát jsme se vydali na zámek Frýdlant,
navštívili jsme Botanickou zahradu v Liberci, dále jsme se lanovkou vydali na rozhlednu Ještěd
a den jsme zakončili sledováním semifinálového utkání MS v ledním hokeji v liberecké
restauraci Pytloun.
V měsíci květnu také probíhaly nácviky soutěžních družstev.
7. června jsme se zúčastnili okrskové soutěže ve Skorkově, kam jsme dorazili v hojném počtu –
4 družstva mužů, 3 družstva žen a 3 družstva dětí. Úspěchem bylo 2. a 4. místo mužů (B a A), 1.
místo mamin, 1. místo starších žáků a 4. místo mladších žáků A.
21. června jsme spolupořádali dětský den, kterého se zúčastnilo 87 dětí.
9. srpna jsme uspořádali sportovní utkání v nohejbale.
16. srpna jsme pořádali pouťovou zábavu, na které hrála kapela Region.
30. srpna SDH ve spolupráci s Obecním úřadem a Středočeským krajem pořádal Sportovní den,
jehož programem byly dětské hry na ukončení prázdnin, fotbalové utkání mezi místními borci a
náplavami, třetí ročník Sojovického rozstřelu, kde změřily síly družstva žen mužů a dětí
v požárním útoku. Večer byl zakončen diskotékou, která se vzhledem k nepřízni počasí konala
v kulturním domě.
6. září se konal memoriál v Kostelním Hlavně, kterého ho za SDH Sojovice zúčastnily dvě
družstva žen, s nejlepším umístěním na 3. místě a tři družstva žáků.
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□
□
□
□
□
□
□

13. září se konala soutěž v Hlavenci, kterého ho za SDH Sojovice zúčastnily dvě družstva žen,
s nejlepším umístěním na 1. místě (Maminy) a tři družstva žáků.
listopadu byl po obci proveden sběr železného šrotu. V odpoledních hodinách se konalo
grilování pro aktivní členy.
29. listopadu se konala hasičská výroční valná hromada.
6. prosince byla uspořádána Mikulášská diskotéka aneb „Odpolední posezení s Mikulášem“. Pro
děti byly opět připravené soutěže, malé odměny a samozřejmě čert, Mikuláš a anděl. Večer
pokračoval Mikulášskou diskotékou pro dospělé.
Během vánočních svátků, konkrétně 27. prosince proběhne, jako každý rok, turnaj ve stolním
tenise mužů, žen a dětí v kulturním domě.
V průběhu roku jsme z výnosů pořádaných akcí nakoupili nové vybavení pro požární sport a to
10 ks pracovních oděvů PS2. Dále proběhly brigády v hasičské zbrojnici, při níž se provedla
údržba hasičské techniky a společenských prostor.
Motocyklové závody Sojovická rozeta vzhledem k nabitému programu v měsíci září byla
přesunuta na jaro 2015.
Za SDH Sojovice Ing. Jitka Šimáňová



Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2015

TERMÍNY JSOU ORIENTAČNÍ A MOHOU SE MĚNIT!
Leden

31. 1.

Myslivecký bál (Myslivecké sdružení)

Únor:

7. 2.
14. 2.
20. 2.
21. 2.

Masopust (OÚ + SDH)
Hasičský lyžařský výlet (SDH)
Divadelní vystoupení ochotnického spolku "Hlavnováček"
Hasičský bál (SDH)

Březen

Návštěva divadla v MB nebo v Praze (OÚ)

Duben:

4. 4.
Velikonoční turnaj v ping pongu – čtyřhry (SDH)
5. 4.
Pomlázková zábava (SDH)
Sojovické šlapeto (OÚ)
Jarní úklid obce
Sběr železného šrotu – dle termínu AVE (SDH)
30. 4.
Soutěž pro děti (Čarodějnice – SDH)
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Květen:

Vítání občánků
16. 5.
Hasičský výlet (SDH)
30. 5.
Dětský den (OÚ + SDH)

Červen:

Motocyklové závody Sojovická rozeta (SDH)

Srpen:

Turnaj v nohejbalu
15. 8.
Pouťová discotéka/zábava (SDH)
29. 8.
Dětské hry na ukončení prázdnin (SDH + OÚ)
29. 8.
Fotbalové utkání (OÚ)
29. 8.
Sojovický rozstřel v požárním útoku, grilování (SDH)

Říjen:

Sběr železného šrotu
Zájezd do divadla - představení pro děti (OÚ)

Listopad:

Návštěva divadla v Praze (OÚ)
11. 11. Svatomartinský průvod (OÚ)
28. 11.
Výroční valná hromada (SDH)
29. 11. Zahájení adventu (OÚ)

Prosinec:

6. 12. Mikulášská dětská diskotéka (OÚ + SDH)
Vánoční Drážďany
Vánoční posezení s ochutnávkou cukroví
27. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise



SRAZ ŠEDESÁTNÍKŮ

Sraz šedesátníků, se pořádá jednou za dva až tři roky a tentokrát to vyšlo na 18. října letošního roku. Pořádal
se sraz ročníků 1952, 1953 a 1954. Bylo pozváno 31 lidí. Jednalo se o bývalé žáky místní školy a
spoluobčany, kteří v těchto třech letech oslavili šedesáté narozeniny. S trochou zvědavosti jsem očekávala
příjezd těch žáků, kteří chodili do zdejší školy dlouho přede mnou, co asi řeknou na proměnu této budovy.
Na slavnostní zahájení, které se konalo na Obecním úřadu, přišlo 11 oslavenců a 5 lidí jako doprovod. Naše
setkání zahájily děti z mateřské školy hudebním vystoupením. Svým projevem přiblížila místostarostka paní
Jitka Šimáňová život ve vsi a popřála všem hodně zdraví a elánu. Po slavnostním přípitku jsme se
procházkou vydali ke škole, kde na nás už čekala paní ředitelka Kindlová. Jen co jsme vešli do školy začalo
se vzpomínat, zda jsou ,, ty dveře stále stejné, …..tady měl pan Wolf knihovnu, ….tak pánové z těchto
schodů jsem spadl.“. Paní ředitelka nám ochotně ukázala celou budovu, názorně předvedla využití
interaktivní tabule a seznámila nás s dalšími, svými plány. Škola se od dob, kdy naši hosté byli dětmi, hodně
změnila a jediné co zůstalo jsou tabule, piano a samozřejmě vstupní dveře. Při prohlídce třídy nešlo
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neodolat sednout si do lavic ,,Evo pojď, ty si seděla vedle mě“, volala na svou spolužačku paní Wolstatová.
Nejvíce jsme se zdrželi při prohlížení školních kronik. Z hloučku se ozýval smích a přátelský rozhovor.
Bylo velice milé to všechno pozorovat a i když nepřijela ani polovina pozvaných byla jsem ráda, že jsme
jim umožnili toto setkání.
Po prohlídce jsme se přesunuli do kulturního domu, kde bylo zajištěné občerstvení. Mezi hosty kolovaly
kroniky obce a přinesené fotografie. Od 17 hod. posezení zpříjemnil dechový soubor ,,Přívoranka.“, která
hrála i pro veřejnost. Bohužel, zájem o tuto hudbu nebyl velký a do sálu přišlo pouze 31 lidí. Soubor pana
Valenty hrál známé skladby a našlo se i pár odvážlivců, kteří to roztočili při tanci. K tomu se podávala káva,
čaj a sladké pohoštění, které členky kulturní komise doma napekly. Ve 20 hod. kapela dohrála a v sále
zůstali sedět šedesátníci, kteří si měli stále co povídat.
Bylo to příjemné odpoledne a děkovný dopis od paní Wolstatové potvrdil, že se všichni rádi sešli a dobře se
bavili.
Jana Nohová
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Školní zvonek

Vážení čtenáři,
dovolte mi jménem dětí, žáků, zaměstnanců ZŠ a MŠ Sojovice a jménem svým popřát Vám krásné vánoční
svátky a zejména mnoho zdraví, štěstí a radosti v novém roce 2015.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na Den otevřených dveří v ZŠ Sojovice, který se bude konat dne 15.
ledna 2015. Jako každý rok budete mít možnost zúčastnit se vyučování a prohlédnout si školu.
Dále bychom rádi pozvali děti a jejich rodiče k zápisu do I. ročníku. Termín zápisu je stanoven
na 4. února 2015 od 14 do 17 hod. K zápisu je třeba vzít občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. Těšíme
se, že tento důležitý den pro každé dítě strávíme v naší škole v klidu a radosti. Všichni zájemci o vzdělávání
v ZŠ Sojovice jsou vřele vítáni!
Děkujeme všem přátelům školy za podporu a pomoc v naší práci a těšíme se na další příjemnou spolupráci.
Mnoho štěstí a úspěchů přeje
Mgr. Ing. Hana Kindlová
ředitelka ZŠ a MŠ Sojovice



Sojovická soutěž v lovu kaprů v roce 2014.

Tato soutěž byla započata v roce 2012 a nyní se jedná o její třetí ročník. V letošním roce bylo přihlášeno do
soutěže 64 úlovků. Vzhledem k velkému počtu ulovených ryb byla základní spodní míra stanovena na 88
cm. Ke stanovení závěrečných výsledků bylo přistoupeno dle pravidel českého časopisu Rybářství.
Rozhodující kritérium je stejné jako v minulých ročnících v délce uloveného kapra a v případě stejné míry
rozhoduje váha ryby.
V letošním roce se nikomu ze soutěžících nepodařilo ulovit kapra nad 20 kg. Nejblíže se k této váze přiblížil
Lukáš Kvapil s úlovkem 18,90 kg. V obci jsou další rybáři, a proto je touto cestou zvu do této soutěže.
Konečné pořadí v soutěži v lovu kaprů 2014.
01. Kubeš Petr
02. Kvapil Zdeněk st.
03. Kvapil Lukáš

95 cm,

04. Mikšovský Jaroslav 94 cm,
05. Kvapil Zdeněk ml. 93 cm,
06. Kvapil Zdeněk st.
93 cm,
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95 cm,
16,50kg
14,30 kg
94 cm,
18,90 kg
16,00 kg
17,95 kg
14,35 kg
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Kubeš Petr
Kvapil Zdeněk ml.
Kvapil Zdeněk st.
Kvapil Lukáš
Kvapil Zdeněk st.
Kvapil Lukáš
Kubeš Petr

22. Kvapilová Dagmar

92 cm,
92 cm,
90 cm,
90 cm,

85 cm,

18,88 kg
14,68 kg
17,45 kg
90 cm,
15,03 kg
14,90 kg
90 cm,
14,75 kg
88 cm,
15,20 kg
13,18 kg

Závěrem všem soutěžícím gratuluji a přeji další sportovní zážitky u rybníků, řek a jezer. Další
uzávěrka této soutěže bude opět k 30.10.2015 a pravidla budou stejná jako v tomto ročníku. Pouze pro
informaci pro další možné soutěžící uvádím, že je nutné pro přijetí úlovku do soutěže, přihlásit kapra
s mírou, váhou a fotografií a vše zaslat na e-mail : zdenek.kvapil@volny.cz nebo
obec.sojovice@sojovice.cz.
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 Sojovický sport

SDH Sojovice Vás zve na tradiční Vánoční
PINGPONGOVÝ TURNAJ
v sobotu 27. prosince 2014
v sále KULTURNÍHO DOMU
Program:
od 8:30 hodin
od 13:00 hodin
od 16:00 hodin

děti do 15 let
ženy
muži

Závazné přihlášky neregistrovaných sportovců na telefonním čísle 731488881 (p. Hradecký David).
Přednost mají místní sportovci!!!! OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
Startovné je jen v kategorii mužů - 100 Kč. Těšíme se na Vaší účast.
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Na den svatého Martina, veselme se všecka rodina!

Tento den byl na našem venkově tradičním dnem, kdy se uzavíraly nové smlouvy mezi obcí a obecními
zaměstnanci a kdy čeleď měnila svého hospodáře. Mezi obecní zaměstnance patřili učitel, kovář a hlavně
pastýř. Ten měl na starosti dobytek všech hospodářů v obci. Právě tento den dostal od nich smluvenou roční
odměnu a jako poděkování musel vystrojit všem sedlákům svatomartinskou hostinu s pečenou husou, koláči
a pivem. Pokud byli hospodáři spokojeni s pohoštěním a i s prací pastýře, uzavřeli s ním smlouvu i pro
příští rok.
V tento den dostávala i čeleď svojí roční mzdu. Někteří chasnicí a děvečky uzavřeli s hospodářem smlouvu
novou a jiní šli hledat lepší službu, ale ještě před tím to museli někteří řádně oslavit. Slavilo se až do ranních
hodin, často byl porušován noční klid a někdy se stalo, že chasnicí svou roční odměnu propili. V té době
nabylo pojmenování ,, martínek “ hanlivého významu. Označoval se tak člověk, který hodně pil, jedl a
nikdy nevěděl kdy přestat. Říkalo se, že kdo hodně ,,martínkuje“ přijde o všechno a stane se chudákem.
Ty chasníci a děvečky, kteří šli hledat novou službu dostali na cestu rohlíčky, koláče a různé sladké pečivo,
kterému se říkalo ,,vandrovnice“. A jak vandrovali krajem, dělili se o své rohlíčky s pocestnými. Tak jako
kdysi se podělil svatý Martin o svůj plášť.
Martin byl vojákem na přání svého otce, ale přesto vykonával toto povolání svědomitě a řádně. Když se
jednou večer už jako důstojník císařského jezdectva vracel do města, potkal u městské brány žebráka.
Neměl u sebe nic, čím by ho obdaroval, proto sundal důstojnický plášť a rozťal ho mečem na dvě poloviny
a jednu podal žebrákovi. Po této příhodě opustil Martin armádu, nechal se pokřtít a stal se poustevníkem.
Byl znám pro svou skromnost a ochotu, a když byl povýšen na biskupa dál žil skromně, cestoval po kraji a
stále se snažil pomáhat lidem. Při jedné takové cestě Martin zemřel. Jeho pohřeb se konal právě 11. 11., kdy
si tohoto světce připomínáme.
I letos jsme se v tento den sešli před Základní školou, aby děti se svými lampiony posvítily svatému
Martinovi na cestě po naší vsi. Místo Martina přijela na koni Martinka v podání Petry Beytlerové a neseděla
na bílém koni, protože pan Šikýř bílého nemá. Nikomu to však nevadilo a všichni vyrazili na večerní
procházku. Tu jsme zakončili před hasičskou zbrojnicí, kde jsme mohli ochutnat svatomartinské rohlíčky,
které letos napekly: paní Salačová, Krčová, Formánková, Vendlová a Nohová. Snažili jsme se přítomným
znovu připomenout, že se mají o rohlíčky podělit s kamarádem, maminkou, babičkou nebo i s osobou, která
stojí právě vedle nich tak, jako se podělil svatý Martin o svůj plášť s neznámým žebrákem. Věřím, že se
nám to podařilo a že dětí ale i dospělých, kteří tuto tradici dodržují je stále více.
Svatomartinské rohlíčky se většinou pečou s těsta kynutého, ale jak už to bývá zvykem v každém kraji,
vesnici a i v domě se recepty liší. Já vám nabízím recept náš.
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Těsto:
350 g hladké mouky
250 g Hery
kelímek smetany ke šlehání 31%

Náplň:
200 g pomletých vlašských
200g
moučkového
1
bílek
a
2
lžíce

ořechů
cukru
mléka

Do mouky nastrouháme tuk, přidáme zbytek ingrediencí a vypracujeme vláčné těsto. Odložíme v
mikrotenovém sáčku do lednice a připravíme si náplň. Všechny suroviny na náplň promícháme. Těsto
rozdělíme na 8 dílů a každý díl malým válečkem rozválíme do kruhu. Výška těsta je cca 4mm. Rádýlkem
vykrojíme 8 výsečí a na širší stranu dáme lžičku náplně. Smotáme do tvaru rohlíčku, klademe na plech
vystlaný papírem na pečení. Pečeme na 180 stupňů cca 20 minut.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě svatomartinského setkání.
Za kulturní komisi
Jana Nohová



Mikulášské a čertovské odpoledne.

V sobotu 6. 12. 2014 přijel do Kulturního domu v Sojovicích Mikuláš s Andělem a čerty. Před návštěvou
Mikuláše předcházel program, který připravily členky kulturní komise při obci Sojovice ve spolupráci se
sborem dobrovolných hasičů Sojovice. Celé odpoledne se prolínalo v duchu tance a soutěží, kde si mohly
děti zatančit s čerticemi Zuzkou a Nikolkou na jim již známé písničky, které jim k tomu pouštěl DJ Luboš.
Dále si děti mohly samy vytvořit masky nebo hvězdičky na stromeček za pomoci členek kulturní komise a
svoje výtvory si odnesly domů. Před očekávaným příjezdem Mikuláše, anděla a čertů se v Kulturním domě
ještě zastavila čertice Vlaďka, která si s dětmi zatančila Zumbu. Ovšem jakmile se objevili čerti
doprovázeni Mikulášem a andělem, některým dětem ztuhl úsměv na tváři. Následně děti říkaly básničku a
nebo zpívaly písničku Mikulášovi, andělovi a při tom čerti byli stále ve střehu zda se nenajde nějaké zlobivé
dítko, které by si odnesli. Všechny děti byly podarovány mikulášskou nadílkou, která byla letos bohatá díky
sponzorům, za což jim velice děkujeme.
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SPONZOŘI:

OBEC SOJOVICE
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SOJOVICE
FARMA HEJNÁK-KRUCKÝ
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SOJOVICE

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě mikulášského odpoledne.

Ing. Michaela Vlachá
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Zahájení adventu

Tradice zdobení vánočního stromku jak je známe dnes, pochází z německých měst. Jedna z prvních
zpráv je z roku 1570. Do Čech se tento zvyk dostal o mnoho let později, teprve v roce 1812, kdy ředitel
stavovského divadla Jan Karel Liebich postavil stromek pro své přátele na libeňském zámečku. Tradice
se ujala nejprve u bohatých městských rodin. Na venkově se až do první světové války v rodinách
zdobila jen smrková nebo jedlová větev. Velké vánoční stromky na veřejném prostranství se začaly
stavět až během první republiky. Úplně první stromek na náměstí se rozsvítil v Brně roku 1924 a
zasloužil se o to spisovatel Rudolf Těsnohlídek.
Poslední listopadový víkend se rozsvěcovaly stromky v každém městě, náměstí a obci. I my jsme se
sešli, abychom společně rozsvítili ten náš. Pana faráře, který program zahájil, vystřídaly děti mateřské a
základní školy se svým vánočním vystoupením. Letos poprvé jsme přistavěli provizorní podium, aby
všichni dobře viděli a mohli tak lépe ocenit výborné výkony dětí a snahu paní učitelek.
Při rozsvěcení stromku jsme nestačili napočítat ani do pěti a stromeček svítil. Několika dětem uletěly
připravené balónky s přáním pro Ježíška a ostatní v domnění, že už nastala ta chvíle k odeslání pošty se
hned přidaly. A když pak došlo na společné pouštění, k nebi letělo už pouze 5 balónků. Děti se
nemohly dočkat, až ozdobí náš společný vánoční stromek a hned po rozsvěcení začaly spolu se svými
rodiči své vyrobené ozdoby zavěšovat. Pak se většina lidí odebrala k prodejnímu stánku, kde mohli
zakoupit předměty s vánoční tématikou, vyrobené dětmi mateřské a základní školy. Výtěžek z prodeje –
5 332 Kč byl předán paní ředitelce Kindlové a bude použit na nákup výtvarného materiálu.
Na pódiu mezitím zněly vánoční koledy v podání paní Markéty Plívové a Michaely Sobčákové. Před
pódiem se nacházela už jen hrstka lidí, ale přesto se mezi nimi našlo pár posluchačů. A tak snaha obou
interpretek nevyšla nazmar, i když nedošlo k plánovanému společnému zpívání koled. Po rozdání
adventních kalendářů dětem, se ulice rychle vyprazdňovala a tak utichly i koledy a všichni jsme se
rozešli do svých domovů.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto dne. Za kulturní komisi
Jana Nohová
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