zpravodaj číslo 23 / červenec 2015



Činnost zastupitelstva obce Sojovice

Zastupitelstvo od poslední zprávy ve zpravodaji č. 22 se sešlo celkem třikrát, a
to ve dnech 8.6.2015, 29.6.2015 a 7.7.2015.
Na těchto jednáních byly řešeny záležitosti spojené s činností zastupitelstva a provozem zařízení
obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
□

□

□
□
□

Usnesení č. 20/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Sojovice za rok
2014 bez výhrad včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
která se tímto stává součástí závěrečného účtu.
Usnesení č. 21/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Sojovice.
Usnesení č. 22/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
záměr pronájmu obecního bytu č. 5 v č.p. 120 Sojovice.
Usnesení č. 23/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
záměr pronájmu obecního bytu č. 4 v č.p. 120 Sojovice.
Usnesení č. 25/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
dodatek č. 9 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu
s firmou AVE cz, Praha 10.
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□
□
□
□
□

□
□
□
□

□

Usnesení č. 26/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost o finanční příspěvek na podporu rybářské mládeže Českému
rybářskému svazu, Předměřice nad Jizerou ve výši Kč 1.000,-.
Usnesení č. 26/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost o finanční příspěvek na podporu rybářské mládeže Českému
rybářskému svazu, Předměřice nad Jizerou ve výši Kč 1.000,-.
Usnesení č. 27/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
žádost o finanční příspěvek na dopravu na školu v přírodě ZŠ a MŠ
Sojovice ve výši Kč 5.000,-.
Usnesení č. 30/15 Vzhledem k přesunu některých rozpočtových
položek bylo nutné provést rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2015
Usnesení č. 31/15 Vzhledem k přihlédnutí novely nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
schválilo zastupitelstvo všemi přítomnými hlasy odměňování členů
zastupitelstva, které je platné od 1.7.2015
Usnesení č. 32/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
navýšení kapacity školní družiny na 55 žáků v příštím školním roce
2015/2016.
Usnesení č. 33/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
terénní úpravy na pozemku p.č. 236/3 na základě žádosti Pískovny
Sojovice s.r.o.
Usnesení č. 34/15 Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy
roční výkazy obce za rok 2014.
Usnesení č. 36/15 Zastupitelstvo vybralo všemi přítomnými hlasy
firmu SERVISNÍ A REVIZNÍ SLUŽBY BERAN s.r.o. s nabídkou na
opravu kotelny ve výši Kč 632.000,- bez DPH. Zastupitelstvo
pověřilo pana starostu k uzavření smlouvy s touto firmou.
Usnesení č. 37/15 B) Zastupitelstvo pověřilo starostu vedením
konkursního řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Sojovice. C)
Zastupitelstvo pověřuje s platností od 1. 8. 2015 paní Miroslavu
Krčovou jako vedoucího pracovníka v zastupování řízení ZŠ a MŠ
Sojovice do nabytí právní moci rozhodnutí o ustanovení nového
ředitele do funkce

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
□

Usnesení č. 28/15 Zastupitelstvo vzalo na vědomí novelizaci nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům ZO, ve
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□

□

□

znění pozdějších předpisů ze dne 16.3.2015 s tím, že zastupitelstvo
nechce odměny za výkon funkce členů ZO navyšovat a ponechává je
v současné výši.
Usnesení č. 29/15 Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídky na opravu
kotelny v ZŠ (firma W-Reviz s.r.o., Praha 3 a V. Novotný, Skorkov) a
navrhlo odložení projednání tohoto bodu na příští zasedání
zastupitelstva obce.
Usnesení č. 35/15 Výběr zhotovitele byl odložen na příští jednání
zastupitelstva. Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby oslovil firmu VReviz, z důvodu podání další nabídky na sériové zapojení dvou kotlů
na tuhá paliva, dále pověřilo pana Zahrádku, aby oslovil další firmy.
Usnesení č. 37/15 A) Zastupitelstvo vzalo na vědomí odchod paní
Ing. Hany Kindlové z funkce ředitele ZŠ a MŠ Sojovice.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
□



Usnesení č. 24/15 Zastupitelstvo zamítlo všemi přítomnými hlasy obě
žádosti na pronájem pozemku p.č. 456/8 v k.ú. Sojovice „Vodní
nádrž“.
Nový most

Celou realizaci zastřešuje firma Pragoprojekt spol. s.r.o., která byla pověřena
Středočeským krajem k zajištění stavebního povolení. Toto povolení by měl
stavební úřad vydat do konce října tohoto roku. Minulý měsíc podepsali
majitelé pozemků pod budoucí stavbou dohody o pronájmu se Středočeským
krajem a v návaznosti na tyto dohody musí Středočeský kraj do konce září
schválit svou radou a zastupitelstvem cenu odkupu pozemků za 1 m2. Po
stanovení ceny bude přikročeno k odkupu potřebných pozemků dle
geometrických plánů a Středočeský kraj bude moci vyhlásit výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Zastupitelstvo obce se bude snažit, aby přípravné práce
na mostě začaly co nejdříve, rok 2016 se zdá být zatím aktuální.

Zdeněk Kvapil – starosta obce
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Rekonstrukce ČOV

Rekonstrukce/intenzifikace čističky odpadních vod (ČOV) byla zahájena v
říjnu loňského roku a práce jdou zatím dle harmonogramu. Ukončení
rekonstrukce a intenzifikace ČOV je naplánováno do konce září tohoto roku.
Tuto realizaci předcházela dohoda o obcí Skorkov, na spolufinancování
rekonstrukce a to každá obec ½. Tato polovina obsahuje finance cca. 4
miliony korun. Celková dotace z fondu MŽP je ve výši 90% uznatelných
nákladů, kterou dle dohody zajišťovala obec Skorkov. Věřím, že práce budou
ukončeny dle smluv a navýšená kapacita bude pro všechny obce
v následujících letech postačující.
Zdeněk Kvapil – starosta obce


ZŠ a MŠ Sojovice

Jak jistě někteří víte, naše paní ředitelka PhDr. Ing. Hana Kindlová vyhrála
konkurz na post ředitelky do ZŠ Horní Počernice. Z tohoto důvodu naší školu
opouští k 31. 7. 2015, a od této doby bude školu vést její zástupkyně paní Mgr.
Miroslava Krčová, kterou tím pověřilo zastupitelstvo obce na svém posledním
zasedání. Dále byl vyhlášen konkurz na uvolněné místo v naší škole a 6. 8.
2015 bude zasedat komise, která provede výběr nových kandidátů. Pevně
věřím, že do konce prázdnin se povede této komisi nalézt správného člověka,
který povede školu ve stejném duchu jako naše bývalá ředitelka.
Touto cestou bych chtěl jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce
poděkovat paní PhDr. Ing. Haně Kindlové za její šestiletou vynikající a
precizní práci pro školu a zejména pro děti. Pod jejím vedením škola
neuvěřitelně expandovala a těžko budeme hledat za paní ředitelku Kindlovou
náhradu. Škole obětovala téměř všechen svůj čas.
Přeji jí hodně pracovních úspěchů v nové škole.
Zdeněk Kvapil – starosta obce
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Moje zážitky ve školním roce

„Nejvíc z mých zážitků se mi líbilo, že ve škole jsem dostala na Vánoce
knížku „Děti z Bullerbynu“ od spisovatelky Astrid Lindgrenové. Furt a furt
jsem jí ve škole četla, moc se mi líbila. Předtím než jsem jí dostala jsme
koukali na pohádky Lví král a 101 dalmatinů.
Druhý nejlepší zážitek byl výlet do Mirakula. Bylo tam spoustu atrakcí, nejvíc
se mi líbily houpačky, ale byly to obrovské houpačky.
Už za dva dny bude konec školního roku a budeme zpívat písničku Pátá. Moc
se těším a taky se těším na vysvědčení. Snad tam budou samé jedničky.
Pavlína Votřelová, 2. ročník
Nejlepší zážitek školního roku
Nejvíc mě zaujalo, že jsme měli v tělocvičně planetárium. Byla tam velká
koule a v ní jsme se dívali na film. Byl to film o malém krtkovi. Byl zvědavý,
jak vypadá vesmír a hvězdy. Leželi jsme tam a koukali nahoru.
Matěj Jareš, 2. ročník
Nejlepší zážitky školního roku
Nejlepších zážitků jsem měla hodně. Planetárium a kytarový koncert, plavání
a to, že mám tolik skvělých kamarádů. Jak z 1, tak z 2 a ze 3 a ze 4 a z 5 třídy,
a že znám takové hodné a laskavé paní učitelky a paní ředitelku. Bude se mi
po nich stýskat. A taky se mi bude stýskat i po páťácích.
Tereza Veselá, 2. ročník
Nejlepší zážitek školního roku
Můj nejlepší zážitek byl na škole v přírodě. Tam mě hodně bavilo, že si pro
nás připravili zábavu na kapitány. A s kamarády je to ještě lepší. To vám
poradím, že když budeme mít každýho rád, tak budete lepší člověk. To vám
říkám narovinu. A ještě vám řeknu, že v který škole jsem, tak to je nejlepší
škola na zemi a to nelžu, a jsou tady i hodný paní učitelky. Prostě nejlepší
škola na světě.
Veronika Kvapilová, 2. ročník
Rodilý mluvčí
V jeden den nám někdo zaťukal na dveře. Učili jsme se zrovna český jazyk.
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Paní učitelka řekla: „ Dále.“ Ve dveřích jsme uviděli paní ředitelku. A řekla:
„Chci vám děti říct, že od příštího měsíce k nám nastupuje rodilý mluvčí
Garrett. Bude u nás učit angličtinu do února. Bude učit každý čtvrtek 5., 4., 2.
ročník.“ Paní ředitelka se nás zeptala: „Těšíte se, děti, na Garretta?“ A my
zakřičeli: „Jóóó, moc se těšíme. Děkujeme, paní ředitelko, za všechno.“ „Tak
já to jdu říct dalším třídám, na shledanou.“ Zavřely se dveře.
Uběhl měsíc a je čtvrtek, máme přestávku a už vidíme, jak jde po schodech.
První jde paní ředitelka, za ní nějaká paní a za tou paní jde Garrett. Moc se
nám s holkama líbil. Měl krásné kudrnaté černé vlasy, byl hubený, prostě
krásný! První s ním měli hodinu 5. ročník a potom my. Páťákům skončila
hodina a teď jsme přišli na řadu my, moc jsme se těšili.
Aneta Došlá, 4. ročník
Nejlepší zážitky školního roku
Z celého školního roku se mi líbilo vše, ale nejvíc se mi líbilo hokejové utkání
Kanada – Rakousko. Jeli jsme do O2 Arény a sedli jsme si na sedačky, tak
začali uvádět Kanadu. Lechtalo mě v břiše, byl to neskutečný zážitek, jsem
moc ráda, že jsem měla takovou příležitost.
Druhý zážitek byl, když k nám do školy přijela paní, která měla s sebou
takovou bublinu a v té bublině byla strašná tma. Mohli jsme si vybrat ze dvou
filmů a až jsme si vybrali film, tak jsme šli dovnitř a lehli jsme si na černou
plachtu a už jsme se dívali. Ta bublina měla být jako kousek planetária. Pak
jsme hráli hru, že jsme byli bacily, vždycky dva si dali kámen, nůžky, papír a
kdo vyhrál, tak se stal slepicí, až to takhle jelo dokola a kdo se stal člověkem,
tak vyhrál. Ten den byl moc zajímavý a jsem ráda, že jsem u toho byla. Celý
rok byl nejlepší ze všech pěti let, co jsem byla v této škole.
Kateřina Krucká, 5. ročník
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Rozloučení ZŠ

Vážení a milí čtenáři,
skončil nám další školní rok a tím končí i mé působení na pozici ředitelky ZŠ
a MŠ Sojovice.
Dne 30. června 2015 jsem se vzdala funkce z důvodu mého jmenování
ředitelkou Základní školy Horní Počernice. Dovolte mi, prosím, se s Vámi
rozloučit.
Pracovala jsem v Sojovicích šest let a byla to pro mě léta neobyčejně plodná a
krásná, ale zároveň i náročná. Společně s pracovním kolektivem jsme
překonali mnoho překážek a podařilo se nám výrazně proměnit sojovickou
školu.
Při mém nástupu bylo na základní škole 24 žáků a v mateřské 28 dětí. Tento
počet byl na hranici udržitelnosti školy. Od září 2015 bude v ZŠ 70 žáků a 48
dětí v MŠ. Ve školním roce 2015/2016 bude škola již čtyřtřídní. Toto svědčí o
tom, že škola má dobré jméno a rodiče nám důvěřují. Odcházím tedy v době
velkého rozkvětu školy a jsem šťastná, že se mi podařilo naplnit všechny cíle a
záměry, které jsem si v průběhu své práce stanovila.
Děkuji všem kolegyním a panu kolegovi za jejich práci, kterou pro školu
vykonali. Dále děkuji panu starostovi Kvapilovi, paní místostarostce
Šimáňové, paní Vránové a školské radě za jejich příkladnou a milou
spolupráci.
Velký dík patří i rodičům dětí a žáků za jejich důvěru a podporu. Nejtěžší je
pro mě loučení s mými žáky, které mám moc ráda a po kterých se mi bude
stýskat nejvíce.
V současné chvíli mám ještě jedno velké přání, aby škola získala kvalitního
ředitele nebo ředitelku, který nebo která bude konat vše v nejlepším zájmu
školy, dětí a žáků.
Ještě jednou děkuji za příležitost řídit tuto krásnou školu, bylo mi velkou ctí.
S přátelským pozdravem
Hana Kindlová
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Vítání občánků

Dne 11. 4. 2015 jsme na OÚ slavnostně přivítaly nové občánky. Vítání se
koná každý druhý rok, letos tomu bylo jinak, protože se narodilo více
miminek. V letošním roce bylo slavnostně přivítáno do naší obce sedm
děťátek.
Pan starosta vřele přivítal nové občánky a poté děti z MŠ a ZŠ přednesly
krátký program plný krásných básniček a zazpívaly s paní učitelkou
ukolébavku.
Každé dítě dostalo od OÚ pamětní medaili, hračky na písek, dětské příbory a
od SDH krásné fotoalbum. Maminky dostaly květinu.
Po slavnostním přivítání a zapsání dětí do místní kroniky, byla připravena paní
fotografka (Neofoto), která miminka i s rodinami vyfotografovala.
Účast byla veliká.
Jiřina Kropáčková
Kulturní komise
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Pálení čarodějnic 2015

V podvečer 30. dubna jsme se opět, tak jako každý rok, sešli na fotbalovém
hřišti, kde proběhlo tradiční pálení čarodějnic. Samotnému pálení předcházela
dětská soutěž připravena členy SDH Sojovice. Tento rok měly děti za úkol
vytvořit nebo nakreslit čarodějnické koště. Za každý výtvor děti obdržely
nápoj a špekáček, který si mohly na připraveném ohni opéci. Nezávislá porota
měla velmi těžký úkol vybrat z 29 výrobků ty nejpovedenější, a proto všechny
soutěžící děti byly odměněny věcnými cenami. Velké poděkování patří všem
soutěžícím, členům SDH a nezávislé porotě.
Jitka Šimáňová
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 Sportovní den
V sobotu dne 30. května 2015 odpoledne uspořádala obec Sojovice
pod záštitou Středočeského kraje a ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů Sportovní den občanů Sojovic.
Ráno se ještě kontrolovalo zda se nezapomnělo na nějaký úkol při
přípravě a čekalo se na odpoledne. Nervozita byla opět veliká, protože se ráno
rozpršelo, ale i tak členky kulturní komise měly připraven záložní plán a to
soutěže v kulturním sále obce. Naštěstí vše vyšlo a mraky odešly, pršet
přestalo a počasí bylo krásné.
Na hřišti byly pro děti připraveny různé stanoviště s úkoly v podobě
skákání v pytlích, chůze na chůdách, rýžování kamínků, házení balónků a jiné.
Dále si děti mohly projít bludiště se zavázanýma očima a naučit se řídit
stavební kolečko s malým nákladem v podobě plyšové hračky. Děti u každého
stanoviště dostaly razítko na kartičku, kterou obdržely hned na začátku u
zápisu, a následně si po dokončení všech úkolů mohly vybrat a převzít pro ně
připravené ceny, nápoj a párek v rohlíku. Pro zúčastněné pak bylo ještě
připraveno sladké překvapení v podobě krásných a dobrých dortů, které
upekla paní Kateřina Benešová.
Po ukončení úkolů pro děti nám hezké odpoledne nekončilo, protože
na hřiště nastoupily dvě družstva fotbalistů (domácí borci a náplavy). Na již
tradiční fotbalový zápas se těšily nejen děti, ale také spousta rodičů a fandů z
naší malebné vesničky. V letošním roce nečekaně nastoupila do fotbalového
týmu náplav řada nových perspektivních posil z řad dobrovolných hasičů, díky
kterým zcela jednoznačně vzrostla sledovanost tohoto zápasu. Atmosféra byla
úžasná a fandové vybízeli obě družstva k neskutečným výkonům. Fotbalový
zápas sice skončil výhrou týmu domácích borců, ale výhra to nebyla snadná,
jelikož obě družstva hrála na plno.
Ani po fotbalovém zápase nám den nekončil. Pro děti přijelo další
úžasné překvapení a to ve formě stříkané hasící pěny, ve které si děti mohly
hrát a dovádět. Po celé odpoledne až do skončení akce byl pro děti dále k
dispozici skákací hrad.
Hezký sobotní den byl zakončen soutěží pro ženy a slečny v podobě
penaltové střelby na bránu. Komu se pak podařilo obelstít našeho úžasného a
zkušeného brankáře Tomáše Krátkého a dal gól, tak si mohl rovněž odnést
krásnou cenu v podobě pytle brambor, vína, směsi zeleniny, piva apod. Pokud
se nezadařilo a míč v síti neskončil, i tak ženy a slečny neodcházely s
prázdnou, ale odnášely si cenu útěchy v podobě roličky toaletního papíru :-).
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O hudbu která nás provázela po celé krásné odpoledne se opět staral Luboš
Vlachý (DJ LUVLA).
Letošního dětského dne se zúčastnilo celkem 56 dětí. Jsem ráda, že si
děti udělaly čas a mohly s námi příjemně strávit sobotní odpoledne a doufám,
že přijdou i příští rok.
Sponzory sportovního dne byli : Středočeský kraj, BRAMKO Semice,
SDH Sojovice
a Kateřina Benešová
Ještě jednou bych chtěla poděkovat sponzorům a všem ostatním, kteří se
podíleli na přípravě a pořádání dětského dne.
Ing. Michaela Vlachá
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Pozvánky

Treverza Sojovice Open 2015
SDH Sojovice ve spolupráci se Sokolem Sojovice Vás zvou na 9. ročník
nohejbalového turnaje losovaných dvojic.
Turnaj se bude konat 8. srpna 2015 od 8:30 hodin na místním hřišti
Sokola Sojovice.
Startovné 100Kč/osoba.
Povinná výbava každého zúčastněného: sportovní obuv na antukový
povrch.
Závazné přihlášky podat do 5. srpna 2015 na tel. 731488881 – p.
Hradecký David
Občerstvení zajištěno.

POUŤOVÁ DISCOTÉKA
SDH Sojovice Vás zvou na pouťovou discotéku, která se bude konat v sobotu
15. srpna 2015 od 20 hodin v Kulturním domě. Vstupné 50,-. Večerem Vás
bude provázet DJ Radek Sailer.



Velikonoční turnaj ve stolním tenise „ Velikonoční
čtyřhry “

Dne 4. dubna 2015 uspořádal SDH Sojovice ve spolupráci s OÚ Sojovice již
3. ročník turnaje ve stolním tenise dvojic - Velikonoční čtyřhry.
Turnaje se zúčastnilo sedmnáct dvojic bez rozdílu věku a pohlaví. Turnaj byl
uspořádán podle zaběhlých pravidel z minulých ročníků, tzn. S handicapy, a
řekl bych, že se vydařil.
Dvojice se rozlosovaly do dvou skupin, které se utkaly každý s každým a
postup ze skupiny si zajistilo osm dvojic z každé skupiny. Ty se pak utkaly
křížem v pavouku vyřazovacím způsobem.
Nejúspěšnější dvojice, která se poprala s nástrahami pavouka byla Kubeš J. –
Frejvald D., která porazila ve finále dvojici Svoboda M. – Svoboda L.
A tak první dvě místa odvezli opět cizáci. Čest místních zachraňovaly alespoň
dvojice bojující o 3. místo a to Bursíková J. – Bursík D., kteří dosáhli na
bronzové umístění po výhře nad dvojicí Hradecký Fr. – Krajíček J.
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Celým dnem vládla dobrá nálada a zdravá rivalita, která dodávala soubojům
náboj a dobrou úroveň. První 3 dvojice si odnesly poháry, lahvinku dobrého
pití a vítězové navíc putovní poháry a šunkové selátko.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za příjemné odpoledne, OÚ
Sojovice za zapůjčení prostor KD, SDH Sojovice za ceny do turnaje, dále ZŠ
Sojovice, která zapůjčila hrací stoly a také kolektivu zaměstnanců Sojovické
hospody „ U Vránů“ , která zajišťovala občerstvení.
Děkuji za SDH Sojovice všem a těším se, že se za rok ve zdraví setkáme na 4.
ročníku velikonočních čtyřher.
Za SDH Hradecký David



Pořadí turnaje ve stolním tenise 2014

Muži
1 Kubeš J.

Frejvald D.

11 Veselý P.

Bíbrlová A.

2 Svoboda M.

Svoboda L.

12 Jokš L.

Jokšová L.

3 Bursíková J

Bursík D.

13 Dušák J.

Dušáková L.

4 Hradecký Fr.

Krajíček J.

14 Brynych Z.

Mrštíková L.

5 Kochlöffl R.

Šimáňová J.

15 Jelínek R.

Krajíčková A.

6 Krucký J. st

Krucký J

16 Novotný J.

Musil D.

7 Jandl B.

Vendl V.

17 Pragerová M.

Kolčaba M.

8 Smolík J.

Procházka J.

9 Hradecký D.

Šimáňová E.

10 Prager I.
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Prager V.

.

Memoriál Sudovo Hlavno

23. května se konal každoročně pořádaný hasičský memoriál v Sudově
Hlavně. Závody probíhaly v kategorii mladší a starší žáci, kteří závodili
v klasické disciplíně, poté následovaly souboje mezi muži a naposledy mezi
ženami z různých obcí v disciplínách netradičních. Oproti klasickým závodům
musela družstva dospělých překonat nejprve průlez kanalizační rourou,
následoval běh a průlez připravenou pneumatikou, který museli překonat jak
všichni útočící závodníci, tak i jejich kompletní technická výbava. Po
ukončení dvou útoků dětských družstev byly vyhlášeny výsledky, kdy se
všichni sojovičtí žáci umístili na medailových pozicích (mladší žáci obsadili 1.
a 2. místo, starší žáci 2. místo). Dospělá družstva neměla nárok na opravu, a
proto byl úspěch o to cennější. Muži B byli nejúspěšnější ze všech soutěžících
družstev a odměnou jim bylo první místo. Následováni byli taktéž
sojovickým družstvem, konkrétně muži A. Mezi ženami zavládly opět
družstva ze Sojovic, avšak úspěšnější byly ty mladší. Ženy B se umístili na
krásném prvním místě, Sojovické třpytky se umístili na místě 3. Naopak
družstvu mamin se útok nevydařil a odnesly si ze závodů jen nugátovou
čokoládu. Celkově se ale dá říci, že závody se sojovickým tento den víc než
vydařily, vždyť sedm pohárů z osmi družstev je parádní výkon :-).

.

Okrskové závody Kochánky

7. červen byl ve znamení slunečného počasí a soutěžení v hasičských
závodech 16. okrsku, které se v letošním roce pořádaly v obci Kochánky.
Závodů se zúčastnilo 10 žákovských družstev, 6 družstev žen a 12 družstev
mužů. Celý soutěžní den se nesl ve znamení rozpačitých, často neúspěšných
výkonů u téměř všech soutěžících obcí. Sojovičtí mladší i starší žáci se
umístili na úspěšném 1. místě. Aby se družstvo A mladších žáků na stupních
vítězů nebálo, doprovodil je zde i Skorkov na místě 2. a následovali žáci
Sojovic B na 3. místě.
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Soutěž žen byla pro Sojovice tento den neúspěšná. Po shodně neúspěšných
obou pokusech skončily na poslední příčce jak sojovické maminy, tak i ženy
B. Jediný měřený čas zaběhly nejmladší závodnice mezi ženami – třpytky,
které skončily na místě 4. Na první stupeň v tento den dosáhly hasičky
z Hlavence.
Na závěr se v soutěži představili muži a měli to o to těžší, že na jejich bedrech
bylo vylepšení reputace Sojovic. Úkolu se zhostili výborně a družstvo B si
dokonce s časem 21,19 s doběhlo pro zlatou medaili. Překvapivého úspěchu se
v tento den dočkali i muži C, kteří skončili na bramborovém místě. Družstvo
A poté skončilo na předposledním místě. Bez ohledu na výsledky si však
soutěžní den všichni užili a ve zdraví ho zakončili večerním posezením a
grilováním.
Blažena Coritarová
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Hasičský výlet zámek Zákupy, Sloup v Čechách
pivovar a středověká krčma Dětenice

Plánovaný hasičský výlet jsme započali v ranních hodinách 20. června
odjezdem ze Sojovic směrem na zámek v Zákupech. Po příjezdu
k zákupskému zámku se skupinka účastníků zájezdu odebrala k naší první
prohlídce do prostor původně renesančního, později přestaveného, zámku. Od
výstavby v 16. století patřil zámek několika majitelům z řad tehdejších
šlechtických rodů. Nejvýznamnějšími obyvateli a majiteli zámku byl však rod
Habsburků, delší dobu zde žil Ferdinand I. Dobrotivý, který byl posledním,
kdo zámek skutečně obýval. Po jeho smrti však zámek navštěvoval i rakouský
císař František Josef I. se svou ženou císařovnou Sissy. Dnes je zámek státním
majetkem.
Po prohlídce zámku jsme měli možnost si prohlédnout přilehlý zámecký park,
obdivovat místní pávy nebo medvěda střežícího zámecký příkop. Pro
odvážnější bylo též zpřístupněno strašidelné sklepení zámku. Jelikož se však
po prohlídce zatáhla obloha a přepadl nás déšť, přesunuli jsme se do nedaleké
obce Sloup v Čechách. Ve Sloupu jsme mohli obdivovat skalní hrad, případně
si mohli návštěvníci zvolit některý ze značených turistický okruhů, kde nám
byl odměnou po fyzickém výšlapu krásný, chvílemi deštěm doplněný, výhled
na okolní krajinu. I ze skalního hradu byla hezká vyhlídka, kdy jsme si mohli
prohlédnout krajinu, za pomoci speciálních sklíček, v podobě, jak ji vidí zdejší
obyvatelé v průběhu celého roku.
Jelikož byli všichni po náročném dopoledni vyhladovělí a žízniví, vydali jsme
do obce Dětenice, kde nás čekala prohlídka místního pivovaru. Zde jsme byli
seznámeni s kompletní přípravou lahodného moku a zjistili jsme, že dětenické
pivo není možné dostat nikde jinde, než v krčmě nebo pivovaru, jelikož
výroba je opravdu domácí, i co se produkce týká. Pro zájemce následovalo
dětenické peklo, kde hříšníci zjistili, co je čeká a nemine a den jsme zakončili
středověkou baštou ve zdejší vyhlášené krčmě. Přejedení, společensky
unavení a snad plní dojmů jsme se ve zdraví vrátili v nočních hodinách zpět
do Sojovic.
Blažena Králíková
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Sojovické šlapeto

Dne 26. dubna 2015 se pořádal již druhý ročník Sojovického šlapeta. I když
počasí moc nepřálo, protože pršelo, pochodu se zúčastnilo celkem 57
účastníků, z toho čtyři kočárky, a sedm psů. Nejmladší účastníkem byla
Terezka Nešněrová a hned po ní Verunka Housková ze Skorkova.
Registrace začala v 9 hodin u autobusové zastávky, kde každý účastník dostal
papír, tužku a nápoj na cestu. Po vyznačené trase museli hledat písmenka,
která tvořila tajenku. Letošní turisty čekalo v lese překvapení, potkali přerostlé
čínské prasátko, které bylo na procházce se svojí paničkou. Prasátko se
jmenovalo Josef. Překvapeny byly nejen děti, ale i prasátko.
Všichni došli do cíle a vyřešili i tajenku. Jako odměnu za účast dostali medaili
a pamětní list.
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Trasa byla dlouhá 11,3 km, první přišli do cíle Formánkovi.
Letošní trasu vyznačil Martin Bureš a Eva Svobodová, a tím jim děkuji za
spolupráci.
Jiřina Kropáčková
Kulturní komise
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Kronika obce Sojovice

Doba válečná
Když dne 27. července 1914 nastupovala první výzva, sloužili aktivně ve
vojsku Salač Václav a Richtrmoc Václav. Dne téhož povoláni byli ke službě
vojenské z příslušníků zdejších: Pečenka Jos., Novotný Jos., Moc Václ., Prágr
Jos. č 21, Hojka Fr., Prágr Jos. č. 15m Salač Fr., Kučera Fr., Prágr Fr. Č. 23,
Bašus Ant., Moc Flor. Č. 45, Prágr Fr., Hradecký Jos., Fiala Fr., Fiala Jos.,
Tejchman Boh., Beran Vác.
Z cizích příslušníků. Ouborný Em., Jonák Matěj, Heger Rud., Šulc Karel,
Votruba Vác., Maršík Vác., Pilař Alois, Hlaváček Fr., Tach Fr., Korbel Jan, Hujer
Vác., Joska Jos.
Z těch propuštěni byli ihned: Fr. Prágr, č. 23 jako starosta obce. Hujer, jako
strážník u dráhy. Hlaváček Fr. ze zdravotních důvodů. Po nějaké době vrátil se
též Beran Václ.
Dne 25. září nastoupili službu voj. nováčkové: Prágr Karel č. 45, Prágr Jos. č.
23, Hradecký Jos. č. 52.
Dne 1. října 1914 při druhé výzvě:
1. přísluš. Zdejší: Pánek Jos., Jonáš Fr., Šikýř Fr., Bašus V., Raban Jos., Moc
Ludv., Novotný Ant., Králík Vác.
Z cizích příslušníků: Zeman Fr., Vodrážka Vác., Volák Fr., Jarolím Josef.
Z těch propuštěni ze zdravotních důvodů: Zeman, Raban, Moc, Králík.
Jako dělníci dráhy: Pánek a Bašus. Na žádost vodárny Vodrážka.
Dne 26. října 1914 nastoupili po nových odvodech.
Vojíni 20 - 22 letí
Příslušníci zdejší: Hejnák Jos., Junger Lud., Novotný Vinc., Hradecký Fr., Hník
Jos., Skrčený Fr.
Z cizích: Řehák Vác., Kladívko Jar.
Dne 15. ledna 1915 byla 1. výzva domobrany a nastoupili:
Z přís. zdejších: Hojka Jos., Skrčený Jos., Prágr Karel.
Z cizích: Hradecký Fr., Chocholatý Lad., Choděra Jindř., Pětka Kliment.
Chocholatý propuštěn na žádost vodárny.
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Dne 10. února 1915 nastoupili další z 1. výzvy:
Mecera Fr., Oplatek Karel, Prágr Vác., Řehák Alois a Karlík Karel.
Práger propuštěn jako zbraně neschopný, ale při nové prohlídce opět uznán a
povolán.
Dne 15. března zavoláni 22 - 24 letí:
Kučera Vác., Jirák Fr. a Krmenčík Fr. V té době propuštěni byli již někteří
z vojínů na dovolenou, ze které se již nechtělo mnohým zpátky.
V Rusku v zajití už byli:
Moc Vác., Pilař Alois, Prágr Jos. č. 23, Hradecký č. 52, Karlík, Maršík,
Richtrmoc, Heger.
Nezvěstní: Joska Jos., Votruba Vác., Jarolím.
Následovaly odvody 1. července 1915 – odovdy 43–50tiletých – 18tiletých –
19-50tiletých a v té době zemřel zde po měsíční službě na dovolené
domobranec Jos. Hanžl – naroz. v r. 1871. Počet raněných a zajatých vzrůstal.
K nezvěstným přibyli: Řehák Vác., Mecera Fr.
Pro omezenost místa přestávám na výčtu osob, jen podotýkám, že obec měla
v té době celkem všech asi 540 obyvatel a práce polní obstarávaly jako jinde
většinou ženy a děti.
To již bylo v době, kdy nastoupil vládu zdejší dobrý známí – cís. Karel I. a s ním
éra válečných půjček, které ždímány byly na obyvatelstvu asi podobně jako
jinde a šly ruku v ruce s rekvisicemi. Dne 7. prosince 1917 rekvírován byl ve
zdejší obci zvonek, kdy jako jinde bylo nutno sáhnouti ke všem prostředkům,
aby nedostatkům kovů bylo čeleno – aby nebyla ohrožena činnost naší
statečné a vítězící armády.
Zvonek ten jest vzácnou památkou z r. 1533. V zájmu zachování této
umělecké práce z dílny Ant. Briknera, pořízené v 16. stol. starousedlými
rodinami, jejich potomci v obci dosud bydlí, podala spr. školy s říd. uč.
Pacalem a starostou obce p. Fr. Prágrem žádost za vrácení zvonku.
Ač v soupisech označen byl jako bezcenný, podařilo se kopiemi obrazů a
nápisů přesvědčiti zemský Konsen. úřad, že k návrhu jeho voj. velitelství po
dlouhých průtazích zvonek vrátilo. A od těch dob i ti pravověrní nevěřili více
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nadřízené vrchnosti a s toužebností očekávali ve vzduchu se vznášející zprávy
o samostatnosti českosl. státu a bedlivěji počali sledovati činnost zahraniční,
jak kusé zprávy do zdejší vsi se trousily.
A když naše nejsmělejší touhy a sny se splnily, když stali jsme se svobodným,
neodvislým národem v den 28. října 1918 kdy český učitel si oddechl z hloubi
duše, prost jsa pout – tehdy zasvitlo slunko zlaté na shromážděný u zvoničky
lid, děkující každý dle svého přesvědčení a duševní úrovně za dar našeho
drahého tatíčka Masaryka – založení svob. státu Československého. I zde
česká otázka stala se otázkou nejvýznamnější. Oddechla si česká škola od
morového ducha cizoty – oddechl si i ten učitel zapadlé školy Sojovické a
hluboce cítil dojemný verš Nerudův: „Konečně lidmi tedy!“ I tu „Bílou Horu“
poslední tryznu jsme pochovali v srdcích svých. Poprvé radostně chopili jsme
se práce, když z nařízení z.š. rady po 300 letech přikryli jsem starou českou
hanbu novou slávou, potupnou porážku překonali vítězstvím.
Hlavním bodem byla tehdy promluva říd. uč. Pacala o příčinách a
okolnostech, za kterých národ náš pozbyl samostatnosti a za kterých opět
samostatnosti nabyl.
Též farář Skorkovský téhož dne odpoledne v podobném smyslu k lidu
promluvil, při kteréžto slavnosti na sirotky po legionářích vybráno bylo
celkem 1500 Kč a když Praha v přípravách slavnostních k uvítání prvého
presidenta zrychleným tempem žila – když od dob Jiřího krále poprvé český
člověk ujal se vedení národa československého, v duchu prožívali jsme toto
nadšení i v Sojovicích. Nezapomenutelný zůstane den 27. dubna 1919, kdy
sázeli jsme Lípu Svobody, naši pýchu, náš klenot. I tam dokázal ř. katol. farář
ze Skorkova Fr. Fiala, že pod tou doškovou střechou dosud české srdce bije –
že dobře vedený lid – neštvaný do různých zápasů, kterým ani nerozumí, zpět
se vrátí do starých tradic a probudí v sobě lásku a nadšení k starému lvu,
jehož vlajku pevně třímá náš nový osvoboditel president T. G. Masaryk.
V roce 1924 – dne 28. září – konala se zde slavnost odhalení pomníku padlým
a zemřelým vojínům přísl. zdejším. Je to pomník důstojný – a hlásá nejhlubší
úctu těm, kteří život ztratili. Jsou to:
Jirák Josef – legionář
Joska Josef
Prouza Jos.
Mecera Fr.
Votruba Václ.
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Maršík Vác.
Jarolím Jos.
Hanžl Jos.
Pečenka Fr.
Slavností řeč měl odb. uč. ze Staré Boleslavě Karel Hladík – zpěvy a
recitace nacvičil ř. uč. Ant. Pacal. Večer téhož dne za režie výše jmenovaného
sehrál Havlíček hru „Zvony“ od Robla. Pomník zadán byl soch. Zentnerovi
v Brandýse n/Labem.
Poznámky k činnosti místní osv. komise z doby poválečné:
Místní osv. komise v Sojovicích působí v obci zdejší od r. 1923 a
složena jest ze tří osob; dvou zástupců obce a jednoho učitele. Od založení
této vzdělávací instituce jsou v ní činní pp. Vác. Beran, rolník, Václav Prágr,
rolník a říd. uč. Ant. Pacal. Práce osvětové komise rozdělili si jmenovaní
členové tak, že veškeré práce administrační a přednášky pro širší veřejnost
vzal na sebe říd. uč. Pacal, vedení knihovny obecní a Sokola i Havlíčka p. Prágr
Václ., pokud by snad vedením spolkových knihoven nebyli pověřeni
funkcionáři spolků až do té doby, než provedeny budou návrhy členů o
sloučení knihoven spolkových s knihovnou obecní, pokud se tak již nestalo
Dozorem nad mládeží školou nepovinnou pověřen byl p. Vác. Beran. Je toho
tím více zapotřebí, protože m. osv. komise zamýšlí vší silou postarati se o to,
aby zamezen byl starousedlý zlozvyk, zaváděti propuštěnou mládež školní do
společnosti a zábav tanečních hned po vyjití školy.
Bylo vydáno zákonité nařízení o trestání provinilců, ale pokud se
řádně neprovádí, bude třeba tohoto opatření dozoru se strany m. osv. komise
v míře nejhojnější.
M. osv. komise měla od svého sestavení pořádati slavnosti v obci,
podporovati kulturní ruch mezi dorostenci, navrhovati přednášky vzdělávací,
starati se o ladné uspořádání obecního majetku, ochrany stromové úpravy
cest, zamezování zlořádů a zastaralých, nezušlechtěných zvyklostí a různých
obyčejů. M. osv. komise překonávati zde musela též odpor proti novému
řádu navykání pořádku v plnění povinností občanských jednak ku státu,
jednak k samosprávě místní i k řádnému pochopení o povinnosti dětí k řádné
návštěvě školy a to nejen zdejší, ale i školy měšť. a jiných, jako nutnosti
k dosažení takového stupně vzdělávání, jakého je dnes i průměrnému občanu
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třeba k zdárnému plnění svěřené práce a k vlastní spokojenosti ve víru
dnešního života, naprosto odlišného od starých vyježděných cest a cestiček
klopotného života vezdejšího.
M. osv. komise bylo tedy úkolem starati se o program kulturního
podnikání a k tomu bylo třeba též finanč. prostředků a tu byl největší kámen
úrazu. Na kulturní potřeby není zde peněz z prostředků obecních a proto
omezovala se působnost zdejších členů m. osv. k. na starém programu,
působení všech jejích členů jako funkcionáři v místních spolcích vzdělávacích,
„Sokolu“, „Havlíčku“, Hasičstvu atd. a působiti vlivem svým a spojenými silami
tam, kde brázdy pro kulturní práci již založeny byly a s úspěchem a někdy též
s neúspěchem prováděny byly.
Těžištěm osv. vzdělávání jest v obci bezesporu ten, kdo kulturně
pracuje na mladých duších svěřené mládeže, dále každý rozumný posuzovatel
této duševní dílny lidskosti, vzdělaný rolník, dělník, prozíravá hospodyně,
horlivý čtenář a čtenářka, odvážný odpůrce starých copů, propagátor hesla:
„Osvětou k svobodě“, zkrátka člověk pokrokový. Starala se tedy osv. komise,
aby dle spolků místních a jejich vedení dostali se vhodnou volbou snaživí lidé
– pokroku milovní a pevného charakteru, nebo alespoň dobré vůle. Že tím
velká práce kulturní rozdělena byla na bedra jiných, skutečně šťastně
volených lidí, ani se nepozorovalo. Ale program důsledně prováděný neminul
se výsledkem a všichni tito drobní kulturní pracovníci stali se základními
kameny na drobné práci výchovné ve veřejném životě zdejším. Práce chopila
se též mladší generace a jejich nové organizace, podporované ústředními a
časem vedenými vhodnými kulturními podniky, bez ohledu na vzdálenost
hojně navštěvovanými i ze vzdálených obcí, svědčí o pokroku, ukázněnosti a
vážném pojímání spolupráce na úkonech veřejných, obecně prospěšných. Že
kulturní poslání zde propagovala „Těl. jednota Sokol“ již v době počátků kult.
práce v osv. komisích, je všeobecně známo.
Sokolem vznesen byl do obce nový duch, víra v sebe, důvěra ve
vlastní sílu, smysl pro konání povinnosti, sebeobětování zájmů vlastních pro
zájmy veřejné, všeobecně prospěšné, obětavost a hrdost z národní
příslušnosti k drahé republice Československé. Neméně záslužnou činnost
projevil zde člen. ochot. spolek „Havlíček“, který již za starého Rakouska
založením veř. knihovny otevřel bránu do duší svých čtenářů výběrem
dobrých vzdělávacích knih a svými dobrými hrami udržoval náladu v lidu za
dob skutečně trudných, v létech válečných a vzbuzoval vhodně volenými
divadelními večery naději na lepší příští našeho národa.
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O práci starali se horliví ochotníci i spolupracovníci, kteří (sic) nehráli,
ale měli zájem o dobrou věc a také těmi, kteří z večerů těch se potěšili a
hojnou účastí spolek podporovali. Spolek pak z výtěžků svých představení měl
možnost podporovati tam, kde na úspěchu záleží pouze tehdy, je-li finanční
podpora v čas na místě, tedy v obranných jednotách zněmčelého území, jak
ze zápisů tohoto kulturního spolu patrno.
Ba podpory šly tak daleko, že spíše se Havlíček zadlužil, než by od
krásných předsevzetí a podpor upustil. Tedy obětavost do krajnosti!
Naše zkušenosti na poli lidovýchovném praví nám otevřeně, že se
lidovýchovou obec nepřevrátí během jednoho neb i více let. Postup ten jest
dnes jak víme značně pomalejší a bere se tou pomalou cestou vývojovou
vpřed – ale jistě, ač se mu kladou značné překážky v cestu různými živly
nepřátelskými – neb i z nedostatku vzdělání neschopných přijati a duševně
zmoci tento nový, moderní způsob lidovýchovy.
Tolik prozatím podáváme ze zkušeností a lidovýchově během
několika let poznaných a budeme z tohoto hlediska i nadále čerpati posil
k zdárné práci kulturní, ne jednosměrné, šablonové, ale všeobecné, ve všech
vrstvách lidových, v různých spolcích a korporacích zastoupených i mimo ně
stojících.
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