Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s tím, co jsme udělali a co máme v plánu do budoucna.
Vodovod:
Jak jsem Vás informoval v minulosti, zastupitelstvo naší obce rozhodlo a schválilo, že se vybuduje obecní
vodovod. Největší problém byl s tím, že se nám nedařilo přesvědčit majitele pozemků, přes které bude
vodovodní řád realizován. To nás zdrželo prakticky o jeden rok, protože jsme nemohli dál pokračovat na
projektu a zažádat o územní rozhodnutí. V současné době máme tento problém už dořešený, tak se pokračuje na
dopracování projektové dokumentace. Po projednání a schválení této dokumentace obecním zastupitelstvem se
požádá o vydání územního rozhodnutí a následně o dotaci z Evropské unie přes ministerstvo zemědělství nebo
ministerstvo životního prostředí, budeme se těšit, že i přes politické problémy, které v naší zemi probíhají, se
nám podaří dotaci získat. Vodovod by měl procházet přes nově budované parcely směrem na Poděbrady, takže
na těchto nově vzniklých stavebních parcelách by byly i vodovodní přípojky. To, že v této lokalitě je vodovod
nutný, víme ze stížností spoluobčanů, kteří zde již bydlí. Upozorňuji naše spoluobčany, kteří nesouhlasí
s vybudováním vodovodu, že se realizuje hlavně z peněz EU a naši obec to bude stát minimum (maximálně
5 milionů korun). (Důležité je, že občané nemají povinnost připojit se na tento vodovod a platit za vodu, když ji
mají, jak sami říkají, z vlastní studny zadarmo.) U stavby vodovodu není povinná spoluúčast na hrazení této
akce, jak to bylo u kanalizace. Máme v plánu každému tento vodovod dovést až k jeho parcele a dál bude na
každém z Vás, zda si vodovod zavedete až do rodinného domu. Kdo se rozhodne připojit se na tento vodovod,
musí počítat s tím, že rozvod po vlastním pozemku včetně vodoměru a oznamovací povinnost na stavební úřad
si hradí a zařizuje každý sám.
Kanalizace:
Hurá, sláva jsme zajásali, když nám konečně přišel protokol ze Státního fondu životního prostředí České
republiky (s dvouletou prodlevou) o vyhodnocení stavby, kde nám bylo sděleno, že máme vše v pořádku
a zadržovanou částku 3.750 tisíc Kč nám již poslali na účet svazku. Pro nás to znamená, že kanalizace je naše
a už nikdo nemůže tuto stavbu napadnout. Kanalizaci jsme pronajali Vodovodům a kanalizacím Nymburk a.s.,
kteří ji provozují, a víme, že stočné je dost vysoké a svazku obcí Jižní Polabí z toho do pokladny nic nepřichází.
Proto bych chtěl, abychom současný stav přehodnotili a aby provoz kanalizace spravoval svazek sám. Věřím,
že poplatek by se určitě snížil a hlavně část poplatku by zůstávala na kontě svazku, ze kterého by se hradily
opravy a v budoucnu potřebné rekonstrukce, protože nic nevydrží věčně a za deset nebo dvacet let se určitě
budou muset některé opotřebované součástky vyměnit. Já jsem přesvědčený, že kanalizaci jsme vybudovali
levně a kvalitně. Dnes už si nikdo nevzpomene, jak a kde se jeho odpad likviduje.
K této kanalizaci mám pochybnosti pouze při řešení nových stavebních parcel. Kanalizace byla
projektována pouze pro současný stav rodinných domů a víme, že směrem na Poděbrady bude o třicet pět
rodinných domů a 22 bytů (SENIOR PARK) víc. Požádal jsem odborníky, kteří tuto kanalizaci projektovali,
aby nám spočítali a prověřili zda nám budou stačit průměry stávajícího potrubí a ostatního zařízení, to samé
dám udělat i u stavebních parcel za Myslivnou. Zatím jsme se shodli na tom, že nebude vyhovovat nádrž
v přečerpávací stanici v parku. Stávající nádrž je na 5 tisíc litrů a to nebude stačit k udržení potřebného
podtlaku, který je 70 atmosfér. Věřím, že tyto věci vyřešíme tak, abychom nenarušili správný chod kanalizace
v celé obci.
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Stavební parcely:
Stavební parcely se budují podle plánu. Víte, že jsem Vám minule psal, že směrem na Poděbrady jsme měli
problémy s uvedenými metry jednotlivých pozemků. Tuto záležitost jsme už vyřešili a požádali o nové územní
rozhodnutí, které bylo stavebním úřadem v Poděbradech schváleno a po uplynutí zákonné lhůty bude požádáno
o stavební povolení, takže se bude moc i realizovat výstavba inženýrských sítí. Věřím, že do podzimu letošního
roku bude vše připraveno tak, aby se mohly stavební parcely prodávat. Tuto akci by mohly ještě ohrozit
rozvodné závody, které musí vybudovat trafostanici a přípojky k jednotlivým stavebním parcelám. Smlouvu na
tuto akci jsem podepsal s firmou ČEZ Distribuce, a.s. už 23. 9. 2008.
Projektová dokumentace na padesát stavebních parcel za Myslivnou pokračuje podle plánu, zde zatím
žádný problém nehrozí. Nechal jsem vyčistit vodoteč a starou Velimskou silnici, aby se mohlo hned po vydání
stavebního povolení, které má být na podzim letošního roku, začít s výstavbou.V každém případě budeme
v budování stavebních parcel pokračovat a na řeči různých chytráků, kteří zpochybňují prodej stavebních parcel
z důvodu hospodářské krize, nebudeme reagovat. Zájem možná opadne třeba na polovinu, ale jednou budou
parcely vybudované a ty už nikdo nezruší. Budou k dispozici pro případné zájemce, a to, že o naši obec je
skutečně velký zájem je pravda. Důležitá bude i cena za 1 m², která v současné době vychází na 600 Kč/m².
Odpadové hospodářství:
Jak jsme Vás už informovali, obec na tuto činnost doplácí kolem 600 tisíc korun ročně. Není to pouze
v tom, že by odpad přibýval, ale hlavně ve zvyšování cen za uložení odpadu, kde nám každý rok zvýší cenu
nejméně o 100 Kč/t a navýší se nám i cena za svoz odpadu. Snažíme se hledat cestu, jak tyto náklady snížit.
Letos jsem objednal kontejner, který bude na separačním dvoře pouze na trávu a listí. Tento odpad se bude
vozit ke zpracování do Sadské a zde by měly být minimální náklady. Věřím, že tento druh odpadu je těžký
(hlavně když je namočený) a že za jeho uložení zbytečně platíme. Chtěl bych Vás poprosit při vyvážení
odpadu, abyste odpad třídili a ukládali tak, jak je určeno. Za ostatní tříděný odpad (jako sklo, plasty a papír)
dostáváme peníze, takže tříděný odpad naši obec nezatěžuje. Měl jsem v plánu koupit takzvané zelené
popelnice na trávu a listí, ale nejsem přesvědčený o tom, že všichni naši spoluobčané jsou ochotní dodržovat
stanovený řád o odpadech, a že by nám do těchto zelených popelnic naházeli i ostatní odpad.
Veřejně prospěšné práce:
V letošním roce jsem požádal o šest pracovníků, kteří nám byli Úřadem práce schváleni. Hlásí se nám ještě
jeden zájemce a tak jsem zažádal Úřad práce o přidělení ještě jednoho místa, tím by v obci mělo pracovat
celkem sedm zaměstnanců na VPP. Píši o tom hlavně proto, že Vás chci upozornit na skutečnost, že to naší
obec nestojí žádné peníze a tak je jedno kolik těchto pracovníků budeme mít. Práci pro ně určitě najdu
a musíme se na to dívat tak, že je to hlavně výchovná činnost a pomoc těmto lidem, kteří jsou bez práce.
Dotace pro letošní rok:
1. Dotační titul na zateplení stropu školy, celkem 200 tisíc korun
2. Dotační titul na opravu kapličky, celkem 180 tisíc korun
3. Dotační titul na vybudování skate parku pro děti a mládež, celkem 500 tisíc korun
4. Dotační titul na přístavbu a opravu školy, celkem za 3.480 tisíc korun
Jiří Mráz
starosta obce

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Do života jsme přivítali
Kučerová Renée
Šubrt Filip
Vzpomínáme na Vás
Jan Byrtus
Eva Nováková
Jiřina Kárová
Josef Červenka
Josef Kubera

K životnímu jubileu gratulujeme
Vočadlo František
Babinský František
Čápová Marie
Karbusická Miloslava
Čáp Zdeněk
Kárová Anna
Kolaříková Hana
Doležalová Jitka
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Černoch Miroslav
Plačková Hedvika
Plačková Helena
Javůrková Libuše
Denemarková Emílie
Vejtrubová Anežka

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo ze dne 10. 12. 2008

Zastupitelstvo ze dne 7. 1. 2009

 Předseda finančního výboru, pan ing. Marian Sipajda
informoval ZO o průběhu kontroly hospodaření v ZŠ,
neinvestiční příspěvek převedený škole byl čerpán dle
rozpočtu, v hospodaření nebyly zjištěny závady.
 Pi. Boumová informovala ZO o nákupu interaktivní tabule za
cenu 103.768 Kč. Na fondu rezerv má ZŠ 67 tisíc Kč a na
fondu reprodukce majetku 83 tisíc Kč. ZO schválilo
zakoupení tabule z prostředků školy. Na zaplacení bude
použit zůstatek na účtu, fond rezerv a zbytek bude pořízen
z fondu reprodukce majetku.
 ZO projednalo a schválilo smlouvu na uložení odpadu s obcí
Radim. Skládkovné je navýšeno o 100 Kč/t. Od 1. 1. 2009
zaplatíme částku 920 Kč/t.
 Starosta obce předložil ZO cenové nabídky na akci
Křižovatka Sokoleč.
 Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. – cena celkem
bez DPH 103.447,88 Kč.
 Rekonstrukce a výstavba komunikací Nový Bydžov, a.s. –
cena celkem s DPH 128.311,94 Kč.
 Tannaco s.r.o., Poděbrady – cena s DPH 114.618,40 Kč.
 ZO po projednání vybralo nabídku f. Tannaco s.r.o. z důvodu
nejnižší ceny. Firma je místní a ZO kvalitu práce této firmy
dobře zná a je s ní spokojeno. ZO zároveň pověřilo starostu
obce jednáním o zbudování nové čekárny a chodníku k této
čekárně, která by měla být zhruba před domem čp. 9 a 96
v ulici Cerhenská.
 ZO projednalo cenovou nabídku firmy Tannaco s.r.o. na
vyčištění rybníka za kovárnou za cenu 120.000 Kč + DPH.
ZO Tuto akci pro rok 2009 zamítlo.
 V diskuzi informovala pí. Boumová o zakoupení věcného
daru pro pí. učitelku Kratochvílovou, která koncem roku
v MŠ končí.
 ZO Sokoleč schválilo rozpočet SOJP na rok 2009, který je
sestaven jako vyrovnaný na celkovou částku 1.517.600 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo rozpočet ZŠ ve výši 912.686 Kč.
Rozpočet v této výši je začleněn do rozpočtu obce a to: MŠ65.000 Kč, ZŠ – 766.186 Kč a ŠJ – 81.500 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo splátkový kalendář pro příspěvkovou
organizaci ZŠ na rok 2009.
 ZO Sokoleč schválilo rozpočet obce na rok 2009:
Příjmy obce v roce 2009 jsou rozpočtovány na 15.226.300 Kč
Výdaje obce v roce 2008 jsou rozpočtovány na 25.226.300 Kč
Rozpočet byl schválen jako schodkový v položkovém členění
podle rozpočtové skladby. Schodek rozpočtu ve výši
10.000.000 Kč bude dofinancování ze zůstatku roku 2008.
 ZO Sokoleč schválilo rozpočtovou opravu rozpočtového
výhledu na rok 2009.
 ZO Sokoleč schválilo rozpočtový výhled obce na rok 2011.
 ZO Sokoleč pověřuje starostu obce p. Jiřího Mráze srovnáním
rozpočtu k 31.12. 2008.
 ZO Sokoleč schválilo provozování VHP spol. Esotronik plus
v pohostinství pana Kyjovského na 1 pololetí roku 2009.
 ZO Sokoleč schválilo provozování VHP spol. Fox s.r.o.
v pohostinství Sokolečský valach na 1 pololetí roku 2009.
 Splátkový kalendář na rok 2009 pro příspěvkovou organizaci
ZŠ:
Dle rozhodnutí OZ ze dne 10. 12. 2008 převede obec Sokoleč
v roce 2009 příspěvkové organizaci ZŠ neinvestiční příspěvek
v celkové výši 912.686 Kč.

 ZO projednalo a schválilo požádat pro rok 2009 o šest
zaměstnanců z úřadu práce.
 ZO projednalo a schválilo o převedení neinvestičního
příspěvku ve výši 5.000 Kč na činnost za uspořádání
silvestrovské zábavy.
 Došlá pošta
Rodiče našich fotbalistů zaslali dopis, ve kterém si stěžují na
to, že SK Sokoleč zaplatilo pokutu za pana Plačka a děti na to
doplácí. ZO dopis projednalo s tím, že SK Sokoleč si
nedostatečně zajistil pořadatelskou službu a proto pokutu
nelze vymáhat po jednotlivci a musí ji zaplatit klub.
 V diskuzi byla projednávána možnost zakoupení smetáku
a sněhové radlice k obecnímu traktůrku.
 ZO Sokoleč schválilo převod neinvestiční dotace na
neinvestiční účet SOJP ve výši 47.840 Kč.
 ZO Sokoleč schválilo Smlouvu o sdružení prostředků
k zabezpečení rozšířené činnosti jednotky požární ochrany.
 SDH Sadská s cílem zajistit požární bezpečnost obce Sokoleč.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a obec sdruží finanční
prostředky ve výši 25.000 Kč do 31. 3. 2009 příslušného roku.

Zastupitelstvo ze dne 4. 2. 2009
 ZO projednalo žádost p. Řeháka Miloslava na osvobození od
poplatku za odpad pro prodejnu rychlého občerstvení
v zimních měsících kdy neprovozuje. Provoz je tak sedm
měsíců v roce. ZO po projednání rozhodlo, že pokud p. Řehák
pozastavil na zimní měsíce živnost, tak mu poplatek
poměrnou částí za tyto měsíce sníží. Dále ZO projednalo
žádost pí. Ježkové na osvobození od poplatku za odpad za
syna Lukáše, který se v obci nezdržuje. ZO žádost zamítlo
s tím, že p. Ježek Lukáš má v obci trvalý pobyt a tudíž podle
OZV bude poplatek platit.
 ZO projednalo možnost získání dotace na opravu kapličky ve
výši 70% nákladů. Předpokládané náklady na opravu by byly
cca 260.000 Kč. Provedla by se izolace zdiva, oprava omítek,
penetrace, vyměnila by se okna a dveře, opravil by se chodník
a provedla by se výsadba zeleně kolem kapličky dobrovolnou
prací. ZO pověřilo starostu obce podáním žádosti o dotaci.
 Starosta obce, p. Jiří Mráz požádal ZO o vykácení dvou kusů
lip před čp. 68, jedné lípy za stodolou patřící k čp. 88 a břízy
u obecního úřadu. Tyto stromy jsou staré a hrozí nebezpečí
úrazu a poškození nemovitosti. ZO s vykácením těchto stromů
souhlasí a pověřilo starostu obce p. Jiřího Mráze podáním
žádosti na vykácení těchto stromů na odbor životního
prostředí MěÚ v Poděbradech.
 V diskuzi bylo projednáno vyřezávání Velimské cesty
a vodovod, kde jsou prozatím problémy s pozemky v Kluku.
 ZO schválilo převod investiční dotace na investiční účet SOJP
ve výši 177.008 Kč na splátku úvěru a úroků.
 ZO schválilo vyřazení DHIM ze ZŠ ve výši 8.357 Kč a MŠ ve
výši 6.009 Kč. Podrobný rozpis vyřazeného majetku je
založen u inventarizace ZŠ.
 ZO schválilo inventarizaci veškerého majetku příspěvkové
organizace Základní školy a mateřské školy letce Františka
Nováka Sokoleč k 31. 12. 2008.
 ZO schválilo inventarizaci veškerého majetku, závazků
a pohybů majetku obce Sokoleč k 31. 12. 2008.
 ZO schválilo převedení neinvestičního příspěvku ve výši
5.000 Kč na činnost za uspořádání mysliveckého plesu MS
Březina Sokoleč a převedení neinvestičního příspěvku na
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neinvestičního příspěvku na činnost těmto zájmovým
organizacím:
ZO ČSCH Sokoleč
10.000 Kč
MS Březina Sokoleč
10.000 Kč
Tenis Sokoleč
10.000 Kč
TJ Sokol Sokoleč
50.000 Kč
SK Sokoleč
100.000 Kč
 ZO schválilo uhrazení příspěvku ve výši 7.600 Kč na
zdravotnický kurz z rozpočtu ZŠ, pokud ZŠ ke konci budou
peníze v rozpočtu chybět, obec tuto částku doplatí.

činnost spolku ve výši 4.000 Kč na MS ČČK Sokoleč za
uspořádání mikulášské besídky v prosinci roku 2008.
 ZO rozhodlo odměny členům zastupitelstva pro rok 2009
nenavyšovat.
 ZO schválilo cenovou nabídku p. Petra Řeháka – Seson
Sokoleč, Výbornova 303, na zhotovení autobusové čekárny za
cenu 49.980 Kč.
 ZO schválilo cenovou nabídku p. Petra Řeháka – Seson
Sokoleč, Výbornova 303, na parkové lavičky, 3.475 Kč/kus.
 ZO pověřilo starostu obce p. Jiřího Mráze podáním žádosti
o dotaci na skate park a dětské hřiště.

Zastupitelstvo ze dne 15.4. 2009

Zastupitelstvo ze dne 18. 3. 2009

 ZO projednalo úplné znění zákona 235/2004 Sb, zejména
povinnost sledování obratu od 1. 1. 2009 pro obce. ZO vzalo
změny zákona o DPH na vědomí.
 ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2008
včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2008
a jeho projednání uzavřelo vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce bez výhrad. ZÚO byl vyvěšen na úřední
desce OÚ od 30. 3. 2009 do 15. 4. 2009.
 ZO projednalo a schválilo osvobození od poplatku za odpad
Krejčovství Hana Šafránková. Pí. Šafránková žádný odpad při
své podnikatelské činnosti nemá, zbytky látek vrací zpět
zákazníkům.
 Starosta obce, pan Mráz seznámil ZO s průběhem valné
hromady SOJP, konané dne 14. 4. 2009. Valná hromada SOJP
schválila inventarizační zápis, a převod zadržené částky
společnosti Vodka a.s. ve výši 3.619.752 Kč. Dále rozhodla
o navýšení investičního o částku 370.000 Kč na splátku úvěru
a úroků. Pro obec Sokoleč se jedná o částku 177.008 Kč.
Částka by měla být převedena do konce dubna.
 ZO projednalo opravu velkoobjemového kontejneru na
komunální odpad, který má prorezivělé dno. Opravu by
provedla firma Prostav, s.r.o. Poděbrady. Demontovala by se
stará podlaha, vyspravil by se spodní rám a nová podlaha by
byla z plechu tl. 5 mm. Cena oprav by byla 33.536 Kč. ZO
opravu schválilo.
 ZO projednalo a schválilo kritéria pro přijetí dětí do MŠ
v Sokolči tohoto zápisu. ZO projednalo a schválilo uzavření
MŠ od 13. 7. 2009 do 21. 8. 2009.
 Občanské sdružená Mýtina zaslalo žádost na vyjádření ke
konání festivalu Mýtina 2009 - ZO nemělo námitek.
 ZO schválilo použití výtěžku z provozování VHP, a to od
Společnosti Esotronik plus a.s., která zaslala částku 20.306 Kč
a od společnosti Fox a.s., která zaslala částku 21.337 Kč.
Peníze budou použity na úpravu veřejného prostranství,
dosázení stromů a opravu parkových laviček.
 ZO schválilo vyřazení nůžek na živý plot, cena 530 Kč, nůžky
jsou neopravitelné, mají zlomenou rukojeť, zakoupeny byly
16. 4. 2003, a budou zlikvidovány na separačním dvoře.
 ZO schválilo opravu místních komunikací po celé obci.
Protože oprava není v rozpočtu, bude po skončení oprav
provedeno rozpočtové opatření a peníze na opravu budou
převedeny z rezervy.
 ZO schválilo vyčištění koupaliště oddílem SK Sokoleč.
Finanční odměna za tuto akci bude poskytnuta formou
neinvestiční dotace na činnost oddílu a bude vyplacena po
vyčištění koupaliště a zhodnocení akce.
 ZO schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Sokoleč. Při přezkoumání hospodaření obce Sokoleč
nabyly zjištěny chyby a nedostatky.
 ZO schválilo navýšení počtu pracovníků na VPP od 1. 5. 2009
na sedm.
 ZO schválilo odstoupení od kupní smlouvy na prodej
pozemku 474/8 o výměře 2009 m² uzavřené mezi Obcí

 ZO projednalo hospodaření ZŠ za rok 2008, které skončilo se
ztrátou 109.750,97 Kč, která byla způsobena nákupem
interaktivní tabule. Nákup této tabule schválilo zastupitelstvo
již 10.12. 2008 s tím, že o případnou ztrátu bude škole
navýšen příspěvek. ZO převod neinvestičního příspěvku ZŠ
ve výši 109.750,97 Kč, schválilo.
 ZO projednalo zásady pro poskytování dotací z rozpočtu SK
v rámci programu FROM (fond rozvoje obcí a měst) v roce
2009 a rozhodlo pověřit starostu podáním žádosti o dotaci na
rekonstrukci základní školy přístavba učebny počítačů,
sociálního zařízení, zateplení stropu a severní a západní části
budovy a rekonstrukci střechy) na základě projektové studie
na tuto akci za cenu 3.530.000 Kč.
 ZO znovu projednalo vykácení dvou kusů lip před čp. 68
a břízy u obecního úřadu. Tyto stromy jsou staré a hrozí
nebezpečí úrazu a poškození nemovitosti. ZO 4. 2. 2009
pověřilo starostu obce p. Jiřího Mráze podáním žádosti na
vykácení těchto stromů na odbor životního prostředí MěÚ
v Poděbradech. MěÚ v Poděbradech žádost vrátil zpět s tím,
že podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů jsou k pokácení dřevin ve svých
katastrálních územích kompetentní jednotlivé obecní úřady.
ZO vykácení těchto stromů schválilo.
 ZO projednalo a schválilo osvobození následujících
nemovitostí, právnických a fyzických osob od poplatku za
odpad na rok 2009: čp. 41, 44, 51, 53, 62, 63, 129, 134, 135,
137, 143, 149, 157, 160, 172, 181, 191, 192, 206, 231, 232,
p. Brhlíka, Havlinu, Havlinovou, Krojidla bytem na čp. 51
a Krejčovství Jana Šandorová čp. 285.
 ZO projednalo a schválilo vyřazení starého, zařazeného
2. 4. 2003 v ceně 31.115 Kč a tiskárny, zařazené 2. 4. 2003
v ceně 13.298 Kč.
 MS ČČK Sokoleč zaslala žádost o zapůjčení zasedací
místnosti na výroční schůzi spolku dne 25. 3. 2009.
 V diskuzi bylo projednáno: Odstranění suchých tújí ze
hřbitova a vysázení nových, vodovod a parcelace.
 ZO schválilo směnnou smlouvou mezi obcí Sokoleč a MS
Březina Sokoleč, která se uskuteční z důvodu budování
nových parcel za myslivnou. Obec v této smlouvě bezúplatně
převádí na MS Březina pozemek v k.ú. Sokoleč p.č. 711/9
o výměře 548 m² a MS Březina bezúplatně převádí na obec
Sokoleč pozemek v k.ú. Sokoleč p.č. 659/68 o výměře 358 m²
s tím, že obec uhradí veškeré náklady s touto směnnou
spojené.
 ZO schválilo cenovou nabídku na chodník a autobusovou
zastávku Firmy Tannaco a.s ve výši 166.603 Kč vč. DPH.
 ZO schválilo převedení neinvestičního příspěvku ve výši
5.000 Kč na činnost spolku za uspořádání chovatelského plesu
dne 14. 3. 2009, 4.000 Kč za uspořádání dětského karnevalu
dne 15. 3. 2009 a 5.000 Kč za uspořádání posvícenské zábavy
dne 15. 11. 2008 na ZO ČSCH Sokoleč a převedení
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Sokoleč a manželi Kudryovými. Kupní smlouva byla
podepsaná dne 28. 7. 2008 a do deseti dnů od jejího podpisu
měla být obci zaplacena cena za tento pozemek ve výši
703105 Kč. Do dnešního dne však částka nebyla uhrazena
a proto ZO od smlouvy odstupuje a pozemek i nadále zůstane
v majetku obce.
 ZO schválilo uzavření MŠ od 13. 7. 2009 do 21. 8. 2009.
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy.
S účinností od 15. 4. 2009 zastupitelstvo obce společně
s ředitelkou Základní školy a mateřské školy letce Františka
Nováka v Sokolči stanovilo kritéria pro přijímání dětí do
mateřské školy v Sokolči. Přijímání dětí se řídí Zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a Vyhláškou
č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.
1) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají
trvalé bydliště v obci.
2) K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s odkladem
školní docházky, které mají trvalé bydliště v obci.
3) Děti s trvalým bydlištěm v obci a dítě je ke dni začátku
školního roku starší 4 let.
4) Děti zaměstnanců školy, i pokud nemají trvalé bydliště
v katastru obce.
5) Děti s trvalým bydlištěm v obci, dítě je ke dni začátku
školního roku mladší 4 let, matka /otec/ je na další mateřské

dovolené nebo je bez pracovního poměru, žádost o přijetí je
podána k pravidelné celodenní docházce do MŠ.
6) Děti s trvalým pobytem v obci, dítě je ke dni začátku
školního roku mladší 4 let, žádost o přijetí je podána
k pravidelné celodenní docházce.
7) Děti s trvalým pobytem v obci, dítě je ke dni začátku
školního roku mladší 4 let, žádost o přijetí je podána
k nepravidelné docházce dítěte do MŠ, tj. denní čtyřhodinové
nebo měsíční pětidenní.
8) V případě že nebude naplněna kapacita mateřské školy,
budou přijaty i děti které nemají trvalé bydliště v obci , přednost
mají děti s trvalým bydlištěm v obci, kde není zřízena mateřská
škola.
9) Ostatní, které se na nový rok řádně zúčastnily zápisu do
mateřské školy.
Doplňující údaje:
• Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního
pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
• Při přijímání dětí nerozhoduje datum podání ani pořadí
podané žádosti.
• Dle těchto kritérií budou přijímány děti na školní rok
2009/2010. Děti přijaté k docházce do mateřské školy pro školní
rok 2008/2009 dokončí docházku bez ohledu na stanovená
kritéria.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ČINNOST SPOLKŮ
CHOVATELÉ

Z činnosti MS ČČK

V loňském roce reprezentovali naši členové ZO na výstavě
v Sadské a ve Slovči – p. Kubát, Kosina a Vejtruba.
Na speciální výstavě v Kolíně p. Kosina a Kubát.
Krajské výstavy v Lysé nad Labem se zúčastnili p. Kosina,
Křivka, Kubát, Šťastný a Vejtruba.
Na všech výstavách měli naši chovatelé se svými chovy
úspěch.
Místní podzimní výstava v Sokolči byla i přes menší účast
návštěvníků dobře hodnocena. Čestné ceny byly uděleny na
kolekce p. Kosiny a Cyruse. Putovní poháry na kolekci
a jednotlivce získal p. Kosina.
Práce našich členů, ale není
jen účast na výstavách. Při
jarní brigádě byla celý areál
klubovny vyhrabán a osázen
novými keři. Na podzim jsme
nechali klubovnu vymalovat
a předělalo
se
osvětlení
v kuchyni.
Společenské
akce
–
březnový
ples,
dětský
karneval a květnové posezení
členů
v klubovně,
měly
úspěch a velkou návštěvnost.
Poslední akcí roku 2008 byla listopadová posvícenská zábava.
Skupina Trampoty hrála výborně a tombola byla opravdu
bohatá. Tato akce byla velice dobře navštívená a všem se líbila.
Díky patří všem sponzorům a členům za příspěvky do tomboly.
Poděkování patří také místnímu úřadu za podporu
společenských akcí.
Všem členům a příznivcům děkuji za práci pro spolek a přeji
jim v roce 2009 hodně výstavních úspěchů a elánu do další
práce.

Přehled uskutečněných akcí:
16. 2. 2008 – Frňákový bál s Kožabandem pana Oldy Černého.
8. 3. 2008 – nákupní výlet do Polska.
19. 4. 2008 – Country zábava s Podlabáckým Pacifikem.
28. 11. 2008 – společný kurz ubrouskové techniky.
29. 11. 2008 – Mikulášská besídka s programem diskotéky,
kterou zajistili hasiči z Pňova.
16. 12. 2008 – přispěli jsme na posezení pro důchodce a na
konci roku opět členky dostaly přáníčko a drobný dárek.
25. 3. 2009 - proběhla volební výroční členská schůze naší
místní skupiny. Přes téměř stovku členů, které máme, se nás
nesešlo ani třicet. Těžko se potom plánuje nějaká činnost
a program vhodný pro zájemce v dalším roce. V průběhu
schůze se kromě voleb seznámily členky s činností za rok
2008.
18. 4. 2009 – pro tento den jsme si připravili jarní taneční
zábavu, která byla vynikající. Sedmdesát přítomných se
skvěle bavilo, na parketu křepčili mladí i ti starší a všichni se
dobře bavili s kapelou Starý Pecky. Jediné co scházelo, byli
další účastníci. Zřejmě chybí finance, chuť nebo je to skvělý
program v televizi či lenost. Kdo to ví?
Plány na rok 2009:
30. 5. 2009 – Dětský den, pro naše nejmenší. Přijďte se svými
dětmi v sobotu v 16.00 na hřiště.
Finanční a materiální pomoc zdravotnímu kroužku při naší ZŠ.
Poskytneme příspěvek 3.000 Kč pro sdružení Přístav při
speciální škole v Poděbradech.
17. 11. 2009 zájezd do Polska.
Návštěva divadla s představením Carmen.
V prosinci plánujeme divadelní představení pro děti s návštěvou
čerta a Mikuláše.
Dalšími příspěvky budou pro posezení pro důchodce a na
obnovu lékárniček v ZŠ a v sokolovně.
Jana Boumová
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8. 11. 2008 - turnaj v miniflorbalu - Z naší jednoty se ho
zúčastnili mladší a starší žáci, vedoucím a garantem celé akce
byl Jan Čemus. V tomto turnaji jsme také zvítězili.
15. 11. 2008 – mladší žákyně se zúčastnily soutěže v Kolíně
TEAM GYM. Děvčata: Kosinová Aneta, Provazníková Petra,
Mrázová Pavlína, Kárová Kristýna, Kovářová Petra
a Součková Martina obsadily pěkné 6. místo. Děkujeme všem,
hlavně Zlatce Ludvíkové, která děvčata připravovala
k soutěži.
26. 12. 2008 – Vánoční turnaj ve stolním tenise proběhl jako již
každoročně s velkým zájmem. Hrála dvě mužstva registrovaní i neregistrovaní, celkem 21 hráčů. Výsledky
soutěže:
registrovaní: Radek Šťastný, Karel Vaníček, Jan Svoboda
neregistrovaní: Josef Šátek, Jan Kubát,Lukáš Stejskal
Naši stolní tenisté skončili soutěž Okresního přeboru
Nymburk jako druzí se stejným počtem bodů jako tenisté
z Předhradí. O jejich druhém místě rozhodlo skóre. Také
děkujeme za příkladnou reprezentaci.
31. 12. 2008 – Silvestrovská zábava 2008
Když jsme rozhodli,že náš dorost uspořádá v sokolovně
Silvestr 2008, dali jsme důvěru a plnou zodpovědnost za celou
akci mladým. Zařídili všechno potřebné pro hladký průběh
celé zábavy, nepotřebovali žádnou pomoc a odpovědně řídili
celou zábavu až do Nového roku. Silvestr se líbil a náš dorost
vydělal pro sokol peníze, které použijeme na další nezbytné
opravy sokolovny. Patří jim za to poděkování a víme, že
v Sokolči se najdou mladí lidé, na které je spolehnutí
a věříme, že Sokol Sokoleč bude pokračovat ve své činnosti
jednou i bez nás dříve narozených. Děkujeme.

TJ Sokol Sokoleč
Protože druhé pololetí roku 2008 bylo významné pro
Sokol v naší obci, vrátíme se k roku 2008, abychom Vás
seznámili se všemi důležitými událostmi.
V červenci roku 2008 jsme se všichni zaradovali, když nám
oznámila Česká obec sokolská, že jsme byli vybráni a za to, že
Sokol Sokoleč opravdu cvičí, nacvičuje, soutěží a stará se
o sokolovnu, a byla nám schválena dotace na opravu fasády
sokolovny ve výši 200 .000 Kč. Jen díky vstřícnosti
zastupitelstvu Obecního úřadu, které nám schválilo dotaci
300.000 Kč na opravu fasády, jsme mohli tuto velkou akci začít.
Výběrovým řízením byla vybrána firma p. Kudry z Cerhenic.
Potom už následovalo řešení vzniklých provozních problémů
ze dne na den, které jsme díky p. starostovi Jiřímu Mrázovi,
zvládli. P. Mráz nám pomohl s dozorem na stavbě a s problémy,
které bychom při naší malé stavební odbornosti nevyřešili. Patří
mu od nás poděkování. Není opravdu jednoduché neustále
prověřovat a oponovat všem připomínkám z řad kolemjdoucích
občanů a vyhovět všem požadavkům z řad členů. Kdo si to
nezkusil na vlastní kůži, ten si neumí představit, jak je to složitý
úkol. V průběhu stavby nám schválila Župa Kolín ještě provozní
dotaci, kterou jsme použili na výměnu oken v čele budovy
a v chodbě u sociálního zařízení.
Naše Tělocvičná jednota použila také vlastní prostředky
získané z příspěvků sponzorů a z nájmů za taneční zábavy do
výše 30% celkového rozpočtu na tuto akci.
Děkujeme všem, kteří se účastnili prací na fasádě a na oknech.
Sokolovna je nyní zabezpečena pro další léta s novým kabátem
a s novou střechou. Protože je ve středu obce, tvoří hezkou
kulisu na našem náměstíčku. To vše jsme „darovali“ sokolovně
k 70. výročí jejího zbudování.
Po skončení prací na fasádě se v srpnu a září všichni, kdo
mohli, pustili do generálního úklidu sokolovny, aby mohla být
připravena na cvičení na podzim. Děkujeme všem za stěhování
nářadí, pastování podlahy, úklid zahrady a hřiště a ostatní práce
při této akci.

Sportovní akce na rok 2009:
V únoru 2009 se naši muži zúčastnili turnaje ve florbale
v Jahodnici u Prahy.
Skupina Čemus, Kadeřábek, Kvíz – obsadila první místo
Hlásek M., Vaníček K., Kubát J. – obsadili třetí místo
Holan P., Mojžíš V., Hanuš – byli šestí
18. 4. 2009 - Turnaj v miniflorbalu v Nymburce – naše
družstvo ve složení:
Seibert Ondra, Podskalský Kryštof, Petržálek Jakub, Krejčík
Michal, Sipajda Dan a Sipajda Adam získalo třetí místo.
O postup do finále přišli až trestným střílením. Děkujeme
našim mladým florbalistům za vzornou reprezentaci.
Především děkujeme Janu Čemusovi za to, jak si kluky
dokázal získat a za jeho příkladný přístup při práci s nimi.
19. 4. 2009 - Florbalisté – Čemus, Bernard, Kvíz a Nykodým se
zúčastnili turnaje v Pečkách.
25. 4. 2009 – Naši cvičenci absolvovali soutěž Župy Kolín
v plavání v Nymburce.
Žáci: Součková, Pokorná, Kovářová, Sipajda Dan a Adam,
Mráz, Petržálek a Řehák
Starší: Veselá, Křepelová, Zalabáková
Dále plánujeme:
22. 5. 2009- Zálesácký závod v Třebíči – Přebor ČOS, kam jsme
postoupili na podzim r. 2008. Pojedou dvě družstva - žáci
a dorost.
Květen 2009 – se účastníme župních závodů v atletice v Kolíně
6. 6. 2009 – Předškolní děti se zúčastní vystoupení pod názvem
„Kuřecí závody“ v Čáslavi. Zde bude slavnost k 125. výročí
založení Župy Tyršovy. Ze Sokolče pojede 6 předškoláků.
Září 2009 – výlet na kolech
Říjen 2009 – župní zálesácký závod v Sokolči
25. 12. 2009 – turnaj ve stolním tenise

13. 9. 2008 – jsme začali naši podzimní sezonu výletem na
kolech na „Bedřichov“.
Zřejmě malá informovanost způsobila i malou účast na tomto
pěkném turistickém výletě. Na Bedřichově jsme se seznámili
s historií tohoto místa a za pěkného počasí pobesedovali
s dětmi o životě dr. E. Beneše, který měl 60. výročí úmrtí
a také o životě J. Fugnera. Po odpočinku a posilněni svačinou
jsme se vydali na zpáteční cestu. Doufáme, že v září 2009
s námi pojede více dětí.
4. 10. 2008 – se naše žákyně zúčastnily turnaje ve vybíjené
v Pečkách: starší žákyně obsadily 3. místo, mladší žákyně
4. místo. Děkujeme za reprezentaci a Zlatce Ludvíkové za
dozor.
24. 10. 2008 – Florbalisté provedli sběr železného šrotu v obci.
Tržbu z tohoto sběru jsme použili na úhradu nákladů na
fasádu. AGRO SOKOLEČ nám poskytlo mechanizaci na tuto
akci. Děkujeme všem.
25. 10. 2008 – se účastnily všechny TJ Župy Kolín župního
zálesáckého závodu zdatnosti, který se konal v Sokolči v lese
a v naší úplně nově uklizené sokolovně. Tento závod mají
naše děti oblíbený a také se výsledky dostavily. V obou
kategoriích jsme obsadili I. místo.
I. místo mladší: Jana Ludvíková, Kristýna Kárová, Martin
Kosina
I. místo starší: Veselá Aneta, Veronika Zalabáková, Jiří
Ludvík
účastníci TJ Sokoleč postupují do Třebíče na přebor 2009
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Znalostmi a především dovednostmi děti překvapily lektory
a odnesly si mnoho drobných odměn.
V základní škole pokračoval program seznámením se se
základními činnostmi zachraňující lidský život, stabilizovanou
polohou, přenášením raněného, ale i s různými lékařskými
pomůckami jako jsou ortézy, dlahy, stetoskopy, tlakoměr apod.
Vše si mohly děti vyzkoušet prakticky a předvést na sobě.
Dopoledně bylo pro všechny velice přínosné, zajímavé
a novou formou osvěžilo znalosti dětí.
Cena za akci byla 6.000 Kč a bude společně uhrazena
MS ČČK a OÚ Sokoleč.
Členové ze zdravotního kroužku se zúčastnily dne 4. 5. 2009
oblastní soutěže zdravotních družstev v Poděbradech. Družstvo
soutěžících, ve složení: D. Sipajda, A. Sipajda, J. Brož,
D. Řehák a M. Krejčík, skončilo na 1. místě. Ostatní členové
kroužku D. Šebor, J. Košek a R. Jirák pomáhali jako figuranti.
Závod proběhl u Labe v Poděbradech. Na třech stanovištích
plnili chlapci tyto úkoly:
- ošetření raněného improvizovanými prostředky
- obvazování v praxi – loket a koleno
- přeprava raněného
Sokoleč naprosto suverénně zvítězila a porazila ostatní
družstva dívčí. Až při předávání odměn se objevil malý zádrhel.
Vždy bylo nejlepší dívčí družstvo ze ZŠ v Poděbradech T.G.M.,
a tak krásné míče byly v růžových barvách s dívčími motivy. To
chlapcům radost nepokazilo, naopak je to pobavilo. Moc
gratulujeme!
21. 5. 2009 je družstvo pozváno na celorepublikové závody
do Prahy, které proběhnou ve velkém stylu v Toulcově dvoře.
Držíme palce a přejeme dobré znalosti a další úspěchy jak
vedoucí, tak dětem.
Znát totiž základní pravidla první pomoci se dnes neztratí
nikomu a je jedno kolik let mu je. Zachránit život můžete
kdykoliv svým rychlým a správným rozhodnutím.
Jana Boumová

Kulturní akce v roce 2009
 Zveme celou veřejnost na hříště na dětský den, 30. 5. 2009,
který se bude konat nejen pro děti, ale vystoupí i naši cvičenci
u na počest 90. výročí založení Sokola v Sokolči.
 26. 9. 2009 – Country zábava – hrají Trampoty. Srdečně
zveme všechny občany.
 31. 12. 2009 – Silvestr v sokolovně – jako tečka roku 2009.
Sokolovna je k dispozici všem, kdo má rád florbal, miniflorbal,
stolním tenis, volejbal a všem dětem, které rády cvičí. Potěší
nás, když rozšíříte naše řady a přijdete si zacvičit, protože stále
platí, že „ve zdravém těle zdravý duch“. Těšíme se na Vás.
výbor TJ Sokol Sokoleč

Zdravotní kroužek v ZŠ
Základní škola v Sokolči pro své žáky připravuje různé
volnočasové aktivity. Jednou z nich je i zdravotní kroužek
vedený p. Petrou Kurucovou. Jeho členy jsou vlastně pouze
chlapci, ale aktivity kroužku již poznamenaly činnost celé školy.
Na základě práce v kroužku a poznávání toho, co je důležité aby
děti znaly a věděly.
V rámci tohoto programu jsme pozvali firmu FIRST-AID TO
ALL, která zajišťuje školení a soutěže s plně kvalifikovaným
personálem. 24. 4. 2009 přijela tříčlenná skupina mladých lidí
z této firmy. Pro děti měli připravený program spolu
s odměnami.
Mateřská škola měla svůj hodinový blok v MŠ plný her
a poznávání o první pomoci. Díky klaunovi se děti seznámily
s číslem, které je třeba volat v případě problémů, a nebo nehod.
Dále se děti dozvěděly o zlomeninách a drobných úrazech,
seznámily se s vybavením lékárny, byly upozorněny na
nebezpečí léků, které se nesmí užívat bez dospělých.
V praktické činnosti naše děti skutečně překvapily. Nečekaly
na předvedení obvazování, ale okamžitě se chopily iniciativy
a začaly se obvazovat navzájem a šlo jim to téměř profesionálně.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

POZVÁNKY
MÝTINA
5. ročník
festival trempské,
country, folkové,
bluegrassové hudby

DĚTSKÝ DEN - SOBOTA 30. 5. 2009
Od 16.00 na fotbalovém hřišti v Sokolči
Soutěže, hry, odměny - buřty z udírny pro všechny dětské účastníky zdarma!
Vystoupení cvičenců TJ sokol Sokoleč na počest 90. výročí založení Sokola
Sokoleč.

Festival pořádá Sdružení Mýtina, což jsou vodáci (většinou bývalí),
trempi (většinou bývalí) a parta
PROGRAM
SRDEČNĚ ZVE TJ. SOKOL SOKOLEČ
nadšenců
kolem
sokolečského
Sobota 6. června 2009
26. 9. 2009 v sokolovně
country šramlu Bubáci za vydatné
• 14:30 Rebus
pomoci České tábornické unie.
• 15:30 Oáza
Pátek 5. 6. 2009 od 19.30
• 16:30 Přelet MS +
Sobota 6. 6. 2009 od 14.30
Vojta Zícha
Kde to probíhá? Když Mýtina, tak opravdu v lese na pravé lesní mýtině. Jedná se o paseku asi
• 18:00 Lístek
jeden kilometr za obcí Sokoleč. Příjezdová cesta je výrazně označena, zabloudit se nedá. Festival
• 19:00 Chrpa
se koná za každého počasí !
• 20:00 Pacifik
Pátek 5. června 2009
Vstupenka na pátek - 80 Kč. Vstupenka na sobotu - 150 Kč
• 21:30 Lážo Plážo
• 19:30 Qjeten
Vstupenka na oba dny - 200 Kč. Děti do 15ti let mají vstup
• 22:30 Flashback
• 20:30 THC
zdarma. Táboření a parkování zdarma.
• 23:30 Nezmaři +
• 21:30 Epy de Mye
Občerstvení je v provozu již od pátku 5. 6. až do neděle 7. 6. Další
informace
na:
Miki
• 22:30 Happy To Meet
http://mytina.ic.cz/index.php
• Ryvola
• 23:30 Semtex

COUNTRY ZÁBAVA
hrají Trampoty
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ZEMĚDĚLSTVÍ 2008
Rok 2008 v prvním pololetí znamenal pro zemědělství
pokračování v trendu celkem příznivých tržních cen výrobků
rostlinné výroby. Vysoké tržní ceny produktů zemědělství
v roce 2007 a v I. pololetí 2008 ovlivnila i částečně celosvětová
krize, kdy se burzovní trhy orientovaly na zemědělské
komodity. Ti, kdo měli zásoby obilovin z roku 2007, dokázali
dobře zpeněžit. I naše společnost dobře zpeněžila zásoby
obilovin a slunečnice z roku 2007. Po sklizni však začaly ceny
obilovin klesat až do konce roku 2008. Rok 2008 byl příznivý
i pro výnosy obilovin. Jařiny díky srážkám nezaschly, což se
projevilo i na jejich výnosu.
V době vydání tohoto časopisu budeme pravděpodobně stát
před sklizní obilovin v roce 2009. Jejich výnos se v současné
době dá jen těžko odhadnout. Jaro na sebe dalo dlouho čekat
a pak v měsíci dubnu přišly téměř letní dny a příroda dohnala to,
v čem se zpozdila. Dohnat však agrotechnické termíny šlo jen
s vypětím všech sil. Zemědělce pronásledovalo v měsíci dubnu
velké sucho.
Rostlinná výroba :
Průměrné tržní ceny základních obilovin v roce 2008
v porovnání s rokem 2007
2008
výnos
TCKč/q Výnos 2007 TCKč/q
(q/ha)
(q/ha)
Pšenice ozimá 47,5
376
42
441
Pšenice jarní
36,9
300
25
522
Žito
37,5
441
40
488
Ječmen jarní
39,9
542
19
427
Slunečnice
18
1112
17
721
Kukuřice zrno 67,5
262
53
520

dotace na dostavbu II. etapy chléva pro dojnice s volným
ustájením, kejdovým hospodářstvím a dojicími roboty.
Výstavbu jsme započali v měsíci květnu. Dostavěli jsme dvě
hnojné chodby a dvě stání a byly zabudovány další dva dojicí
roboty. Kejda je napojena na kejdovou jímku postavenou
v první etapě, nadojené mléko je odváděno do chladicího tanku
zabudovaného v první etapě. Stavba je zkolaudována a dojnice
jsou naskladněny.
Veškeré očekávané ekonomické propočty návratnosti
vynaložených nákladů a ekonomiky výroby mléka však
neodpovídají skutečnosti.
V průběhu roku 2008 klesala cena mléka takto: V lednu
jsme prodávali mléko za 9,98 Kč/l,cena klesala každý měsíc,
až v květnu jsme mléko prodávali z 8,50 Kč/l, v srpnu
prolomila hranici pod 8 Kč/l, v říjnu jsme dostali za litr
7,39 Kč/l, v prosinci r. 2008 - 6,50 Kč/l a v březnu roku 2009
nám mlékárny zaplatily 5,80 Kč/l. Jaké jsou spotřebitelské
ceny v obchodech ví každý z nás. U zemědělců dochází
k celorepublikovému kolapsu trhu s mlékem.
Tato cena nemůže pokrýt vynaložené náklady na výrobu. I při
naprosto automatickém dojení nelze vyrobit při ceně současných
vstupů do výroby mléko s menším nákladem než je 8,50 Kč/l.
Dochází k uzavírání chovů dojnic, protože nízká cena mléka
ovlivňuje finanční situaci jednotlivých podniků. I naše
společnost naproti očekávání vykázala v novém chlévě ztrátu.
Budoucnost výroby mléka je problémem celorepublikovým
a nezbývá než doufat, že další vývoj této výroby bude ovlivněn
zásahem vlády. V únoru 2009 proběhla stávka zemědělců, které
se zúčastnili i zemědělci z ostatních zemí, především ze
Slovenska. Protože však došlo ke změně vlády, veškerá pomoc
zemědělství je dosud jen pouhým slibem.
I naše společnost při těchto cenách mléka musí celou
živočišnou výrobu financovat ze zisku výroby rostlinné. Tím je
stěží kryta jen základní výroba a volné finanční prostředky na
další rozvoj, nové stroje a výstavbu zůstávají jen pouhým
neuskutečněným plánem.
Všude kolem registrujeme uzavírání podniků, nevyplacené
mzdy za odpracovanou práci, propouštění zaměstnanců.
V našem podniku se dosud nestalo, že bychom nezajistili peníze
na výplatu, ale je třeba, aby si všichni uvědomili, že situace je
velmi vážná i v zemědělství.
ing. Emilie Svobodová
A G R O SOKOLEČ, a.s.

Průměrné tržní ceny v r. 2008 jsou vyšší díky prodeji zásob
z roku 2007 v prvním pololetí. Koncem roku se ceny krmného
obilí pohybovaly kolem 250 Kč/q a ceny potravinářské pšenice
od 280 Kč/q do 300 Kč/q. Naše společnost celkem dobře
zpeněžila ječmen sladovnický do sladoven a pivovarů.
Kukuřici na zrno jsme sice sklidili s dobrým výnosem 67,5 q
z hektaru, ale oproti roku 2007 se téměř nedala zpeněžit. Mnozí
nenašli pro zrnovou kukuřici žádný odbyt. Naší společnosti se
podařilo kukuřici přímo z pole prodat do ZZN Děčín, i když
tržní cena po odečtu čištění a sušení zdaleka nepokrývá náklady
a ještě dosud není celá zaplacena.
Živočišná výroba: Rok 2008 byl prvním rokem, kdy jsme
hospodařili bez výroby prasat. Na jaře 2008 nám byla přiznána

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INZERCE: I N T E R N E T - V obci Sokoleč poskytujeme připojení k celosvětové síti INTERNET již téměř pět let, pomocí
bezdrátové technologie WiFi. Za tuto dobu jsme zde provedli přes 100 přípojek. Naše síť má zde největší počet přístupových bodů
a tím Vám také můžeme nabídnout bezkonkurenční služby. Internetové připojení poskytujeme zdarma obecnímu úřadu, školní jídelně
a místním fotbalistům. Celkem máme zde 7 přístupových bodů v pásmu 2,4 GHz. Samozřejmostí jsou i přístupové body na moderní
technologii 5 GHz, kterou již dva roky provozujeme i pro koncové uživatele. Naše konektivita do celosvětové sítě je prostřednictvím
nejmodernější technologie a to optickými kabely. Jako další výhodu oproti ostatním poskytovatelům Vám můžeme nabídnout
nejrychlejší podporu, díky technikům, kteří jsou zároveň Vašimi spoluobčany. Nečekáte tedy na dojezd techniků z dalekého okolí
a neplatíte zbytečné cestovní náklady. Měsíční poplatky bez žádného úvazku jsou od 250 Kč s DPH za měsíc. Nejste omezeni dobou
připojení, množstvím stažených či odeslaných dat. V domácnosti máte možnost připojení i více počítačů. Na přání vybudujeme
domácí síť, pro pohodlné bezdrátové připojení notebooků. Novým zákazníkům nabízíme možnost zapůjčení přijímacího zařízení a tím
možnost připojení bez žádných poplatků. Stávajícím klientům, kteří mají zájem o výměnu zařízení za nové, na technologii 5 GHz
nabízíme tuto možnost také.
www.jirivana.net
Zdeněk Bernard
Vydává OÚ Sokoleč. Za případné chyby se předem omlouváme.
V Sokolíku chceme informovat o všem, co by občany mohlo zajímat. Uvítáme proto náměty a příspěvky od organizací i občanů. Příspěvky mohou být upraveny, ale
obsah zůstane nezměněn. Za obsah článků zodpovídá autor. Příjem zpráv: členové redakční rady, úřednice OÚ, na emailu: dzejbee@email.cz.
Redakční rada: Jana Boumová – odpovědný redaktor (zprávy ze zastupitelstva, organizace), Mgr. Jana Seibertová (ekonomika, hospodářství), Ing. Věra Sipajdová
(společenská rubrika a korektura), Ludmila Svobodová (sport, kultura), Jana Boumová ml. (grafické zpracování).
Přidělené evidenční číslo: MK ČR E 1417. Vydává OÚ Sokoleč. Za případné chyby se předem omlouváme.
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