SLOVO STAROSTY ₪₪₪

Co vás čeká v tomto čísle:

Milí Sokoláci,
v úvodním slově starosty se chci zmínit
o několika novinkách na obecním úřadě.
Zavedli jsme evidenci „Návrhy, připomínky
apodněty“, kde zaznamenáváme vše, co nám vy
občané osobně přijdete sdělit na úřad, co voláte
nebo píšete. Vaše připomínky se snažíme vyřídit
bezodkladně. Složitější případy, mající vliv na
rozpočet obce, projednáváme na pravidelných
zasedáních zastupitelstva obce (ZO), která jsou
pokaždé veřejná. O konání zasedání ZO Vás
informujeme zpravidla 7 dní před schůzí
vyvěšením pozvánky na úřední
desce a na internetových stránkách
obce. Pozvánka obsahuje konkrétní
body, které budou zastupitelé na
zasedání projednávat a ke kterým se
může na zasedání vyjádřit každý
občan
s trvalým
bydlištěm
v Sokolči nebo občan, který vlastní
nemovitost v naší obci.
V letošním teplém létě asi
nejčastějším dotazem bylo, jestli
obec něco udělá s koupalištěm.
Možná to souvisí nejenom s teplým
létem, ale i se seriálem „Jak se
stavělo koupaliště“ zveřejňovaném v minulých
číslech Sokolíka. Abychom zjistili názor vás
všech, vyhlašujeme pro následující čtvrtletí
anketní otázku na stránkách obce: „Přejete si
revitalizaci místního koupaliště a jeho okolí?“
Hlasujte prosím na našich stránkách, pište nebo se
osobně zastavte na obecním úřadě. Výsledky
hlasování zveřejníme v následujícím prosincovém
vydání.
Od července zveřejňujeme na obvyklých
místech v obci (škola, obchod, hospody,
kadeřnictví, vývěska na obecním úřadě) a také na
našich internetových stránkách „Informace

 Úvodní slovo starosty
 Jak je to s tříděním biologického odpadu
 Zapojte se do sportovních akcí s Petanque
klubem nebo přijďte do sokola
 Jak to vypadá v novém školním roce ve škole
a jak se tam dětem líbí
z úřadu“. Chceme, abyste věděli, čím se
momentálně zabýváme, jaké problémy řešíme a co
nového se událo za uplynulý měsíc. Všechny
informace z úřadu za poslední čtvrtletí naleznete
uvnitř listu.
V mém úvodním slově nesmím
zapomenout poděkovat vám všem,
kteří vozíte bioodpad do nových
zelených kontejnerů rozmístěných
po obci. V BIO kontejnerech
končí rostlinný odpad, který tam
opravdu patří. Děkuji všem
občanům za vzornou spolupráci.
Je to správná cesta, jak udržet
poplatek za svoz veškerého odpadu
v naší obci na stávající úrovni.
Jaké máme plány do konce
tohoto roku? Chystáme se provést
podzimní
úklid
veřejného
prostranství obce, s pomocí Povodí Labe se
pokusíme dočistit strouhu Šiřina až k okruhu.
Chceme připravit projekt na rekonstrukci
Obecního úřadu a projekt na zahradu ve školním
dvoře. Na závěr roku připravujeme ve spolupráci
se Sokolem a Školou zajímavý kulturní a
společenský program pro adventní a vánoční čas.
Marián Sipajda, starosta obce
PS: Sokolík slaví 30-té vydání . Všechny
předchozí čísla jsou k nahlédnutí na internetových
stránkách obce.
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ze státního fondu životního prostředí nám to
potvrdili, že takové využití BRO u nás bude mít
smysl.

Separace BRO
(biologicky rozložitelný odpad)
V dubnovém vydání sokolíku jsem slíbil, že
pokud budeme úspěšní s některou ze žádostí
o dotaci, napíšu o tom více. Plním svůj slib a píšu.
Projekt „Moderní knihovna v Sokolči“ nebyl
krajským úřadem schválen z důvodu velkého
převisu podaných projektů a malého objemu peněz.
Knihovnu se pokusíme zmodernizovat v rámci
chystané rekonstrukce obecního úřadu.
Na projektu „Vodovod - 2. etapa“ jsme začali
pracovat hned po komunálních volbách již
v listopadu 2014. Nově zvolené zastupitelstvo
rozhodlo, že vodu z poděbradské vodárny přivedeme
i do druhé části obce a to i za cenu, že si budeme
muset na realizaci půjčit. Z ministerstva zemědělství
máme příznivou zprávu, že nám schválili dotaci ve
výši 60%. Vzhledem k finanční náročnosti projektu
jsme následně požádali o spolufinancování výstavby
vodovodu i Krajský úřad Střední Čechy. Bohužel
„kraj“ naši žádost o dofinancování projektu
neschválil. To je také hlavní důvod, proč jsme se
rozhodli posunout zahájení stavby 2. etapy
vodovodu na začátek příštího roku.
Jednoznačně úspěšným projektem je „Separace
biologicky
rozložitelného
odpadu
(BRO)
v Sokolči“,
kdy
jsme
z dotace
pořídili
4 kontejnery, nákladní auto a štěpkovač.
Vzhledem k tomu, že bioodpad tvoří skoro polovinu
komunálního odpadu, je jeho třídění cestou ke
snížení
celkového
množství
odpadu
vyprodukovaného v naší obci. Ukládání odpadu na
skládce v Radimi je zbytečně drahé. Od ledna 2015
za uložení 1 tuny BRO platíme 150 Kč. K tomu
finanční náročnost na cestu nákladním autem
s kontejnerem do Radimi a zpět (svoz zajišťují
technické služby Pečky) a celkově tedy platíme za
1 svoz 1 kontejneru cca 1.000 Kč.

Vzniklý kompost využijeme také při údržbě
veřejné zeleně v obci a zároveň ho budeme chtít
nabídnout zdarma občanům jako hnojivo. To by vás,
občany, mělo vést k vyšší motivaci třídit rostlinný
odpad.
Hodně si ceníme toho, že vedení AGRA Sokoleč
přivítalo naši iniciativu a podpořilo náš projekt.
AGRO nám poskytlo pozemek v areálu na umístění
BRO a vzniklý produkt zapracuje do půdy. Ročně
předpokládáme takto zpracovat cca 80 tun
rostlinného odpadu.
Značnou část bioodpadu tvoří větve, proto jsme z
dotace pořídili také profesionální štěpkovač LASKI
s vlastním benzinovým motorem. Tento stroj je
schopen drtit (štěpkovat) větve až do průměru
15 cm. Pro upřesnění, nedávejte do kontejneru na
bioodpad prosím větve tlustší než ½ cm. Nestačí se
v kompostu rozložit. Patří na sběrné místo, kde je
proženeme štěpkovačem. Štěpky se ukládají
společně s rostlinným odpadem.

Hlavní myšlenka našeho projektu:
Čím méně rostlinného odpadu skončí
v popelnicích, tím méně budeme platit za svoz
odpadu.
Jak je nastavený nový systém třídění biologicky
rozložitelného odpadu (BRO)?
V obci jsou rozmístěny 4 volně přístupné zelené
kontejnery, do kterých se odkládá rostlinný odpad.
Vyvážíme je zpravidla v pátek před víkendem
a v pondělí po víkendu.
Kontejnery vyvážíme novým autem do areálu
místního Agra, kde bude rostlinný odpad nějakou
dobu uložen a následně jako kompost umístěn na
obecní pole v katastru. Půda je u nás hodně písčitá
a větší podíl biosložky bude mít významný vliv na
zvýšení její kvality. Jsme přesvědčeni, a odborníci

Osobně si myslím, že vytřídění rostlinného
odpadu je to nejjednodušší, co může každý z nás
udělat pro sebe, pro obec a pro přírodu. Závěrem
chci poděkovat ještě jednou všem, kteří správně
využíváte nové kontejnery a rostlinný odpad
nedáváte do klasických popelnic.

-2-

Říjen 2015

Vyčíslení nákladů projektu BRO
Celkové náklady na projekt byly 2.083.158 Kč.
Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí
nám přispěl částkou 1.766.400 Kč. Z rozpočtu obce
bylo zaplaceno celkem 316.758 Kč a to včetně
projektové přípravy a zpracování žádosti o dotaci.
Dotace pokryla téměř 85% celkových nákladů.
Sipajda Marián, starosta
Co PATŘÍ do kontejnerů na BIOODPAD:
 posekaná tráva, drny se zeminou, plevel, seno, sláma
 listí, ovoce a zelenina, zbytky rostlin, kořeny rostlin
 zelený odpad ze zahrádek
 natě, slupky z brambor
 pokojové i řezané květiny, zemina z květináčů
 piliny, hobliny, kůra
 větve pouze zpracované štěpkovačem

₪₪₪

Co NEPATŘÍ do kontejnerů na BIOODPAD:
 zbytky jídel, odpad z kuchyně živočišného původu,
maso, kosti
 objemné zelené odpady – větve z prořezávání
stromů, pařezy
 papír, plasty, sklo, stavební odpad, dřevo, popel
z uhlí, pleny
 uhynulá zvířata

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

₪₪₪

 Vodovodní řad a vodovodní přípojky budou ve
2. etapě budování vodovodu umísťovány na
nemovitosti, které patří Středočeskému kraji
zastoupenému Krajskou správou a údržbou silnic.
ZO pověřilo starostu podepsáním smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě k pozemní komunikaci a podmínkám stavby
a provozu.

Zastupitelstvo ze dne 01. 07. 2015
 Starosta obce informoval ZO o tom, že dne
01. 07. 2015 se uskutečnilo otevírání obálek
s nabídkami na dodání svozového vozidla
s kontejnerovou nástavbou a 4 kusů kontejnerů,
2 kusů ochranné sítě a štěpkovače. Byly
předloženy 3 nabídky.
 Starosta obce informoval ZO o tom, že dne
29. 06. 2015 se uskutečnilo otevírání obálek
s nabídkami na Veřejnou zakázku – Sokoleč
vodovod 2. etapa. Bylo předloženo 9 nabídek.
 ZO projednalo prodej větší části pozemku par. č.
461/3 - druh pozemku - trvalý travní porost.
Přihlásil se jeden zájemce pan Zdeněk Škarvada
ml. ZO schválilo prodej větší části pozemku panu
Zdeňku Škarvadovi ml. za cenu 200 Kč/m².
 ZO schválilo uzavření PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
s firmou WITERO s.r.o - Smlouva o zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
obecního úřadu v obci Sokoleč“.
 ZO schválilo proplacení faktur firmě Telsig servis
spol. s r. o. za provedené stavební práce (veřejné
osvětlení a mostky) na akci výstavba RD, lokalita
„Ohrada“ v částce 468.630 Kč a za odvoz suti
a skládkovné suti v částce 25.737 Kč.
 ZO schválilo pronájem prostor bývalého mandlu za
cenu 500 Kč/měsíc paní Lence Davídkové.
 ZO projednalo záměr firmy B&F Sokoleč na
přístavbu skladové haly v areálu firmy a vyjádřilo
souhlas s realizací akce dle předložené projektové
dokumentace.

Zastupitelstvo ze dne 29. 07. 2015
 ZO schválilo prodej 16 pozemků určených
k výstavbě rodinných domů v lokalitě „Ohrada“
Sokoleč za cenu 900 Kč/m².
 ZO schválilo spolupráci s firmami TANA
Nymburk a Reality 11 Kolín při zprostředkování
prodeje pozemků v lokalitě „Ohrada“.
 ZO schválilo provedení prořezávky lesa firmou
Lesy Novák, která je v souladu s lesní
hospodářskou osnovou platnou do konce roku.
 Starosta obce seznámil ZO s nabídkou firmy
ADDUCO RBS, s.r.o., Lysá nad Labem, která
nabízí ochranu majetku, veřejného pořádku
a bezpečnost občanů v obci. ZO nabídku
projednalo a vzhledem k výši ceny za službu se
rozhodlo nabídku nevyužít.
 ZO schválilo proplacení faktury panu M. Herdovi,
Poděbrady za trenérskou činnost v tenisové škole
pro děti za měsíc květen a červen 2015 v částce
9.000 Kč.
 ZO schválilo proplacení faktur firmě Telsig servis
spol. s r. o. za provedené stavební práce (veřejné
osvětlení a komunikace) na akci výstavba RD,
lokalita „Ohrada“ v částce 245.793 Kč a za odvoz
odpadu na skládku Radim a odvoz popela na
deponii v částce 29.989 Kč.

Zastupitelstvo ze dne 13. 07. 2015
 ZO schválilo volbu místostarosty obce Sokoleč,
kterým byl zvolen pan Richard Kosina.
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 Starosta obce seznámil ZO se žádostí SK Sokoleč
o finanční příspěvek ve výši 50.000 Kč na chod
mládežnického družstva. Dne 16. 07. 2015 bylo
založeno nové dorostenecké družstvo, jehož
počáteční vybavení a roční provoz bude činit
zhruba 70.000 Kč. ZO příspěvek schválilo.
 Sběrné místo ul. Cerhenská – od soboty 01. 08.
2015 bude sběrné místo otevřeno každou sobotu od
13:00 do 15:00 hod a každou středu od 16:00 hod
do 18:00 hod.
 Barva dlažby u vjezdu u parcel Ohrada bude
okrová.
 Budou zavedeny pravidelné obchůzky obce s cílem
zmapovat nedostatky na veřejném prostranství,
případně získat další podněty a požadavky občanů.

harmonogramu v únoru 2016. Doba plnění je 365
dnů ode dne zahájení stavby.
 Podmínky výběrového řízení na svoz komunálního
odpadu pro rok 2016: svoz 1x týdně, včetně
státních svátků, prokazatelné zvážení odpadů
v obci při každé svozové jízdě, vedení výkaznictví
pro systém ISPOP, komplexnost nabídky na
likvidaci veškerého odpadu v obci.
 ZO schválilo proplacení faktury firmě Telsig servis
spol. s r. o. za provedené stavební práce
(komunikace) na akci výstavba RD, lokalita
„Ohrada“ v částce 374.030 Kč.
 ZO schválilo proplacení faktury dle smlouvy o dílo
ze dne 24. 2. 2015 firmě PROVOD inženýrská
společnost, s. r. o., Ústí nad Labem za zpracování
projektové
dokumentace
k zadání
stavby,
vypracování soupisu prací včetně výkazu výměr
a zpracování investičního záměru na akci „Sokoleč
– vodovod 2. etapa“ v částce 256.520 Kč.
 ZO schválilo proplacení faktury panu M. Herdovi,
Poděbrady za trenérskou činnost v tenisové škole
pro 16 dětí za měsíc červenec a srpen 2015
v celkové částce 7.500 Kč.
 ZO schválilo přijetí daru: veřejného osvětlení –
2 ks ocelových sadových stožárů s napojením na
stávající veřejné osvětlení v ulici Na Březinu od
dárce pana Milana Kazdy, Lysá nad Labem do
vlastnictví obce Sokoleč.
 ZO schválilo osvobození dětí narozených od
01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 od poplatku za odpad
pro rok 2015.
 ZO schválilo výši finančního daru pro každého
přivítaného občánka v částce 1 000 Kč.
 ZO schválilo předloženou Smlouvu o zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na akci „Zateplení
Obecního úřadu v obci Sokoleč“ s firmou
WITERO s. r. o., Praha 3.
 ZO rozhodlo o pořízení změny číslo 2 územního
plánu obce Sokoleč. Pořizovatelem změny bude
Úřad územního plánování Poděbrady.
 Diskuze:
o Petr Řehák navrhl, aby se stanoviště pro Bio
kontejnery v týdnu měnily. Zatím budou místa
ponechána.
o Připravit propagaci OÚ v areálu fotbalového
hřiště, jako partnera SK Sokoleč. Po dohodě
s vedením klubu zajistí starosta.
o Na upozornění starosty obce bude v říjnu
realizován svoz nebezpečného odpadu od
občanů Sokolče. Výběr firmy a realizaci zajistí
starosta.
Kompletní zápisy ze zastupitelstev jsou k nahlédnutí
na internetových stránkách obce: www.sokolec.cz

Zastupitelstvo ze dne 26. 08. 2015
 ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 Starosta obce informoval zastupitele o činnosti
zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích.
V období sucha bylo nutné denně zalévat zeleň,
shrabovalo se suché listí a spadané ovoce, byla
uklizena skládka převážně zeleného odpadu
u závory v okruhu, vybudovaná nová lavička u
EKO vody, natřeny lavičky u hřiště, očištěny
okraje chodníku vedoucího od OÚ.
 Starosta obce informoval ZO o tom, že bylo
ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby
vodovod 2. etapa. Zakázku v celkové ceně 21,7 mil
Kč vysoutěžila firma POHL cz a.s., Roztoky. Dále
starosta informoval ZO o tom, že obci nebyla
schválena požadovaná 20% dotace z fondu
Středočeského kraje.
 ZO schválilo proplacení faktury firmě Telsig servis
spol. s r. o. za provedené stavební práce
(komunikace) na akci výstavba RD, lokalita
„Ohrada“ v částce 304.078 Kč.
 ZO schválilo proplacení faktury firmě Paringstav,
s.r.o., Pečky za úpravu projektové dokumentace
akce „Dopravní a technická infrastruktura lokality
pro výstavbu RD, lokalita Ohrada“ a vyřízení
změny stavby před dokončením v částce 16.698
Kč.
 Starosta obce informoval o tom, že od 01. 09. 2015
bude cena oběda pro důchodce činit 47 Kč.
 Část dřeva uloženého ve dvoře bude poskytnuta
fotbalovému klubu SK Sokoleč.
Zastupitelstvo ze dne 23. 09. 2015
 ZO schválilo uzavření Smlouvy č. 3015160
o zhotovení stavby s názvem „Sokoleč – vodovod
2. etapa“ Sokoleč. Cena díla dle smlouvy je
21.709.592 Kč.
Zahájení
stavby
je
dle
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SPOLKY SOKOLEČ

₪₪₪

PÉTANQUE CLUB SOKOLEČ
V minulém čísle Sokolíka jste se seznámili s naším
Pétanque clubem Free Tibet z.s. Dnes bych Vám rád
sdělil pár informací o minulosti a současné činnosti
našeho spolku. Společenská hra „Petank“, která dnes
patří pod Českou unii sportu, byla a věřím, že i bude
v naší obci oblíbenou společenskou aktivitou. První
koule byly vrženy kolem roku 2000 v country salónu
Valach. V průběhu několika let hráči vybudovali novou
plochu pro tento sport u fotbalového hřiště a tím vše
začalo.
Neustálé dohady o tom, kdo je lepší, ústily
k pořádání místních turnajů. Po roce 2006 byl zájem o tuto hru takový, že se každoroční turnaj pořádal na
nohejbalovém hřišti a to přetrvalo dodnes. Založením našeho spolku jsme nejen pozvedli kvalitu hry, ale došlo i ke
sjednocení pravidel podle Mezinárodní federace pétanque (F.I.P.J.P.). Od roku 2012, kdy náš spolek začal tento
turnaj pořádat, zveme na toto klání kamarády a známé z Polabské ligy a regionálních turnajů, kterých se tradičně
účastníme.
Tento rok byla kapacita našich hřišť vyčerpána do posledního místa. Dne 29. 8. 2015 se v 8:30 ráno sjelo 24
dvojic ze sedmi pétanque klubů a spolků z celého Polabí, aby se utkaly o putovní pohár, medaile a hodnotné ceny od
našich sponzorů. Celý den bylo zajištěno občerstvení i oběd pro všechny hráče. Do čtvrtfinálových bojů se dostali
hráči z pěti klubů. Letos se sice nepodařilo místním obhájit vítězství a zanechat pohár na další rok v Sokolči, ale i
tak považuji tři dvojice ze Sokolče mezi osmi nejlepšími za úspěch. V 19:45 se ve finále nakonec setkaly týmy
ze dvou klubů z Lipníku, Sokol Lipník a PCP Lipník. Favorit utkání, „Pepáč tým“ který se průběžně pohybuje
kolem 50. místa v žebříčku České republiky, letos nezaváhal a odvezl na rok pohár do PCP Lipník. Druhé místo tedy
zůstalo pro tým ze Sokola Lipník a bronz si odvezla loňská mistryně republiky do Kostomlat nad Labem. Doufáme,
že se všem zúčastněným turnaj líbil a už dnes zveme všechny zájemce o tuto krásnou hru na další ročník
sokolečského turnaje.
předseda PCFT, Jan Svoboda

TJ SOKOL Sokoleč
Naši činnost zahajujeme, stejně jako každý rok, generálním úklidem
celé sokolovny, za který děkujeme ženám a maminkám našich cvičenců.

Akce TJ Sokol Sokoleč:
31.5. jsme uspořádali spolu s ČČK Pohádkový les

5.-7.6. se naše ženy zúčastnily projektu SokolGym 2015 v Brně se
skladbou "Jsme kočky"
3.8. likvidace starých promítacích strojů, děkujeme pracovní četě OÚ za
pomoc
8.-15.8. letní tábor Svratouch u Svratky, na který odjelo 11 dětí z TJ
SOKOL
22.8. zhotovení betonu pod vraty na hřiště za sokolovnou
2.-3.9. instalace tepelného čerpadla
-5-

Rozpis cvičení v sokolovně:
Zveme všechny, kteří si chtějí
protáhnout svá těla, aby si s námi přišli
zacvičit.
Pondělí
TeamGym.
Florbal
Cvičení ženy.
Volejbal ženy
Úterý
Florbal st. žactvo
Stolní tenis
Středa
Žactvo
Florbal muži ml.
Florbal muži st.
Čtvrtek
Stolní tenis
Pátek
Předškolní děti
Žactvo
Cvičení ženy
Neděle
Florbal muži st.
Florbal muži ml.

16:30 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
16:30 - 18:00
18:00 - 20:00
17:00 - 18:30
18:30 - 20:00
20:00 - 21:30
18:00 - 20:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:30
18:30 - 19:30
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
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8.-9.9. proběhl generální úklid sokolovny
11.9. se naše jednota připojila k celorepublikové
akci "Noc sokoloven" a uspořádala turnaj ve
volejbale, na který jsme pozvali týmy z Radimi,
Hradčan a Peček
26.9. Move Week, 2. Sokolečský běh, začátek v
9:00hod, přihlášky na tel.č. 720553261 nebo emailem zlatkaludvikova@seznam.cz
4.10. Vybíjená Velký Osek
24.10. Zálesák
28.10. Lampiónový průvod
21.11. TeamGym Kolín
6.12. Mikulášská nadílka
12.12. Rocková zábava
26.12. Vánoční turnaj ve stolním tenise
Touto cestou chceme poděkovat pracovní četě
OÚ za veškerou ochotu a pomoc! Ještě nám
dovolte se zmínit o koupališti u hřiště, které
bohužel již několik let jako koupaliště nefunguje.
Nejde o nápad zřizovat veřejné koupaliště s
plavčíkem, jde hlavně o čistotu vody a o to, že se
děti nemají v létě kde sejít a vydovádět se, protože
ne každý má dovoleno si celou partu vzít domů do
bazénu. A protože jsme chtěli připravit akci pro
děti i dospěláky, čistá vodní nádrž nám v obci
chybí. Snad tato myšlenka zaujme naše
zastupitelstvo a jistě se podaří do budoucna něco
vymyslet, aby byla vodní nádrž ku prospěchu
nějaké povedené akce, které se naši obyvatelé jistě rádi zúčastní.

₪₪₪

ŠKOLA SOKOLEČ

TJ Sokol Sokoleč
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Školní rok 2015/16
Školní rok 2015/16 jsme zahájili 1. září a spolu s panem starostou jsme přivítali 8 prvňáčků. V letošním roce je
tedy v naší školičce celkem 34 dětí.
A co nás v tomto roce všechno čeká? Kromě učení je to jako každoročně mnoho zajímavých akcí. Čekají nás
divadelní představení, zábavné programy, exkurze, besedy, plavecký výcvik, projektové vyučování a v květnu
pojedeme na školu v přírodě. Jako každý rok se zapojíme do charitativních sbírek, protože víme, že i malá částka
může pomoci dobré věci.
Pro rodiče a veřejnost připravíme adventní vystoupení,
vánoční akademii a na jaře velikonoční dílnu pro rodiče s dětmi.
Chceme se i nadále účastnit různých soutěží, kdy se nám
mnohdy podaří obstát i mezi velkými školami. To se nám
podařilo v loňském školním roce, kdy se naše děti zúčastnily
soutěže Mladých zdravotníků. Hlídku tvořilo pětičlenné družstvo
- Matěj Kakrda, Kateřina Turnerová, Aneta Cepková, Karen
Kaczynska a Kamila Čápová. Během dopoledne děti prošly
čtyřmi stanovišti a musely si poradit s běžnými i složitějšími
příklady poranění, s nimiž se běžně mohou setkat v reálném
životě. Všichni ukázali, že se na soutěž dobře připravili,
v konkurenci pěti družstev z velkých škol se neztratili a získali
krásné 2. místo 
Do příštích deseti měsíců přeji všem kolegyním,
zaměstnankyním školy, rodičům a hlavně dětem hodně úspěchů a
pevné zdraví. Ať se nám školní rok 2015/16 vydaří!
Mgr. Iveta Zahajská, ředitelka školy
-6-
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O životě v naší mateřské škole
Co se děje v mateřské škole? Co bylo?
Loňský školní rok v mateřské škole byl náročný a hektický. Do MŠ
docházelo 35 dětí, kapacita byla plná. Předškoláci byli ve třídě s 12
dětmi, děti 3 - 5 leté byly ve třídě velké s 23 dětmi. Mezi velké akce
patřilo vystoupení pro seniory, program na vítání občánků, vánoční
dílna a rozsvěcení vánočního stromu, vánoční besídka pro rodiče i pro
seniory v Seniorparku, taneční vystoupení na Májích s variacemi na
Českou besedu, výlet parníkem po Labi a před prázdninami pobyt ve
škole v přírodě v Jizerských horách na Chatě Barborce v Horním
Maxově – kterého se zúčastnilo 19 dětí. 16 dětí absolvovalo plavecký
výcvik, 14 dětí kroužek angličtiny pro děti, 10 dětí cvičení pro
předškoláky a 6 dětí chodilo na flétnu. Pro děti bylo uspořádáno 18
divadelních představení.
Do školy odešlo7 dětí, jedno z dětí se přestěhovalo. Při zápise do
MŠ bylo zákonnými zástupci podáno 8 žádostí o docházku do MŠ.
Všechny děti byly do MŠ na školní rok 2015/2016 přijaty.
Mateřská škola by ráda poděkovala touto cestou všem sponzorům,
kteří přispěli mateřské škole:
Paní Janě Šandorové za ušití krásných modrých krojů pro malé
holčičky na taneční vystoupení při Májích. Z minulých májů jsme měli
kroje pro 8 párů, ale vzhledem k otevření druhé třídy přibyly děti a
zdálo se nám škoda nevyužít šikovnosti našich malých tříletých slečen.
Děkujeme - děti byly v krojích kouzelné a pohladily nejen oči ale i duši.
Zemědělskému družstvu Agro Sokoleč
a.s. za finanční podporu, za kterou jsme
dětem nakoupili stavebnice Lego.
Paní Šárce Šimáčkové za nejrůznější
papírové výseky, barevné čtvrtky a jiné
výtvarné materiály, které obohatí naši
činnost.
Paní Pavlíně Mrázové za množství
omalovánek, vystřihovánek a dalších
výtvarných materiálů a dárečků pro děti.
Paní Petře Gregorové za velkou krabici
pohárů, které putovaly jako odměny za
sportovní výkony do sokola.
Paní Petře Petržálkové za přísun
papírových polotovarů na výtvarnou a
pracovní činnost.
Obecnímu úřadu Sokoleč, který zaplatil
dopravu autobusem na plavecký výcvik dětí a školu v přírodě, aby ji nemuseli hradit rodiče.
Zároveň bychom rádi poděkovali všem, kteří nám během školního roku přispívali pracovním materiálem
a dalšími drobnostmi pro děti.
Co se děje nyní?
Školní rok 2015/2016 začal naplno 1. 9. Kapacitu mateřské školy – 35 dětí, máme naplněnou. V průběhu
školního roku nelze přijímat další děti. Pokud budete mít zájem o umístění dítěte ve školním roce 2016/2017 je třeba
přijít na zápis do MŠ, který proběhne v měsíci dubnu nebo květnu v roce 2016. Pro letošní rok máme ve velké
modré třídě 14 předškolních dětí v kombinaci s nejmladšími 9 dětmi do počtu 23. V oranžové třídě je 12 dětí 4 - 5
letých.
Nově příchozí děti se adaptovaly velmi dobře a brzy. Nenaplnily se katastrofické vize některých rodičů, kteří
měli pocit, že děti nástup do MŠ nezvládnou. Většinou se děti do MŠ těší, pokud jsou v dobré zdravotní a psychické
kondici. Pobyt v kolektivu vrstevníků je pro ně zajímavý ale někdy i vyčerpávající množstvím dojmů a činností,
zvlášť pro ty nejmladší.
Již jsme zvládli dvě divadelní představení a vystoupení s papoušky. 1. 10. jsme předvedli pásmo písniček
a tanečků s pohádkou o Boudě budce v Seniorparku ke Dni seniorů. To nás čeká i pro seniory v denním stacionáři
v Kluku a pro naše seniory v Sokolči i s malými dárečky pro babičky a dědečky.
-7-
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Co bude?
Chystáme cílenou přípravu předškoláčků na zápis do 1.
třídy, která bude probíhat společně s jejich rodiči. Jsou
v plánu i další divadelní představení pro děti.
Letos jsme se rozhodli uspořádat místo vánoční besídky
„Svatomartinskou slavnost světla“, která proběhne ve středu
11. 11. 2015 od 16.oo hodin (pokud nám bude počasí přát) na
zahradě mateřské školy. Ve spolupráci s rodiči připravíme
dobroty na občerstvení, pro děti čaj a pro rodiče něco
ostřejšího na zahřátí. Děti zazpívají, zatančí a zarecitují a
užijí si trochy tajemna, čarování a světel na zahradě.
Vyhlašujeme soutěž pro všechny přítomné rodiny a jejich
členy o nejzajímavější lampión. (Můžete použít k ozdobení
klasické papírové lampióny, sklenice, dýně, plechovky. Vaši fantazii a šikovnosti se meze nekladou). Všichni budou
odměněni malými dárečky. Srdečně zveme rodiče, babičky, dědečky, tety a strýčky, ale i ostatní zájemce.
Mgr. Jana Boumová

₪₪₪

AGRO

Před rokem 1990 provozovaly živočišnou výrobu
všechny zemědělské podniky. Ne každý měl sice prasata,
drůbež byla jen v malém množství podniků, zato skot byl
všude. Potom začalo zvířat ubývat. Důvodem byly jednak
výkupní ceny, ale hlavně zřejmě způsob distribuce dotací
z EU. Ty nakonec směřovaly na plochu a vedly zemědělce
k preferování co nejjednodušší výroby. Skot, respektive
výroba mléka je naopak tou nejsložitější. Výsledkem je
pak i to, že v dnešní ČR se nyní vyrábí asi o 100 milionů
litrů mléka ročně méně, než tomu bylo v Čechách a na
Moravě v roce 1920! Nákup mléka je ve srovnání s rokem
1989 poloviční navzdory tomu, že užitkovost stoupla od
vstupu ČR do EU ze 6006 na 7705 litrů na dojnici a rok,
což řadí ČR mezi nejlepší v Evropě.
S úbytkem zvířat ubyly i plochy krmných plodin.
Současně klesaly výměry některých tradičních plodin, jako
například cukrovky, brambor a zeleniny, ovoce a chmele,
zatímco jiné, jako čekanka a len zmizely z polí úplně.
Klesající stavy zvířat dále vedly k nižší potřebě krmného
obilí. Plochy osívané původně těmito plodinami pak
většinou nahradila řepka. To vše vedlo ke komplikacím
v osevních postupech a také k tomu, že půda je stále větší
měrou znehodnocována.
Naše společnost se z tohoto důvodu, který je na
písčitých půdách ještě markantnější, rozhodla živočišnou
výrobu alespoň v menší míře zachovat. Znamenalo to
ovšem potřebu dosti značných investic, což mimochodem
byl další důvod, proč řada podniků od ŽV ustoupila.
Postupně tak v nejbližším okolí zmizel skot z Velimi,
Cerhenic, Pískové Lhoty, Opolan a Senic a v roce 2014
i z Křečhoře a Choťánek. S výjimkou dvou malých stád
v Osečku a Přední Lhotě, čítajících několik desítek kusů,
jsme tak jediní, kdo tuto výrobu v naší oblasti ještě
provozuje. Činíme tak právě s ohledem na uchování
úrodnosti půdy a z přesvědčení, že zemědělství má
zajišťovat výrobu potravin, nikoliv jen suroviny pro
bioplynové stanice a elektrárny. Z toho důvodu jsme

₪₪₪

přistoupili k vybudování nového kravína, vybaveného
dojícími automaty.
Aby bylo jasno, jak vypadá podnikání v českém
zemědělství: když jsme tento záměr pojali, byla výkupní
cena mléka cca 8,50 Kč za litr. Když jsme začali chlév
stavět, byla tato cena těsně nad 10 Kč. Při naskladňování
prvních krav bylo 5,80 Kč za litr! Po dobudování jsme
měli nejmodernější provoz ve středočeském kraji,
odpovídající plně všem zákonným normám i přirozeným
požadavkům zvířat, ovšem náklady na výrobu mléka byly
přes 9 Kč za jeden litr. V současné době vyrábíme mléko
s jedněmi z nejnižších nákladů v ČR, a přesto proděláváme
zhruba 2 Kč na litr. Slibované dotace nepomohou. Čím
jsou větší, tím méně platí mlékárny, takže tyto peníze
zemědělstvím jen protečou.
Chlév jsme stavěli na dvě etapy. Celkové náklady byly
35.281.669 Kč a z toho pouze 5.185.000 Kč činila dotace.
Zbytek cca 30 milionů jsme financovali částečně
z vlastních zdrojů, částečně z úvěru ve výši 21.500.000 Kč.
Ten splácíme dosud.
Výroba mléka se po krátkém období solidních cen už
opět výrazně nevyplácí. Umožňuje však zachování
struktury půdy, rozumných osevních postupů, střídání
plodin nikoliv jen ve smyslu obilí x řepka, i udržení
zaměstnanosti. Ta zase ovlivňuje část prostředků, které do
rozpočtu obce přicházejí ze státního rozpočtu, neboť
systém zohledňuje počty zaměstnanců podniků v obci
sídlících a to bez ohledu na jejich trvalé bydliště. Přímo ze
Sokolče zaměstnává naše a.s. 13 pracovníků na trvalý
pracovní poměr, další 3 – 4 příležitostně. Počet občanů
pracujících v zemědělství ČR poklesl proti roku 1990
zhruba na čtvrtinu. Dávno minuly doby, kdy na vesnici
prakticky z každé rodiny alespoň někdo pracoval
v družstvu. Bohužel se s touto změnou vytratil i vztah
obyvatel venkova k zemědělství. Ten je dnes v ČR
nesrovnatelně horší, než třeba v Rakousku, nebo ve
Francii, kde dosud platí, že zemědělství k vesnici prostě
patří.
Ing. Milan Spremo, předseda představenstva
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