Zpravodaj číslo 27 / prosinec 2017

Vážení spoluobčané,
prožíváme jedno z nejkrásnějších období v roce, začal advent, blíží se svátky
vánoční. Doma voní jehličí a sladké cukroví, zdobíme stromky a těšíme
se na dárky a rozzářené oči, zejména těch nejmenších, kterým se splnila tajná
přání. Nadešel čas klidu a pohody, štěstí, lásky a porozumění mezi lidmi.
Pokusme se aspoň na chvíli omezit myšlenky na stres a práci.
Jménem celého zastupitelstva a zaměstnanců obecního úřadu Sojovice Vám
všem přejeme krásné prožití těchto dní a do nového roku 2018 mnoho úspěchu
jak v osobním, tak i pracovním životě a především to nejdůležitější – zdraví.
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 Činnost zastupitelstva obce Sojovice
Zastupitelstvo od poslední zprávy ve zpravodaji č. 26 se sešlo celkem čtyřikrát, a to ve dnech 7.6.,
4.9., 16.10. a 20.11.2017.
Na těchto jednáních byly řešeny záležitosti spojené s činností zastupitelstva a provozem zařízení obce.

Zastupitelstvo obce schválilo:
□

□
□

□
□
□

□
□

□

□
□

Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy celoroční
hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s výhradou.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy účetní závěrku za rok
2016.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy účetní závěrku ZŠ a
MŠ Sojovice a rozdělení hospodářského výsledku v poměru 50% do
rezervního fondu a 50% do fondu odměn.
Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu garáže č. 1.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost o příspěvek
na dopravu žáků na školu v přírodě ve výši 10.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy podání žádosti o
dotaci na akci „Výstavba nových chodníků“ ze Středočeského kraje
z Fondu obnovy venkova.
Zastupitelstvo schválilo navrhovanou kupní cenu na prodej pozemku
u CO skladů p.č. 433/45 (GP 498-26/2016 z pozemku p.č. 433/4).
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy pronájem
sportovního areálu TJ Sokol Sojovice na dobu 1.7.-31.12.2017.
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu Ing. Jitku Šimáňovou k podpisu
smlouvy se spolkem TJ Sokol Sojovice.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy dodatek č. 1 ke
smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování ekolog. odpadu (Bio)
s firmou N&N Košátky. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
k podpisu dodatku.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost paní Y.
Kubátové o schválení zřízení VB (kanalizační přípojka k RD č.p. 23).
Zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy vybralo nabídku firmy:
Servisní a revizní služby BERAN s.r.o. s cenou 135.520,-Kč včetně DPH.
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Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s touto
firmou a nákupu 3 ks třícestných ventilů.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy dodatky č. 9 a 10 ke
smlouvě o veřejné linkové dopravě. Zastupitelstvo pověřuje
místostarostu obce k podpisu dodatků.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost pana R. Pexy
o zřízení VB (kanalizační přípojka k pozemku p.č. 40/2 v obci
Sojovice).
□ Zastupitelstvo schválilo žádost pana Š. Belaje o pronájem obecní
garáže za 5.000,- Kč/rok. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy
□ Zastupitelstvo schválilo nákup publikací kroniky Obce Sojovice za
30.000,-/100 ks.
□ Zastupitelstvo schválilo prodej chaty ev.č. 166 včetně pozemku p.č.
st. 368 vedenou jako stavbu pro rekreaci v obci Sojovice, k.ú. Sojovice
Mysliveckému sdružení Sojovice za 6.000,-Kč. Veškeré poplatky
spojené s převodem pozemku a stavby hradí kupující. Myslivecké
sdružení vypracuje na vlastní náklady kupní smlouvu, jejíž konečnou
verzi schválí zastupitelstvo. V kupní smlouvě musí být uvedeno
předkupní právo obce Sojovice.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy kupní smlouvu na
pozemek p.č. 433/45 v obci Sojovice.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy návrh zásad pro
výstavbu chodníků v obci Sojovice
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy záměr pronajmout
část zastavěné plochy na stání dvou osobních automobilů u domu
služeb.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost J.Šimáňové st.
o souhlas s vybudováním chodníku před budovou č.p. 243 a
částečnou finanční účast na stavbě ve výši 42%, tj. 15.000,-Kč.
Zastupitelstvo schválilo výměnu kabelu veřejného osvětlení na
náklady obce.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy návrh smlouvy o dílo
na zimní údržbu komunikací v obci s firmou FOMEX TEAM.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy s touto firmou.
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy záměr pronájmu
části pozemku p.č. 310/25 v k.ú. Sojovice (Radešín).
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□

Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy záměr pronájmu
obecního majetku – nebytového prostoru v Domě služeb (současné
kadeřnictví).
□ Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy žádost J.Hradeckého,
Sojovice č.p. 57 o kanalizační přípojku k RD č.p. 56.
□ Zastupitelstvo obce Sojovice jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 6
odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje v souladu s ust. § 47 odst.
5 stavebního zákona zadání územního plánu Sojovice.
□ Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výsledky zadávacího řízení
v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Pořízení hasičské techniky
pro JSDH Sojovice“, zadávané v otevřeném řízení dle §56 zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen “zákon“) a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod
evidenčním číslem Z2017-024319.
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka
účastníka: KOBIT, spol. s.r.o., IČ 44792247, nabídková cena
5 816 800,-Kč bez DPH. Akce je v rámci projektu Integrovaného
regionálního operačního programu: „Hasičská technika pro JSDH
Sojovice“ registrační číslo CZ.06.123/0.0/0.0/15_017/0000471, EDS
117D03C000140.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce vydat Rozhodnutí o výběru
dodavatele, vybraným dodavatelem je KOBIT, spol. s.r.o., IČ
44792247
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy s vybraným
dodavatelem KOBIT, spol. s.r.o., IČ 44792247.
□
□

□

Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku č. st.p. 368 (včetně
budovy ev.č.0166).
Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu s dohodou o zřízení
předkupního práva na nemovitost – chata ev.č. 166 včetně pozemku
st.p.č. 368 (Myslivecký spolek Sojovice – Skorkov). Zastupitelstvo
pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo schválilo žádost o pronájem části pozemku st.p. 1/1 ke
stání dvou osobních automobilů. Zastupitelstvo schvaluje dodatek
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□

□

□
□
□

smlouvy č. 2 a pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku.
Účetní kancelář zajistí na vlastní náklady označení parkovacího stání
dvou osobních automobilů.
Zastupitelstvo schválilo žádost Z.Brynycha o peněžitou odměnu pro
výjezdovou jednotku 5 členů SDH ve výši 2.000,- Kč/osobu za výjezd
k požáru motorestu.
Zastupitelstvo schválilo stanovení minimálního počtu žáků pro
uzavření MŠ Sojovice na 15 dětí. O informaci o uzavření MŠ musí být
rodiče informování minimálně 30 kalendářních dní předem.
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy plán inventarizace za
rok 2017 – příloha č. 2 k inventarizaci majetku a závazků.
Zastupitelstvo přijalo rezignaci Zdeňka Kvapila z funkce starosty obce
Sojovice.
Zastupitelstvo pověřuje Jiřího Vavříka k vedení obce od 1. prosince
2017 do zvolení starosty nového.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
□
□

□
□
□
□
□
□

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 na rok
2017.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu České školní inspekce o
skutečnostech zjištěných při inspekční činnosti vykonané v ZŠ a MŠ
Sojovice včetně zpracovaného nápravného opatření.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vypořádání finančního výboru s
námitkami k protokolu z veřejnosprávní kontroly.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek šetření stížnosti v ZŠ Sojovice
ČŠI, Praha 5.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí námitku k výsledku šetření stížnosti.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí schválení rozpočtového opatření č. 4
a 5 na rok 2017
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace k prodejně v obci.
Zastupitelstvo odmítlo dotovat cizí subjekty
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že geometrický plán na výměru
pozemku st.p. 368 vypracuje na vlastní náklady Myslivecké sdružení.
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□

□
□
□

□

□
□
□

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o daňové kontrole
z Finančního úřadu MB včetně protokolu s výsledkem kontrolního
zjištění.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí schválení rozpočtového opatření č. 6
a 7 na rok 2017.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh řešení průjezdu obcí Sojovice.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí novelizaci nařízení vlády č. 318/2017
o odměnách za výkon funkce členům ZO ve znění pozdějších
předpisů.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost pana P.Brabce o opravu omítky
u obecní garáže s tím, že obec zajistí zastavení opadávání omítky na
pozemek pana Brabce a na jaře roku 2018 provede nápravu formou
opravy fasády.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí protokol České inspekce ŽP o kontrole
rekultivované skládky v obci.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2017.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis odboru kontroly Středočeského
kraje z dílčího přezkoumání hospodaření obce.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
□

Zastupitelstvo zamítlo návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě
na pozemek č. st.p. 368
( ev.č. 0166).

□

Zastupitelstvo zamítlo žádost o dar pro asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR.
Zastupitelstvo zamítlo žádost o dotaci VHTJ Sokol Sojovice. Dle
obecně závazné vyhlášky žádosti o dotace mohou spolky podávat do
31.3.2017.
Zastupitelstvo zamítlo žádost pana P. Brabce o prodeji části pozemku
p.č. 1320/1 v obci Sojovice, k.ú. Sojovice.

□

□

Vránová T, OÚ Sojovice
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 Fotbalový turnaj gard
Letos o prázdninách se uskutečnil fotbalový turnaj gard o pohár starostky obce
Dřevčice. Tohoto turnaje se zúčastnila čtyři mužstva SG Dřevčice, SG
Předměřice nad Jizerou, SG Vinoř a poprvé SG Sojovice.
První zápas jsme hráli s domácím mužstvem a po velkém boji jsme nakonec
slavili úspěch a vyhráli zaslouženě 2:1. Ve druhém zápase slavili výhru hráči
SG Předměřice n/J.
O titul jsme hráli s našimi sousedy SG Předměřic. V tomto zápase jsme již
jasně dominovali a výhra 5:2 byla nad naše očekávání. Touto cestou ještě
jednou všem našim fotbalovým hráčům děkuji za přístup k turnaji a
předvedený výkon.
Zdeněk Kvapil

 Fotbalový turnaj ve Skorkově
Tento rok se také místní fotbalisté zúčastnili turnaje v sousední obci Skorkov.
Na turnaj bylo přihlášeno 6 mužstev. Jednalo se o Relax, Nýdrland, Stará
Lysá, Legendy, SK Jizera Předměřice nad Jizerou a Sojovice. Za naši obec
hráli: Krátký, Chramosta, Kvapil, Prager, Dudek, Vlachý, Čáp, Hlavička,
Molák, Krucký a Klouček.
Výsledky zápasů:
Sojovice
Relax
2:0
Nýdrland
5:0
Stará Lysá
6:2
Legendy
4:0
SK Jizera
1:3
Poslední zápas rozhodl o tom, že naši fotbalisté skončili na turnaji na 2. místě.
Všem fotbalistům děkuji za předvedený výkon.
Zdeněk Kvapil
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 Traverza Sojovice open 2017
Dne 23. září 2017 uspořádal SDH Sojovice ve spolupráci se Sokolem
Sojovice jedenáctý ročník nohejbalového turnaje losovaných dvojic
„Traverza Sojovice open 2017“.
Do turnaje se tentokrát přihlásilo dvanáct hráčů a ti byli rozlosováni do šesti
dvojic, aby se poté utkali každý s každým. Ve skupině, ze které první dva
páry byly nasazeny rovnou do semifinále se přetahovaly o každý bodík a byly
k vidění velmi dlouhé i zajímavé výměny. Po skončení bojů ve skupině si
přímo do semifinále cestu vybojovala dvojice Práger Karel + Kochlöffl
Roman a místní Kominíček + Krucký Jiří ml., ostatní dvojice si zahrály
vyřazovací souboje od čtvrtfinále.
Po odehrání skupiny se vlastně začalo znovu od začátku, ale vyřazovacím
způsobem a to bylo vidět na nasazení, protože nikdo nechtěl vypadnout, ale
naopak každý si chtěl sáhnout na pohár.
Postup do finále unikl smolně dvojici Práger K. + Kochöffl R. a to zavinilo
zranění Prágera K., který si přivodil výron kotníku a musel ho nahradit
Špitálský J. ml.
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Do finále se tedy dostali Práger Václav + Steidl Jiří st. a Krátký Tomáš
(kominík) + Krucký Jiří ml.
Finále mělo svoji kvalitu a na svoji stranu ho strhla dvojice Krátký Tomáš +
Krucký Jiří ml. a celý turnaj tak vyhráli. Třetí místo urvala nově složená
dvojice Kochlöffl Roman + Špitálský J.ml., kteří porazili dvojici Špitálský
J.st. + Belaj P., na které zbylo místo čtvrté.
První tři dvojice si jako odměnu odnesly poháry, láhev šampaňského a vítězná
dvojice k tomu dostala do vlastnictví na jeden rok putovní poháry.
1. Krátký Tomáš + Krucký Jiří ml.
2. Práger Václav + Steidl Jiří st.
3. Kochlöffl Roman + Špitálský Josef ml. (Prager Karel)
4. Špitálský Josef st. + Belaj Petr
5. Veselý Pavel + Bíbrlová Adéla
6. Šikýř Josef + Steidl Jiří ml.
Turnaj se nesl v přátelském duchu a dobré náladě a jedinou skvrnou na celém
dni bylo zranění Karla Prágera.
Chci tímto poděkovat všem, kteří se na turnaji podíleli, ať jako hráči, anebo
jen pomáhali, či se přišli podívat a podpořit své oblíbence. Děkuji také
pořádajícím SDH Sojovice za poskytnuté občerstvení, zakoupení poháru a
Sokolu Sojovice za propůjčení hřiště a kabin.
Chtěl bych závěrem popřát všem čtenářům do nového roku 2018 vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí, úspěchů, ať v osobním životě nebo na sportovním poli, a
ať se všem vyplní i ty nejtajnější přání.
Děkuji a těším se na další, již dvanáctý ročník turnaje Traverza Sojovice open
2018.
Za SDH Sojovice Hradecký David
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 Ukončení prázdnin
V neděli 3. září se i přes nepřízeň počasí sešlo 22 dětí na hřišti u skladů léčiv,
aby se rozloučilo s prázdninami. Čekala na ně opět připravená trasa
v nedalekém lese s několika zastávkami, kde plnily různé úkoly: střelba
vzduchovkou, poznávání ovoce a zeleniny, lukostřelba, puzzle, procvičování
paměti, kuželky a přiřazování pohádkových bytostí. Úkoly všechny děti
zvládly a odměnou jim byla věcná cena, kterou si každý vybral. Nakonec
proběhlo hledání pokladu (sladké tečky na závěr).
Konečné pořadí:
1. Nikolka Neprašová, Eliška Roskovská
2. Vendulka Koláčková, Matoušek Koláček
3. Péťa Zdvihal, Tomík Zdvihal
4. Vojta Bureš, Vašek Kamenský
5. Viktorka Došlá, Terezka Tomášková
6. Áňa Vojtíšková, Adélka Vojtíšková, Dorča Krajíček
7. Matěj Telvák, Zuzanka Thomson, David Thomson
8. Jakub Číž, Vojta Marek
9. Lucinka Neprašová, Tomášek Havelka
10. Venda Tomášek, Kuba Novák
Jitka Šimáňová

 Rybářské závody na Sojovickém rybníku
Dne 15. 7. 2017 se uskutečnily rybářské závody pro dospělé na Sojovickém
rybníku. Do závodu se přihlásilo 24 závodníků a celý závod byl rozdělen
obědem na dvě části. Do závodu se počítali pouze vybrané druhy ryb a to:
Kapr, Amur, Jeseter, Parma a sčítaly se celkové cm.
Celý den však rybářům nepřálo počasí pro značný déšť s občasným lijákem.
Všem po několika hodinách bylo jasné, že místní rybník zrovna rybami
neoplývá a ten kdo něco chytí, bude v soutěži tzv. na bedně. Za celou soutěž
bylo chyceno 8 kaprů a jeden amur.
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Výsledek soutěže:
1. Jaroslav Mikšovský ml. 102 cm,
2. Ladislav Hanek
97 cm,
3. Lukáš Kvapil
94 cm
Největší ryba soutěže:
Josef Krajíček – amur 61 cm.
Po celou dobu závodů bylo zajištěno občerstvení, o které se staraly manželky
rybářů. Touto cestou bych chtěl poděkovat jmenovitě těmto ochotným ženám:
Miroslavě Solilové, Janě Solilové, Kamile Krčmaříkové a Kláře
Růžičkové. Celý závod byl ukončen posezením v místní restauraci již
s rodinnými příslušníky závodníků.
Hlavním sponzorem této akce bylo Bramko Semice s.r.o.
Zdeněk Kvapil
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 Sojovická soutěž v lovu kaprů v roce 2017
Tato soutěž v letošním roce slavila již 6. výročí. Letošní rok nebyl tak bohatý
na velký počet úlovků, ale dva rybáři poprvé přesáhli hranici 22 Kg.
V letošním roce se poprvé sestavila konečná tabulka dle návrhu Petra Kubeše
podle váhy a nikoliv dle cm.
Konečné pořadí v soutěži v lovu kaprů 2017
01. Kvapil Zdeněk st.
02. Kubeš Petr
03. Kvapilová Dagmar

23,00, Kg,
22,15 Kg,
17,75 Kg,

100 cm
neměřen
93 cm

Dodatečně se musím omluvit Petru Kubešovi za loňský ročník, ve kterém
nebyly zveřejněny fotky jím ulovených kaprů.
Dále přikládám mimo soutěž dvě fotografie „Jesetera“ které ulovili Ladislav
Hanek a Zdeněk Kvapil ml.
Ještě se zmíním o loňském „mistrovi“ v lovu úhořů – 51 ks. Josef Vaňousek
(Švédsko) se v tomto roce specializoval na sumce a za celý rok jich od vody
odnesl celkem 19 kusů.
V obci jsou další rybáři, a proto je touto cestou zvu do této soutěže.
Závěrem všem soutěžícím gratuluji a přeji další sportovní zážitky u rybníků,
řek a jezer. Další uzávěrka této soutěže bude opět k 30. 10. 2018 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.
Zdeněk Kvapil
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 Sojovická tenisová liga 2017
Od května do listopadu 2017 probíhal již 11. ročník Sojovické tenisové ligy.
Vzhledem k nižšímu počtu mužů byly v této kategorii pouze 2 ligy. V 1. lize
hrálo 13 tenistů, poslední dva hráči sestupují do druhé ligy v následujícím
ročníku. Ve 2. lize hrálo také 13 tenistů ze sedmnácti přihlášených. První dva
postupují do první ligy v příštím roce. Liga žen měla letos sedm tenistek.
Tenisová liga je otevřená pro všechny bez rozdílů pohlaví a věku.
Výsledky všech lig jsou následující:
1. Liga
1. Tomáš Pánek
2. Jiří Kropáček
3. Zdeněk Brynych
2. Liga
1. Josef Špitálský
2. František Hradecký
3. Tomáš Krátký
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Ženy
1. Iva Jokšová
2. Eva Jará
3. Jana Trunecká
Více zde: http://www.sojovickaliga.cz/
Dotazy a přihlášky: Milan Novotný.
Karel Prager

 Informace o činnosti TJ Sokol Sojovice
Jako hlavní cíl v roce 2017 jsme si stanovili zastavit chátrání objektu na hřišti
opravou střechy. Do budovy masivně zatékalo a drobnými opravami již tomu
nebylo možné zabránit. To se i s přispěním obce podařilo a považujeme to za
první krok k využití budovy jako klubovny, herny nebo posilovny. Obecnímu
úřadu patří dík za finanční přispění stejně jako členům i nečlenům Sokola,
kteří se na akci pracovně podíleli. Velice také svorně děkujeme Jirkovi
Kropáčkovi, který celou akci zajistil a s přehledem „ošéfoval“.
Ve vylepšení objektu bychom rádi pokračovali zejména opravou sociálního
zařízení v obou podlažích, jako předpokladu pro pořádání hromadných akcí.
Dalším cílem je zapojit do sportovní činnosti více Sojováků, a to zejména dětí.
Pro rok 2018 plánujeme uskutečnit alespoň 1 – 2 akce, které by zapojily do
pohybových aktivit děti, ale i rodiče a třeba se nám podaří splnit i další úkol –
rozšířit členskou základnu Sokola.
Příští Valná hromada TJ Sokol Sojovice se uskuteční v únoru 2018. Tam
bychom chtěli prezentovat svůj návrh na činnost jednoty pro období alespoň
3 let. Jeho inspirací se mohou stát i vaše návrhy.
Všem členům jednoty a také všem občanům Sojovic přeji jménem výboru TJ
Sokol Sojovice hezké Vánoce a ve zdraví a pohodě prožitý rok 2018.
Miloš Pánek
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 Zájezd do divadla
Dne 9. 11. 2017 pořádal OÚ Sojovice zájezd do pražského divadla U Hasičů
na komedii Rande s Duchem. V hlavní roli s E. Holubovou a O. Víznerem.
Vstupenky byly opět díky OÚ Sojovice za poloviční cenu a o zájem nebyla
nouze. Vstupenky byly vyprodány během tří dnů.
Autobusovou dopravu p. Petříka hradil Obecní úřad Sojovice. V příštím roce
pro Vás opět připravujeme divadelní představení!
Těšíme se na Vaši účast.
Jiřina Kropáčková



Lampionový průvod

Po roce jsme se sešli u ZŠ Sojovice, abychom se vydali, včele se Sv.
Martinem a jeho koněm, na lampionový průvod. Nejprve jste mohli slyšet
legendu o Sv. Martinovi a poté jsme společně vyzvali Sv. Martina do průvodu
naší obcí.
Průvod byl zakončen u hasičské zbrojnice, kde pro Vás byl připravený teplý
čaj a svatomartinské rohlíčky, které pro Vás opět napekly členky kulturní
komise.
Na závěr se děti mohly povozit na koni, tentokrát byli k dispozici dva závodní
koně ze stáje Lhota a majitelkou je paní Petra Bendova, která na nich závodí.
Paní Bendové tímto děkujeme za účast.
Jiřina Kropáčková
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 Mikulášská besídka
V sobotu 2. 12. 2017 od 14 hod. jsme pro děti připravili Mikulášskou besídku.
Programem opět provázela p. Ing. Michaela Vlachá, která zorganizovala
program tance a soutěží pro děti a dospělé.
Děti mohly tančit, soutěžit a zároveň pro ně byly připravené velmi oblíbené
tvořivé dílničky, kde bylo hlavně hodně třpytek, které jsou u dětí velice
oblíbené.
Kolem 16:00 vše utichlo a zároveň se ozval hukot z pekla. Jako první na
parket vyběhli čerti a některé dětičky se rozplakaly. Vzápětí se objevil
Mikuláš, který měl plnou nůši balíčků pro děti.
Statečné děti řekly básničku. Balíčky od OÚ a SDH Sojovice dostaly všechny
děti.
Jelikož tento den bylo v okolí hodně Mikulášských besídek, rozdalo se celkem
65 balíčků.
Děkujeme Mikuláši, Anděli, čertům, sponzoru SDH Sojovice a
dobrovolníkům u dílniček.
Jiřina Kropáčková
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 Advent
Letošní zahájení adventního času vyšlo na neděli 3. 12. 2017. V 17 hodin jsem
přivítala přítomné a slovo předala farářce Mgr. Ivaně Peterkové
z československo-husitské církve, která slouží mše každou neděli od 9 hod.
v kostele Sv. Vavřince v Brandýse.
Paní Mgr. Ivana Peterková nám v nádherném a milém vyprávění přiblížila
adventní čas. Vyprávění zaujalo nejen dospělé, ale i děti, které se zájmem
poslouchaly.
Po proslovu paní farářky vystoupily se svým programem děti z MŠ pod
vedením učitelek paní V. Novotné a E. Svobodové, která děti doprovázela
hrou na kytaru.
Po jejich vystoupení přišly na řadu děti ze ZŠ se svým hudebním programem
pod vedením K. Hykel a ředitele Ing. J. Kindla, který děti doprovodil hrou na
klávesy.
Obě vystoupení byla krásná a určitě byli nadšení i rodiče.
Po celou dobu byl připraven vánoční jarmark s výrobky dětí a učitelek MŠ a
ZŠ, které jste si mohli za symbolickou cenu koupit. Peníze budou použity pro
účely MŠ a ZŠ.
Dále byl pro všechny připraven teplý čaj, svařené víno a perník či štrúdl, které
napekly členky kulturní komise z vlastních zdrojů.
Po vystoupení se rozsvítil vánoční strom a na povel všechny děti odeslaly
balónek s vánočním přáním Ježíškovi.
Na závěr dostaly všechny děti adventní kalendář. Rozdalo se celkem 125
kalendářů.
Jiřina Kropáčková
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 Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na kulturních akcích v tomto
roce. Ať to byly členky kulturní komise, dobrovolníci nebo sponzoři.
Všem Vám přeji krásné Vánoce a těšíme se na kulturní akce s Vámi v roce
2018.
Za kulturní komisi Jiřina Kropáčková

 Pozvánka
Tímto bych Vás chtěl pozvat na každoroční Vánoční turnaj ve stolním tenise
2017, pořádaný SDH Sojovice ve spolupráci s OÚ Sojovice a ZŠ Sojovice.
Turnaj se bude konat v sobotu 30. prosince 2017 a to v kategoriích děti –
začátek v 9 hodin, ženy – začátek ve 13:30 hodin a muži – začátek v 16 hodin.
Startovné je pouze v kategorii mužů, a činí 100,- Kč. Boty na přezutí se
sportovní podrážkou na parkety povinné.
V každé kategorii je maximální počet 32 účastníků a proto se můžete závazně
přihlásit na telefonu 731 488 881 p. Hradecký David.
Turnaj se bude konat v sále KD v Sojovicích a občerstvení bude zajištěno.
Přijďte se rozloučit se starým rokem trochou pohybu, dobrou náladou a
setkáním s ostatními kamarády a sportovci.
Všichni jste srdečně zváni.
Za SDH Sojovice Hradecký David

 Kronika obce Sojovice
Pokračujeme s přepisem kroniky obce Sojovice.
Rok 1929
Po Vánocích v tomto roce přišly velice tuhé mrazy a ukázalo se, že většina
ovocných stromů zmrzla. Vodovody s napáječkami přestaly fungovati, neb
voda v trubkách zamrzla a jen v málo případech se tak nestalo. Za oběť
krutým mrazům padla celá třešňovka pana Jos. Fidranta, rolníka č.p. 2
v Sojovicích a všechny skoro ovocné stromy podél silnice k Lysé /L.
Třešňovka tato v květu skýtala krásný pohled a majiteli za péči ji věnovanou i
slušný výnos. Dnes není po té kráse ani potuchy. Té kraje pozemků podél
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silnice zůstaly neosázeny novými následkem nedostatku mladých ovocných
stromků a v mnoha případech i nedostatku peněz.
V nové škole dle usnesení obecního zastupitelstva dne 4. 8. 1929 povolena
přístavba bytu pro druhého učitele, aby umožněno bylo čeliti nouzi o služný
byt pro p. učitele s rodinou a současně usneseno odprodati od staré školy,
v níž jest nyní četnická stanice za 4000 Kč bývalé školní skladiště panu
Václavu Novotnému č.p. 13 na rozšíření jeho dvoru.
Dle usnesení obec. zastupitelstva ze dne 9. 7. 1929 koupena od fy Holeček
motorová stříkačka za 3500 Kč. Pro případ ohně usneseno postaviti pro hoření
část obce studnu s vhodným vjezdem pro motorovou stříkačku. Práci se
stavbou studny konali vodárenští dělníci a zřízenci a nářadí půjčila Pražská
spol. vodárna za přiměřený poplatek. Těsně před koupením motorové
stříkačky dán byl hasičský hydrofor panu Hradeckému do Lysé n/L., aby na
něm provedl potřebnou montáž pro pohon strojní. To vyžádalo si ovšem
značného nákladu a tak se stalo, že veškeré podniky a sbírky sborem
dobrovolných hasičů pořádané pohltila tato úprava, místo aby snížil se obnos
dlužný za stříkačku.
Těl. jednota Sokol pořádala div. hry: (Za hlasem srdce, Osvobození dědkové,
Matka) – Husovu oslavu a Štefanikův večer. Účast byla uspokojivá na všech
pořádaných podnicích a pro účinkující i pořadatele vzpruhou k další činnosti.
V červnu pořádala těl. jednota Sokol přednášku na téma: Slovensko před 10ti
léty. Zájezd do Plzně absolvovali bři.: Vodrážka V., Prágr V. č.p. 23, Novotný
Josef 36, Hlaváček Jar., Fidrantová M., Brožková Ant. Dále odeslán byl slet
žactva v Kostelci n/L., potom dále účastnila se Jednota domácího cvičení
v Litoli a okrskového v Přerově. V této době měla jednota 59 členů – 44 mužů
a 15 žen.
Sokolské nářadí jež jest umístěno ve spolkové místnosti pana Jos. Prágra, host.
V Sojovicích č.p. 45 jest:
1 americká hrazda
1 závodní bradla
1 kůň s madly
činky různých vah, kladina
dřevěné cvičební pušky pro hry žáků
2 polokožené žíněnky
a nyní usnesení koupiti kruhy visací.
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Výsledky voleb v r. 1929 a zároveň srovnání jich s rokem 1925
1925 – poslanecká sněmovna senát
1929 – poslanecká
sněmovna
senát
1. republik. str.
137
118
156
134
2. živnost.

13

10

9

3

4

3

4

3

9

5. Národní social.
48

20

18

65

6. sociální dem.

80

65

65

28

22

65

-

-

4

7
3. nár. dem.
2
4. lid. Strana
6

53
7. komunisti
53
8. liga Stříbrného
4
Tento rok proběhla pozemková reforma stát. velkostatku Brandýs n/L. pro kat.
území Sojovice.
Jednotlivé příděly jsou podrobně uvedeny v kronice.
Z prozatímního výkazu změn a vidno z něho, že přídělem, jakož i směnou
pozemků získalo 70 účastněných přídělců ze státního velkostatku Brandýs
n/L. výměru 61 ha t. 8 a 94 m. Ve výměře této zanesena jest v součtu veškerá
půda rolí, luk, lesa, prutníků i neplodné půdy. Lesní půda v přídělu nestává, ač
v opisu jest vedena. Nejvyšší cena přiděleného 1 ha pozemků byla 7500 Kč.
Nejnižší cena 1 ha pozemků byla 2600 Kč. Toto přídělové řízení prováděl
přídělový komisař stát. pozemk. úřadu p. Ing. Kupka. Za stranu
republikánskou byli k tomuto řízení za zdejší obec voleni:
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pan Hnik Josef,
č.p. 46
pan Hejnák Josef
č.p. 50
Za stranu sociálně demokratickou:
pan Jarolím Josef
č.p. 39
pan Chaloupek Josef č.p. 96
Jako praktický hospodář a poradce jmenován byl zdejší starosta p. Prágr Fr.
Nelze říci, že by těmito příděly byli všichni zájemci uspokojeni, neboť v dosti
případech ozvaly se stesky co do výměry i jakosti pozemků, jakž ani
Velká válka a vznik ČSR
V příštím roce uplyne 100 let od konce války a vzniku Československé
republiky. Tato hrozná válka, ve které byly k zabíjení lidí poprvé v masovém
měřítku použity nejmodernější zbraně a stroje, byla nejdříve nazývána Velkou
válkou, a když zachvátila prakticky celý svět, dostala označení Světová válka.
Teprve od roku 1939, kdy začala další válka, se válce z let 1914 až 1918 začali
říkat První světová válka.
Velká válka byla zahájena 28. července 1914. Válečný požár zachvátil
Evropu tak rychle, jako když se vhodí sirka do vyschlé trávy. Systém
spojeneckých smluv fungoval jako domino.
Do války Rakouska se Srbskem vstoupili Rusové, Němci, Francouzi, Britové a
další státy. Za pouhých 20 dní byla Evropa ve válce. Trvala 4 roky a přinesla
utrpení a milionové ztráty lidských životů na frontách a hlad a bídu v zázemí.
Do války museli narukovat mužové ze Sojovic i okolních obcí. První odvod
proběhl již 27 července 1914. Další odvod byl v září. Tři odvody byly v říjnu
1914. V roce 1915 proběhly odvody v lednu, v únoru a březnu. Poslední byly
v červenci. Byli povoláni chlapci 18 ti až 19 ti letí. Tak to bylo v celém
rakouském mocnářství. Už nebylo kde brát vojáky. Válka, trvající čtyři roky,
skončila příměřím v listopadu 1918. Ti naši vojáci, kteří to všechno přežili se
vraceli domů, do svobodné Československé republiky, v prosinci 1918.
Celkem narukovalo do války 70 mužů ze Sojovic. Z nich se 9 již nevrátilo.
Pomník padlým a zemřelým vojínům byl v Sojovicích slavnostně odhalen 28.
září 1924.
28.října 1918 byl v Praze, za jásotu velkého shromáždění lidu, vyhlášen
samostatný československý stát. Národní výbor přebírá správu země.
13. listopadu Národní výbor československý vyhlásil Prozatímní ústavu státu
a po výrazném rozšíření se změnil v Národní shromáždění. Do vlasti se
z emigrace vrátil náš první prezident T.G. Masyryk.
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První rok První republiky nebyl jednoduchý. Na Slovensku trval problém
s Maďary. Již v lednu 1919 demobilizovaní vojáci znovu oblékli uniformy,
tentokrát již československé a šli na Slovensko zajistit celistvost našeho státu.
Zastupitelé Obecního úřadu v Sojovicích připravují, na příští rok 2018,
k stému výročí vzniku Československa, důstojnou oslavu a důstojnou
vzpomínku na naše rodáky, kteří bojovali a umírali v té hrozné válce.
Podrobně jsou poměry týkající se této doby a dalších dobrých i špatných let,
až do roku 2002 popsány v „Kronice obce Sojovice“. Tuto knihu je možno
zakoupit v kanceláři Obecního úřadu.
V rámci oslav bude v Kulturním domě uspořádána výstava fotografií,
dokumentů a památek na dobu Velké války a na první léta Československé
republiky. Je přislíbena publikace s pracovním názvem „Rodáci ve Velké
válce“.
RNDr. Josef Hejnák, CSc.

 Plán akcí na rok 2018

ZMĚNA TERMÍNU MOŽNÁ

Leden:
Únor:

Březen
Duben:

Květen:
Červen:
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Veřejné bruslení v Benátkách nad Jizerou (SDH + OÚ)
Myslivecký ples (3.2.)
Masopust (SDH s OÚ) (10.2.)
Hasičský ples (24.2.)
Divadelní vystoupení ochotnického spolku „Hlavnováček“
(OÚ)
Jarní úklid obce (OÚ s SDH)
Velikonoční turnaj v ping pongu – čtyřhry (SDH - 31.3.)
Sběr železného šrotu – dle termínu AVE (SDH)
Pomlázková zábava (SDH - 1.4.)
Uspořádání soutěže pro děti (Čarodějnice – 30.4.)
Vítání občánků (OÚ)
Hasičský výlet (SDH)
Dětský den (SDH s OÚ)

Srpen: Turnaj v nohejbale (SDH)
Září: Dětské hry na ukončení prázdnin (SDH s OÚ)
Sojovické šlapeto (OÚ)
Říjen: Sběr železného šrotu – dle termínu AVE (SDH)
Šedesátníci
Připomenutí výročí konce 1. světové války (OÚ)
Svatomartinský průvod (OÚ – 11.11.)
Zájezd do divadla
Zahájení adventu (OÚ)
Mikulášská besídka (OÚ s SDH)
Vánoční turnaj ve stolním tenise (SDH)

Listopad:
Prosinec:

Sojovický zpravodaj – číslo 27/prosinec 2017
Vydává Obecní úřad Sojovice, náklad 400 výtisků, neprodejné.
K tisku připravil OU Sojovice, grafická úprava Ing. Bc. Petr Obdržálek, prosinec 2017.
Neprošlo jazykovou úpravou.
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