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více než desíika nově
vyučených zemědělců
opouští každoročně
brány učiliště v Horkách
nad Jizerou. Práci
v oboru najdou všichni
hned po vyučení. Je o ně
totiž zájem.

, Evl;nnošovÁ

HORKY NAD JIZEROU | ..Dobří trakto-
risté zemědělcům chybí. U větširry hos-
podářů schází lidé, kteří jsou schopni
zorut, zasit, jezdlt kombajnem, řezačkou
a na podzim se zapojit do oreb. Všechny
činrrosti musí dělat člověk, kteqý jim ro-
zumí. A právě nastává generační výmě-
na," upozorňuje Miloš Repáň ze Střední
odborné školy a Středního odborného
učiliště Horky nad Jizerou s tím. že zod-
povědnostje velká - třeba kombajn stojí
kolem 10 milionů korun,

Tradice od roku 1952

\a škole v Horkách mají zemědělské
obory tradici už od roku 1952. Na obor
zemědělec - farmiť tu obvykle nastupu- _

je do pn,ních ročnfl<ů mezi 12 a24 žíky
a škola nemá problém místa naplnit.
,,Pohlížejí na zemědělství jako na per-
spektivní obor. V rámci sfudia získají
naši žáci řidičský prukaz na traktor,
osobní i nákladní áuto. Navíc si mohou
udělat kurz na ovládání sklízecí mlátič-
§,- a hydrauiického nakladače," vyjme-
novává Mi]oš Repáň. Díky tomu, že
t_vto obory podporuje i Středočeský
kraj, dostávají ryavic žáci stipendium.

Škoia úzce spolupracuje s fatmáři, ze-
mědělskými podniky i Agrární komo-
rou. Ti všichni mají zájem pňjímat učně
z Horek na praxi. ,,To je změna oproti
stavu řeba před deseti lety, kdy sice ško-
la s firmami spolupracovala, ale bylo to
založeno spíše na osobních vzíazíc|t.
Dnes je přístup firem mnohem aktivněj-
ší," podotýká Miloš Repáň.

Žeci tak už během studií jezdí na
smluvní pracoviště na praxi. Díky tomu
se naučí ovládat moderní traktory i další
stroie, které stojí několik milionů korun
a škola si nemůže dovolitje pořídit.

V zemědělshých dovednostech se pra-
videlně zdokonalují i díky odborné sou-
těži, kterou škola už řadu let pořádá. Za-
tím poslední klání proběhlo počátkem
května. Disciplínyjsou voleny tak, aby
v soutěži uspěli i zahradníci či opraviiň
zemědělských strojů a mají prověřit teo-
retické znalosti i praktické dovednosti.

Soutěžilo se například v poznávíní
technických a biologických materiálů,
v jízdé zračlosti, ovládání nakladače
nebo rotační žací lišty. ,,Letos úkolyješ-
tě zkomplikoval těžký teréir po nočním
dešti. Průvodním znakem soutěže bylo
jako každoročně vysoké nasazení a vy-
rovnané výkony většiny soutěžících,"
pňpomíná Miloš Repáň.

V jednotlivých disciplínách letos ob-
sadili první místažáciz Horek, Hubálo-
va a Vlašimi. Celkovým vítězem se pak
stal ziskem 198 bodů z200 možnýcb,
Ian Zemat ze školy z Horek nad Jize-

HoIky strčí kluky do kapsy

V oboru zemědělec převažují chlapci,
v kždém ročníku jsou ale i nějaké dív-
ky. A nezůstávají pozadu. ,,Holky zvlád-
nou traktor levou zadní. kolikrát klu-
kum vytřou zrak. Jsou pečlivější, nej-
sou tak zbrklé. Kluci jsou techničtější a
silněiší, ale holky je v řadě věcí strčí do
kapsy." hodnotí Repáň.

I když žáct obor absolvují úspěšně,
v zemědělství zitsíává tak čtvrtina
z nich. Souvisí to se situací na trhu prá-

ce, kdy zejména na Mladoboleslavsku
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Tříletý učební obor je zaměřený

na širokou profesní přípravu

v základech zemědělského

hospodaření a dalších činnostech

v různých odvětvích podnikání na

Venkove a Ve sluzbacn. lacl ]sou
připravováni v oblasti

mechanizace, opravárenstvi
chovu zvířat, pěstování

zemědě|ských plodin, zahradnictvi
a krajinotvorby, Součástí přípravy

je získání řidiěského průkazu

sk. B, T a C a absolvování kurzů

obsluhy sklízecích mlátiček

a hydraulických nakladačů.

AbsolVenti se upIatňují Ve

výrobních provozech zemědélské
prvovýroby, v samostatné
podnikatelské činno§ti a ve

sIužbách pro zémědělství.

je nezaměstnanost nízká a firmiám ch_r -

bějí zaměstnanci. ,,Že by nenašli upiat-
nění, to těmto žákum nehrozi. Už dfl+
řidičským oprávněním, která získají.
mohou například jezdit niákladními
auty. Podniky o ně stojí aLikajíjezaji,
mavými pracovními nabídkami"' říká
Miloš Repáň s tim, že do zeměděisn,í
může jít člověk ochotný pňjmout žir-ot-
ní styl, kteqý k tomuto oboru neodm; sli-
telně paří. Tedy jít do práce, kdy je p-
třeba - řídit se podle potřeb dob_r,tka ů
podle sezony na poli.

kladač a mlátičku, FoTo l ARCHlV sou HoRKY NAD JlZERoU

Tradičně se účastní pět škol, letos k nim rou před Janem Dvořakem a Jiřm Čemí-
přibyla ještě šestá. Každá škola může kem.
vyslat ři soutěžící.

Na učilišti se žáci naučí řídit traktor s valníkem i obsluhovat hydraulický na-
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