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ÚVODNÍK
Milí čtenáři Zpravodaje Neveklovska,

jsme rádi, že jste si právě otevřeli březnovo-dubnové číslo svého Zpravodaje na rok 2011. Podle
nejnovějších zpráv bylo minulé číslo téměř okamžitě rozebráno a to nás, redakční radu, velice těší.
Zároveň je tento další výtisk jakýmsi "lakmusovým papírkem" Vašeho zájmu - zda bude třeba zvýšit
počet výtisků či je současné množství výtisků dostatečné. Budeme rádi, pokud nám napíšete, jak je
složité (či jednoduché) se ke Zpravodaji dostat, co se Vám na něm líbí či nelíbí.
Před námi jsou dva jarní měsíce - příslib lepšího počasí. Ovšem lidová moudrost nabádá - březen, za
kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Takže pokud je venku opravdu ošklivo, vyražte třeba do
místní knihovny, nebo se nechte inspirovat bohatým kalendářem kulturních akcí v závěru
Zpravodaje.
Pěkné předjaří přeje
Za celou redakční radu Jana Mužíková
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ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA, LEDEN-ÚNOR 2011

3

ZPRÁVY MĚSTA NEVEKLOV
Za rubriku zodpovídá Mgr. Jana Mužíková
SLOVO STAROSTY
(jmu) Dobré ráno pane starosto, co čeká
Neveklov v jarních měsících roku 2011?
Čeká nás výběrové řízení na dodavatele na
intenzifikaci čistírny odpadních vod, zatím je to ve
stádiu inženýrské činnosti. Dále čekáme na
vyjádření povodí Vltavy ke sběrnému dvoru - to je
poslední instutuce, která schází referátu životního
prostředí v Benešově tak, abychom mohli zahájit
stavební řízení, protože náš stavební úřad bude
připravovat stavební povolení. Následně bude
znovu výběrové řízení pro dodavatele.
Chtěl bych připomenout, když už jsme u těch
výběrových řízení, že v současné době probíhá
komplikované výběrové řízení na dodavatele
revitalizace historického centra. To je věc, která
nás všechny náramně zajímá, protože tak jak je
projekt připraven, naši obec neuvěřitelně zkrášlí.
Samozřejmě usilujeme o to, abychom dotaci,
kterou jsme obdrželi, využili z plné částky.
Občané si nemohli nepovšimnout čilého ruchu na
náměstí u "obchoďáku" - můžete komentovat
tyto práce?
Samozřejmě. Dělá mi to velikou radost, že spousta
občanů má takový zájem o tuto stavbu, protože
spousta z nás pamatuje, jak těžko to vznikalo, jak
se to dostalo do úzkých a těch dvacet let monstra
na náměstí. Já jsem měl buď tu smůlu, nebo to
štěstí, že jsem tu stavbu zahájil v roce 1988 a byl
to taky takový prubířský kámen naší činnosti,
protože tenkrát Neveklov o ničem jiném nemluvil
než o obchoďáku. Připomínám, byl zde jeden
obchod na náměstí s potravinami a jeden dole v
Pražské ulici. A když sem v létě najeli pražáci, tak
tady byly neúnosné fronty. Uteklo dvacet let a
podařilo se sehnat spoluinvestory, což všichni
vědí, a myslím si, že mravenčí ruch na stavbě
svědčí o tom, že ta firma to myslí zcela vážně.

Trochu zabrusme na
pole
kulturní...Neveklov se
v březnu připojuje k
akci Celé Česko čte
dětem, tak bych se Vás
chtěla zeptat, jaká je
kniha Vašeho dětství a
proč?
To je zcela jednoznačné - Karel Poláček a Bylo nás
pět. To Vás prostě chytne za srdíčko. Byl jsem
velice zvědavý na filmové zpracování, které bylo
natáčeno ve městě Kouřim. Toto zpracování zcela
odpovídá duchu Karla Poláčka a to se mezi
literaturou a filmem daří velmi málo.
Blíží se nám květen, tak možná trochu předem
pozvánka pro čtenáře - blíží se také koncert pana
Reného Kubelíka?
Jistě, máme již společný termín 29.5. v 18:00
hodin a představu máme, že by koncert byl v
kostele sv. Havla. Tomu předchází žádost na
církev, zda je možné ten koncert uspořádat, tu
jsme podali a předpokládáme, že vzhledem k
vhodnosti klasického repertoáru tomu bude
vyhověno.
A teď už jen vzkaz našim čtenářům - předjarní,
jarní?
No, aby už trošku povolily mrazy, aby povolily
chřipky, protože to nás tady všechny sužuje a aby
nám drželi palce, protože toho máme opravdu
připraveného dost a když se něco dělá, tak někdy
ta jiskřička vylítne.
Děkuji za rozhovor a budeme se těšit
nashledanou.

USNESENÍ č. 2
z veřejného zasedání Zastupitelstva města
Neveklov konaného dne 2. února 2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o
činnosti v obci za uplynulé období
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu
usnesení č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu
na r. 2011- rozpočtové opatření č. 1, ve výdajové
části paragraf 3639 položka 6121 – Budovy, haly,
stavby zvýšit o 20 mil. Kč, případná ztráta bude
hrazena z přebytku hospodaření z minulých let
Zastupitelstvo města schvaluje usnesení dle
přílohy č. 1

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu odměn
zastupitelů dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb.
Zastupitelstvo města schvaluje, aby ZŠ nesla
čestný název "ZŠ Jana Kubelíka Neveklov"
Zastupitelstvo města schvaluje předsedy
osadních výbor: Přibyšice – Hašek Josef, Jablonná
n/Vlt. – Stibůrek Josef, Ouštice – Červenský
Václav, Bělice – Petrák Přemek, Zádolí – Hasman
Ladislav
V Neveklově 3.2.2011
Návrhová komise:
Jana Žabová v.r.
Ing. Antonín Dušek v.r.
Mgr. Michal Sejk v.r.

Zastupitelstvo města schvaluje usnesení o
schválení Zadání změny úz. plánu – příloha č. 2
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závazné
vyhlášky č. 1/2011, 2/2011, 3/2011 o místních
poplatcích
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o
bezúplatném převodu nemovitostí č. smlouvy
UZSVM/SBN/10370/2010-SBNM jedná se o
pozemek č. 562/12 v k.ú. Dalešice
Zastupitelstvo města schvaluje záměr směnit
část pozemků nemovitý majetek Lad. Cuhorky za
nemovitý majetek města Neveklov dle
přiloženého seznamu v neprospěch p. Cuhorky
241 m2, který na vyrovnání nereflektuje, město
vstupuje do směny výměrou 1.054 m2, p. Cuhorka
výměrou 1.295 m2
Zastupitelstvo města schvaluje prodej 2 částí
pozemku p.č. 1160/91 v k.ú. Neveklov dle GP 6523663/2010 p.č. 1160/116 a 1160/161 spol. ČEZ za
500,- Kč/m2 za účelem výstavby trafostanic
Zastupitelstvo města vyhlašuje rozhlednu na
Neštětické hoře jako opuštěný majetek podle
zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění

Za správnost vyhotovení:
Hana Vitejčková
tajemnice úřadu
Zveřejněno dne 3.2.2011

Příloha č. 1
USNESENÍ
dle ustanovení § 85 odst. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích
Zastupitelstvo města Neveklov v návaznosti ke
schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje
uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí
dotace ve výši 4.160.898,79 Kč a schvaluje
vyčlenění peněžní částky ve výši 1.617.700,21 Kč,
odpovídající spolufinancování projektu registrační
č. CZ.1.15/3.3.00/50.00955
Datum: 2.2.2011
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SČÍTÁNÍ LIDU 2011
(jmu) Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým
akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel
tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům
k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku
zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec
nejstarší dochovaný soupis na českém území je
považován soupis majetku litoměřického kostela z
roku 1058, který je součástí zakládací listiny
knížete Spytihněva II. Za významný mezník pak lze
označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny
Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou
kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v
habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v
roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně
na celém území soustátí.

Ze sčítání lidu lze dnes získat velice důležité
informace, které by měly sloužit jako podklad pro
rozhodování v oblastech územního rozvoje,
sociální politiky, bydlení, dopravy, apod.
Konkrétně lze ze získaných údajů např. zjistit
množství dětí, které budou v dalších letech
navštěvovat školky či školy, sestavují se tzv. mapy
dojížďky, které zjišťují dopravní obslužnost v ČR,
tj. kolik autobusů, vlaků či tramvají daná oblast
skutečně potřebuje. Vůbec poprvé se zjišťuje tzv.
faktické bydliště, kdy starostové obcí zjistí, kolik
občanů doopravdy bydlí v jejich obci bez ohledu
na to, zda jsou tam hlášeni. Živnostníci,
podnikatelé a firmy dostanou velmi dobrý přehled
o tom, ve kterých lokalitách je potřeba jejich
služeb.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice
uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem,
ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25.
na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou
sčítat všechny země EU z nařízení Evropské
komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání

lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na
osobu (tedy cca 0 EUR na jednoho obyvatele, což
je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské
Unii obvyklá ).

Sčítání lidu krok za krokem

bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti
společně s občanským průkazem. Zároveň bude
mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým
logem České pošty.

Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou
roznášet sčítací formuláře, najde každá
domácnost ve své schránce letáček se základními
informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem
bude v každé schránce lísteček Informace o
kontaktních osobách a místech, kde bude
uvedeno jméno sčítacího komisaře, který
formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín,
kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo
obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné
ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy
budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den
v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu
doma. Materiály budou komisaři roznášet do
schránek od 26. února do 6. března 2011. Sčítací
komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat
speciálním průkazem sčítacího komisaře, který

Komisaři roznáší formuláře
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25.
března každou domácnost v ČR a předají jí
dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou
v době rozhodného okamžiku v domácnosti třeba
jen přechodně).
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro
všechny členy domácnosti. Formuláře vám
komisaři předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho
trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu
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předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám
bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní
komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného
formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým
způsobem budete chtít vyplněné formuláře
odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu na
www.scitani.cz
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete
tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín
schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ
(pokud vyberete tuto možnost, předá vám
komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné
poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc
s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou
připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina,
němčina, ruština, romština, vietnamština,
francouzština, ukrajinština a polština)
Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a
nebudu v tu dobu doma?
Pokud
vás
sčítací
komisař
nezastihne
v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky
Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů,
kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo

POLICIE ČR INFORMUJE
ZLODĚJ NAVŠTÍVIL KLUBOVNU JUNÁKU
Do klubovny Skautů v Neveklově se z 6. na 7.
února vloupal neznámý pachatel. Nejdříve vnikl na
pozemek domu a pak rozbil skleněné výplně
křídel dvojitého okna v pravé stěně budovy
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průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud
by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete
zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a
domluvit si jiný čas návštěvy. Pokud vás pak ani
podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce
Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích
formulářů s informací, že si můžete formuláře
vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna.
V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt
ve vašem regionu.
Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc
z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem
sčítání. Informace do sčítacích formulářů se
vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik.
Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli
vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři
osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte
kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat
formuláře do 14. dubna 2011.
Když budete potřebovat pomoc
Telefon:
800 87 97 02 bezplatná
informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů
2011
(v provozu
denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)

klubovny. Poté vnikl dovnitř a odcizil dvě sekyrky
a peníze. Svým jednáním tak majiteli budovy
Městu Neveklov způsobil škodu ve výši jeden tisíc
pět set korun. Junáku pak vznikla škoda za jeden
tisíc korun.
Týnečtí policisté případ prošetřují jako podezření
ze spáchání přečinu krádeže. por. Bc. Zuzana
Stránská
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OSOBNOSTI, SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

STROMY UMÍRAJÍ VE STOJE
za Josefem Šťástkou
16. února letošního roku nečekaně zemřel pan
Josef Šťástka, odborný lesní hospodář, který
pečoval o obecní lesy Neveklova, Křečovic,
Stranného a dalších vlastníků, člen zastupitelstva
Neveklova v létech 1998 – 2002 a
především obdivuhodně poctivý a pracovitý
člověk. Měl jsem to štěstí, že jsem s Josefem
Šťástkou řadu let sdílel plány a starosti o rozvoj
Neveklovska a chtěl bych se s ním na stránkách
Zpravodaje Neveklovska ještě jednou rozloučit.
Dlouhé roky jsme se spolu jen míjeli. Nepatřil
k těm, kteří rádi vysedávají u sklenky a nebo se
zapovídají na každém na rohu. Jeho kroky
směřovaly z lesa k rodině a od rodiny k lesu,
protože to byl celý jeho svět.
Na počátku devadesátých let se tento svět rozrostl
ještě o obec. Pověřit Josefa Šťástku prací
odborného lesního hospodáře bylo jedno
z nejšťastnějších
rozhodnutí
neveklovského
zastupitelstva. Myslím, že to bylo na popud pana
doktora Ticháčka, protože osobní skromnost
Josefa Šťástky byla snad až přehnaná. Na druhou
stranu stejně výjimečné byly i výsledky jeho práce.
„Jestli máte chvilku čas, tak pojďte se mnou, ať
vidíte, co je obecní majetek“, vyzval mne před
řadou let. V tom předjarním odpoledni jsme se
teprve sblížili. Na svěřených dvou stech hektarech
věděl snad o každém semenáčku, o místech, kde

se líhne kůrovec i o místech, která jsou ohrožena
nenechavostí lidských rukou. Jeho cit pro
spravedlnost jako by nepatřil do dnešní doby. „Jak
to, že vy jako hajný topíte uhlím“, zeptal jsem se
ho udiveně. „Já nepotřebuji, aby mě někdo
podezíral, že jsem si přivezl načerno soušku
z obecního“, byla jeho rázná odpověď. S takovým
člověkem byla radost spolupracovat, s takovým
člověkem byla čest rozhodovat v zastupitelstvu.
Až na to, že moc těžko nesl nespravedlnost a
složitě se s ní vyrovnával.
Opravdu nejlépe mu bylo v lese. V době, kdy
všichni chvátají a čas se měří už i na zlomky vteřin,
on se dokázal zastavit a rozhlédnout kolem sebe.
Plánoval na dekády a počítal na letokruhy. Věděl,
že smrt je součást života a občas na toto téma i
poněkud hořce zažertoval.
Zemřel jsi, Pepíku, ještě dřív, než jsme si stihli
potykat, ještě dřív, než přišel Tvůj mýtní věk.
Přemýšlím, jaký strom je Tvým obrazem a napadá
mne jedle. Jedle jako strom ušlechtilý, krásný, ale
také křehký a zranitelný. Takový jsi byl a takový už
zůstaneš v našich vzpomínkách. Chybíš nám a
naše bolest je jen o to menší, že tam někde v nebi
Ti určitě šumí stromy stejně hezky jako nám tady
ve Chlovech, ve Chlumu nebo v parku. Ve svých
dětech a ve svých stromech pro nás žiješ dál.
Budiž Ti jehličí lehké.
Karel Šebek
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ŠLECHETNÁ ŽENA S TRPKÝM OSUDEM
Od narození PAVLY MOUDRÉ, spisovatelky, překladatelky a bojovnice za práva žen a za mír, stíhané
rakouskou vládou, upynulo 150 let. Pavla Moudrá je silně spjata nejenom s Benešovem, ale i s Neveklovem,
kde žila a je na místě si toto výročí připomenout. Zajímavé je, že jméno téměř neznámé Pavly Moudré je
zmíněno např. ve druhém díle Haškova Švejka.
Narodila se 26.1. 1861 v Praze v rodině asekuračního (pojišťovacího) inženýra. Vzdělání nabyla v soukromých
a veřejných školách, jen s přemáháním vydržela v klášterním internátě U uršulinek. Odpuzoval ji německý
duch ústavu, klášterní dril a primitivnost výuky. Moudrá měla umělecké sklony a navštěvovala Pivodovu
pěveckou školu, tančila ve sboru Národního divadla a herecké lekce brala u Sklenářové-Malé. Správně však
pochopila, že k těmto uměním nemá talent. Jako vychovatelka ve šlechtické rodině ztratila iluze o
aristokracii.
V roce 1885 se jako 24letá provdala za muže dobrodružné povahy, spisovatele Jana Mucka-Albieriho.
Manželství se nevydařilo, syn Pavel zemřel v prvním roce života a po čtyřech letech se dvojice rozvedla.
Moudré zbyl z tohoto vztahu jen podnět k umělecké tvorbě a manželovo jméno Albieri - pseudonym. Začala
vydávat feministický čtrnáctideník Lada, ale nezískala dobré přispěvatele. Ty odradil odsudek Elišky
Krásnohorské, která viděla v Ladě konkurenci pro své Ženské listy. Zklamaná Moudrá odjela pracovat jako
vychovatelka k volyňským Čechům. Zážitky z Ruska a Dalmácie vypověděla ve svých cestopisných črtách,
poté se zaměřila na literaturu pro dívky.
Roku 1902 se provdala za o 14 let mladšího neveklovského obchodníka Antonína Karla Mrhu (1875-1947),
který si zřídil v Neveklově obchod se smíšeným zbožím v Táborské ul. č.39. Antonín Mrha si jako jediný
obchodník z celého Neveklovska platil velkou reklamu na první (!) straně každého čísla krajinského časopisu
"Zájmy Neveklovského okresu" I (1912-13), roku 1905 nechal také vytisknout barevnou pohlednici
"Neveklov.Obchodní dům A.K. Mrhy, Lékárna" s detailním záběrem svého domu.
Přes toto vnější pozlátko se podnikání nedařilo, a tak Moudrá zachraňovala rozpočet domácnosti ze svých
honorářů. Když byl Mrha za války odveden, musela zastávat i práci v obchodě. Manželé se nakonec rozvedli,
Mrha odešel na Moravu, Moudrá zůstala v Neveklově. Strádala zde ve velmi nuzných poměrech. Ve svých 63
letech odešla do Prahy hledat zaměstnání, pochopitelně marně. Přes všechnu existenční mizerii nacházela
Moudrá smysl svého života ve veřejné práci. Jako první odsoudila pokusy na zvířatech. V roce 1913
zorganizovala velkou petiční akci na záchranu záložníků 28. dragounského pluku, kteří byli obžalováni ze
vzpoury. Petici podepsalo 125 tisíc žen a podpisové archy chodily na adresu Moudré do Neveklova.
Z pobytu v Praze vydávala s radikálním pacifistou Přemyslem Pitterem vlivný časopis Sbratření (1928-1935).
Současně Moudrá propagovala vegetariánství, abstinenci, teosofii. Stala se známou postavou v
mezinárodním mírovém hnutí, účastnila se kongresů v Londýně, Berlíně a Curychu. Bohužel honoráře ji
nemohly uživit, a tak jí pomáhaly příspěvky spolu Svatobor a prezidenta Masaryka. Její život skončil v
Domově osamělých žen v Dejvicích 10. září 1940.
(zpracováno podle Týdeníku Jiskra č. 3, roč. LIII-19.1. 2011 a materiálů p. Jany Nejtkové z Nebřicha)
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KULTURA VE MĚSTĚ
Za rubriku zodpovídá Mgr. Růžena Chárová

BŘEZEN MĚSÍC KNIH(OVN)Y
(jmu) V Československu mého mládí byl březen
vyhlášen měsícem knihy. Pamětníci určitě
vzpomenou na dlouhé čtvrteční fronty před
obchody s knihami, jelikož novinky knižní tvorby
se tedy do socialistické reality dostávaly jen každý
čtvrtý den v týdnu pod heslem "Každý čtvrtek
novou knihu".
Úsměvné, limitující, nebo dokonce trapné? Ať tak
či onak, lidé četli daleko více než dnes. Tradiční
nakladatelství bojují o přežití, děti ještě ve třetí
třídě těžce klopýtají přes složitější slova a na
dračku jde jen pár ojedinělých titulů
importovaných
nadnárodní
marketingovou
komunikací. Jedním z nových domácích projektů
na záchranu dětského čtenáře je akce Celé Česko
čte dětem, která si již od svého vzniku klade za
úkol podporovat emocionální vývoj dítěte a
formovat návyk číst si v dospělosti. Vědci i
praktikové totiž shodně tvrdí, že pravidelné hlasité
předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho
paměť a obrazotvornost.
Neveklov se k projektu připojuje právě nyní a
celou akci nazval Březen-měsíc knih(ovn)y. Akci
podporuje MŠ i ZŠ Neveklov, která přichystala pro
všechny děti z prvního stupně zajímavou soutěž.
Vyvrcholením březnového Měsíce knih(ovn)y
bude čtení předškolním dětem 30. března od
15:00 v městské knihovně. Na programu bude
předčítání krátké pohádky ze Zlatého fondu
dětské literatury.
A jaké knížky četli v dětství naši radní?
Pan starosta již odpověděl na začátku Zpravodaje.
Pan místostarosta K. Šebek řekl: "Kniha mého

života? Musím uvést nejméně tři: Mým
slabikářem byly "Rychlé šípy" a pak vše, co napsal
Jaroslav Foglar. Později jsem objevil přes knížku
"Trosečníci z Vlaštovky" Arthura Ransoma. Ale
nejvíce mne oslovila, doslova zasáhla Exupéryho
knížka "Malý princ". Často se k ní vracím, je to
hluboce moudrá knížka o životě, o světě." Radní
Ing. Pavel Vosolil uvedl: "Než jsem nastoupil do
školy, tak jsem měl přečtenou knihu pohádek, a v
první třídě jsem s tím měl docela problémy,
protože jsem nedával pozor. No ale později jsem si
oblíbil knihu Lovci mamutů od Eduarda
Štorcha a to proto, že se zde nachází jak
dobrodružství,
tak
historie.
Jinak
čtení knih mi vydrželo až do dnešní doby."
Autorka tohoto článku a radní v jedné osobě
milovala samozřejmě pohádky z různých zemí,
třeba tu o Kostěji Nesmrtelném a krásné Vasilise a
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kolem třetí třídy hltala knižní sérii od Vojtěcha
Steklače o "Bořících", protože to byli správní kluci,
i když trochu průšviháři. Je docela možné, že ji
právě zde inspiroval život a hrůzné skutky
inspektora Mišoně, a proto se vydala na

učitelskou dráhu. Mgr. Michal Sejk dle svého
vyjádření knihu svého dětství nemá.

Knihovnické okénko

Byli bychom rádi, kdyby se našel někdo z
pamětníků, nebo ten, kdo slyšel vyprávět o
této rodině a o jejím životě v Neveklově, aby
nám informace sdělil. Doplnili bychom tak
velice plodný, i když krátký života Karla
Teigeho.

Nenápadně se opět blíží doba maturit. Jedna
pravidelná otázka z literatury je „regionální
literatura“. Náš kraj je vcelku bohatý na
„slavné autory“ ať již píší o kraji, nebo se zde
narodili, nebo navštěvovali. /např. P. Moudrá,
K. Nový, Fr. Hrubín, E. Horelová, J. Neradová,
J. Ježek a další/.
Mezi jmenované patří také dvě významná
jména pro naší historii – Josef a Karel Teige.
Josef Teige – historik a hlavní archivář města
Prahy. Jeho syn Karel /1900-1951/ byl český
kritik a teoretik
umění, publicista a
překladatel. Podílel se na založení poetismu,
byl
propagátorem avantgarních směrů
zejména v architektuře. Jako organizátor a
teoretik ovlivnil poetismus a surrealismus.
Zakladatel Devětsilu. Dětství prožil v rodinné
vile v Neveklově, v Rákosníkově ul. č. 148.

A co vy? Čtete rádi? Jaká je vaše Kniha dětství?
Napište nám a my nejhezčí dopisy odměníme
malou
drobností.

Březen – měsíc, kdy přichází vytoužené jaro,
pro nás měsíc knihy, měsíc internetu a
čtenářů.
Jako každý rok, tak i letos nabízíme seniorům
zdarma seznámení s počítačem, vyhledávání
na internetu.
Zpozdilým čtenářům neúčtujeme poplatky za
upomínky.
26. a 30. března „Den otevřených dveří“ od
8.do15.hod.
30. března od 15. hodin proběhne akce „Celé
Česko čte dětem“. Poslechnout si mohou přijít
i dospělí.
Jaroslava Šobíšková, knihovnice, 317 741 224

KINO NEVEKLOV BŘEZEN-DUBEN
4.3. Habermannův mlýn

Vstupné 35,- Kč. Kino promítá od 20,00. Změna
programu vyhrazena 1.4. kino nepromítá
8.4.

Letopisy Narnie

9.4.

Na vlásku, začátek od 15hod., 20,-Kč.

11.3. Zelený sršeň
18.3.

Cizinec

15.4.

Správce osudu

25.3.

Fotři jsou lotři 3.

22.4.

Gulliverovy cesty

29.4.

Varieté

ROZHOVOR S...
MARIÍ NERADOVOU, šéfkou Divadelního souboru
Kulturního střediska v Bystřici nejen o
uskutečněném představení Causa Rudolf v
Neveklově 5. února t.r.
Paní Neradová, proč jste si vybrali k nastudování
právě hru Jana Brabence?
Přes přátele jsme se seznámili s panem Janem
Brabencem, autorem hry a Ćechem žijícím ve
Vídni. Když zjistil, že u nás hrajeme divadlo, nabídl
nám k přečtení svoji hru, kterou už nastudovali
profesionální režisér a herečky. Hra se mi moc
líbila a abych pravdu řekla, svým obsahem, úplně
uchvátila. A tak jsme se do ní pustily - nejdříve s
kolegyní Michaelou Starostovou. Odehrály jsme
přes 40 představení na přehlídkách i tady v okolí.
Pak byla pracovně velmi zaneprázdněna a mne se
ta hra natolik líbila, že jsem ji přeobsadila a
vystupuji nyní s kolegyní Dagmarou Maierovou.
Máme už za sebou 8 představení.

spolu se sponzory, podporuje finančně. Bez toho
bychom nemohli svoji dobrovolnou činnost
vykonávat.

Jak se Vám hrálo v Neveklovském kině? Pódium
není příliš široké, nebáli jste se technických
problémů?
Abych pravdu řekla, trochu jsem měla strach. Po
představení s dětským souborem, který se s tím
moc nedokázal vyrovnat, jsem měla strach hlavně
z těch schodů, abychom se tam někde
neporoučely k zemi, což by nebylo v této hře
únosné. Doma jsme si to zkoušely v malém sále U
Jelena, kde máme také schůdek, sice širší a po
celé délce, ale to nám pomohlo v pohybu a jistotě
na vašem jevišťátku. Dokonce si myslím, že tam
scéna vypadala moc pěkně a zajímavě. Před
vašimi diváky se nám hrálo opravdu dobře. Byli
vnímaví a šli celou dobu s dějem hry a s námi. Díky
za ten krásný večer.

My děkujeme za krásné představení a přejeme
Jak se Vám daří udržet chod ochotnického
souboru v dnešní "komerční" době? Kolik má váš
spolek
celkem
členů?
To je různé, podle výběru hry. Vlastně hru vybírám
podle toho, kdo je právě ochoten věnovat spoustu
volného času tomuto krásnému, ale velmi
náročnému koníčku. V Lucerně, se kterou jsme u
vás také vystoupili, účinkovalo 26 lidí. To bylo ale
opravdu největší obsazení v současné době a moc
špatně se mi dávali účinkující do kupy na
představení. Nejlepší je tak do deseti lidí. V nové
hře nás bude hrát 7 plus technika. Na tohle byla
vynikající právě "Causa Rudolf". Obě role jsou sice
opravdu pořádné klády, ale nejlépe se dává tato
parta lidí dohromady na zkoušky i představení. A
co se týká chodu divadelního souboru, jsme pod
kulturním střediskem a tedy pod Městem Bystřice
a to nás,

hodně spokojených diváků! Jana Mužíková

OSADNÍ ZPRÁVY
Za rubriku zodpovídá Ing. Marie Šaffková
NOVÍ PŘEDSEDOVÉ OSADNÍCH VÝBORŮ
Na posledním zasednání Zastupitelstva města Neveklov byli schváleni noví předsedové osadních
výborů a to ve složení:
Přibyšice – Hašek Josef, Jablonná n/Vlt. – Stibůrek Josef, Ouštice – Červenský Václav, Bělice –
Petrák Přemek, Zádolí – Hasman Ladislav
Tímto vyzýváme nové předsedy, pokud mají zájem publikovat články o životě v jejich osadě, o
akcích, či poslat fotografie, nechť kontaktují paní Marii Šaffkovou na marie.saffkova@gmail.com
nebo prostřednictvím základní školy Neveklov, kde paní Šaffková vyučuje.

NAŠE ŠKOLY
Za rubriku zodpovídá Mgr. Martina Mazúchová
LEDEN A ÚNOR V MŠ NEVEKLOV
Podle ŠVP (školní vzdělávací program - pozn. red.)
má leden a únor název - Bílá sněhová cestička
Podtéma.1.Bude zima, bude mráz?
2.Zápis do ZŠ
3.Masopustní veselice
4.Svět kolem nás
5.Země, můj domov

zvířátkách a ptácích v zimě. Učily se poznávat svět
kolem nás, bydliště, ve kterém žijí, malovaly znak
Neveklova. Shlédly divadelní představení ,,O
tygříkovi“. Navštívilo nás EKOCENTRUM Votice
s výukovým
programem
,,Zvířecí
šatník“.
Předškoláci se připravovali na Zápis do ZŠ. V únoru
jsme se začali připravovat na náš tradiční
karneval, který se uskuteční
20.února
v sokolovně. Podrobnosti připravíme do dalšího
čísla.

Celý leden nám padal sníh, děti chodily sáňkovat a
bobovat. Vyprávěly si o zimě, zimních sportech,

V Neveklově 11.2.2011

LEDEN A ÚNOR NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

z důvodu školní nezralosti. Při zápisu děti
prokázaly
celkem
dobré
komunikativní
schopnosti, matematické představy, orientaci na
ploše a v prostoru a také znalost barev. Větším

Ve středu 9.2.2011 proběhl zápis dětí do 1.třídy
naší školy. K zápisu se dostavilo 30 dětí, 4 z nich
budou mít odklad povinné školní docházky

Eva Břicháčková
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problémem se ukazuje správné držení tužky a
správná výslovnost, takže velký počet dětí bude
potřebovat i nadále logopedickou péči.
Do 1.třídy 1.září 2011 nastoupí 26 dětí a třídní
učitelkou bude Mgr. Zdeňka Kurešová.
Letos už pošesté přišli v pátek 11.2. na besedu
mezi žáky 1.st. pan starosta ing. Jan Slabý a dr.
Pavel Sýkora. Žáci od 3. do 5.třídy se zájmem
poslouchali vyprávění o životě, krmení a ochraně
zvířat a lesa. Měli možnost prohlédnout si ukázky
loveckých trofejí, vycpaných zvířat, loveckých
zbraní a také slyšet zvuk „borlice“- signální
lovecké trubky.
Beseda vhodně doplnila svým obsahem výuku
environmentální výchovy. Vedení školy děkuje a
těší se na další podobnou akci pro školu.
Ředitel školy Mgr. Petr Voříšek
V pátek 11.2. se uskutečnilo školní kolo pěvecké
soutěže „Neveklovský slavíček“. Zúčastnilo se jí 11
žáků, kteří za doprovodu klavíru p.uč. Šaffkové a
kytary p.uč. Maška zazpívali dvě soutěžní písně.
V mladší kategorii se vítězem stala Magdaléna
Kadeřábková, na druhém místě byla Barbora
Cimermanová. Ve starší kategorii byla vítězem
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soutěže „Karlovarský skřivánek“, které proběhne
25.2 v Domě dětí a mládeže, Mělník, naši školu
pojedou reprezentovat vítězové z prvních a
druhých míst. Zvláštní kategorii uměleckého zpěvu
bude zastupovat Lenka Jiráčková z 9.A.
PROJEKTY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE NEVEKLOV
V loňském roce jsme začali
využívat nabídky přednášek
sdružení MAMMA HELP,
které se kromě jiného
zaměřuje i na prevenci
rakoviny prsu. Letos 12.ledna
se opět konala pro žákyně
devátého ročníku přednáška
na toto téma. Děvčata byla seznámena s metodou
samovyšetření prsu a mohla si samovyšetření
nacvičit na fantomovém modelu. Součástí
přednášky byla i beseda. Přednášky jsou zcela
zdarma.
Druhým rokem je
naše
škola
zapojena
do
soutěže
RECYKLOHRANÍ.
Děti odevzdávají
vybité
baterie,
vysloužilé drobné
elektrospotřebiče, za které potom škola obdrží
body. Bodové konto se navyšuje i za splnění úkolů,
které jsou během školního roku vyhlašovány a
zveřejňovány na webových stránkách soutěže.
Jsou zaměřené na ekologii a recyklaci odpadu.
V polovině ledna se uzavírala soutěž o nejlepší
recyklokoledu. Zapojily se třídy 5.A, 6.A a 8.B. Žáci
vymýšleli recyklokoledu, ve které se musela
objevit slova recyklace, příroda, zářivka a odpad.
Znění koledy museli přizpůsobit jedné ze čtyř
zadaných koled.

Markéta Cimermanová, druhé místo získala Adéla
Douděrová a o třetí místo se dělí Nikola
Kadeřábková a Tomáš Rada. Do krajského kola

Koncem ledna byla ukončena soutěž „Věnuj
mobil“. Žáci odevzdávají staré mobilní telefony.
Ty, které půjdou opravit, dostanou děti v dětských
domovech. Zbylé se budou recyklovat. Za
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nasbírané body si žáci mohou vybírat odměny
z katalogu, který je umístěn na webových
stánkách soutěže.
Naše škola je také zapojena do projektu "Školní
mléko". Žáci si mohou
objednávat
školní
mléko
a
mléčné
výrobky. Mléko je buď
ochucené
(vanilka,
jahoda, kakao) nebo
neochucené.
Z mléčných výrobků mají na výběr jogurty
(jahodový, meruňkový), lipánky (vanilkový,
kakaový, duo kakao – vanilka, duo jahoda –
vanilka), žervé (přírodní nebo s pažitkou). Každý
žák má nárok na 1 mléko nebo mléčný výrobek na
vyučovací den. V lednu si žáci objednávali na
leden a únor. Další objednávky budou v březnu na

ACH TA MAFIE!
Krátká zpráva o chodu KDH (a hasiči to opět
nejsou): Lítý boj o každé písmeno ve hře SCRABLE
a KŘÍŽOVKY . V půlce turnajů přichází mladí skauti
a vrhají se do nových utkání. Slovem MAFIE se do
vedení dostává Gepard, tentokrát všechny poráží
a šťasten chroupá vítězné jablko. Organizátorka
akce vítězí ve hře Scrable a stále čeká na
přemožitele. Příště
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březen a duben. Byli jsme upozorněni, že ceny
mléka a mléčných výrobků se budou od února
zdražovat zhruba o 0,50 Kč.

Žáci 1.stupně jsou zapojeni do projektu
„Ovoce do škol“. Zhruba jedenkrát za
čtrnáct dní dostávají žáci ovoce, zeleninu
nebo ovocné či zeleninové šťávy zdarma.
Nejen že dostali například jablka, hrušky,
blumy, pomeranče, ředkvičky, okurky,
zeleninové šťávy od Kubíka, ale také kiwi,
či pro nás málo známé ovoce kaki.

začínáme Osadníky z Katanu, pro mladší účastníky
máme připravenou ovocnou hru CINK! nebo nervy
drásající karetní Monopoly. Tradičně šachy, dáma,
křížovky.
Příště tedy ve čtvrtek 3.3.od 16:00 hodin. Velké
díky tímto patří Domovu mládeže, jelikož se za
a/někteří zapomněli přezout již dole a za b/ se hra
protáhla do bezmála 18:30 a nikdo na nás
nekřičel, ať už proboha jdeme domů:-)
Jana Mužíková, vedoucí Mensa klubu deskových her

SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Za rubriku zodpovídá Mgr. Andrea Pitelková

YMCA NEVEKLOV
MATEŘSKÉ CENTRUM YMCA ZVE RODIČE,
BABIČKY, DĚDEČKY... a DĚTI NA 2 DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ PRO MALÉ DĚTI:

O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI . POHÁDKU ZAHRAJE pan
Josef Knapp a DIVADLO V KUFRU
KDY? V PONDĚLÍ: 28. 3. 2011 od 10.00 hod KDE?
v sále kina Neveklov
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O ČEM NÁM POHÁDKA BUDE VYPRÁVĚT?
ZVÍDAVÝM DĚTEM NAPOVÍME. PŘECE "O
ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI"...
Sloni žijí v Africe už od nepaměti ,ale věděli jste, že
dříve, v dávno uplynulých dobách sloni neměli
chobot? měli jen takovou vyboulenou bambuli
?Malé slůně cestuje napříč pralesem skýtajícím
všemožnou exotickou faunu i floru domorodé
kmeny ale také zákeřné protivníky.
Diky své bezmezné zvědavosti se stane
opravdovým slonem tak jak jej dnes všichni
známe s parádním chobotem . Vstupné 20,- Kč
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KRÁLŮV KEJKLÍŘ . POHÁDKU ZAHRAJE pan Josef
Knapp a DIVADLO V KUFRU
KDY? V P O N D Ě L Í : 11. 4. 2011 od 10.00 hod
K D E ? v sále kina Neveklov
O ČEM NÁM POHÁDKA BUDE VYPRÁVĚT?
ZVÍDAVÝM DĚTEM NAPOVÍME. ...
Stárnoucí kouzelník Čáryfuk si najde nového
učedníka chlapce Bonifáce ,naučí ho veškerému
svému umění .Bonifác, ale nejen on prožije díky
svému řemeslu spoustu napínavých dobrodružství
,ale hlavně se naučí pomáhat dobrým lidem.
Vstupné 20,- Kč

SKAUTI
Zimní přechod Brd 2011 - 41.ročník
Tato tradiční akce se konala 29.ledna 2011. Z
Neveklova jsme vyrazili autobusem na Benešov a
odtud vlakem do Prahy, kde jsme přestoupili na
vlak a frčeli do Mníšku pod Brdy. Odtud jsme se
vyškrábali do pořádného kopce ke kostelu na
Skalce. Na Kytínskou louku dorazily stovky skautů
kolem poledne. Úkolem všech účastníků bylo
vyměnit co nejvíce pamětních lístečků nebo-li
Brděnek. Tohoto úkolu jsme se zhostili zdatně. O
malé i velké skauty bylo velice dobře postaráno v
polní kuchyni. Po dokončení úkolu a slavnostního
nástupu jsme se vydali na cestu zpět. Vlakem opět
do do Benešova. Zde už jsme se unavení nemohli
dočkat autobusu do Neveklova. V Neveklově nás
ještě čekalo odevzdat malé skauty rodičům.
Tomáš Černý - Gándý

NEVENIA
KAM PŮJDOU FINANCE
VYBRANÉ
ADVENTNÍM KONCERTĚ NA CHVOJÍNKU?

PŘI

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali,
že při adventním koncertě na Chvojínku
pořádaným OS Nevenia bylo vybráno 5096 Kč.
Tyto finance jsme chtěli použít na opravu zdejšího
kostela, což se nám po domluvě s farností
Neveklov a Křečovice povedlo – částka bude
použita na opravu elektriky v kostele, která je
poškozena od úderu blesku.
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PROCHÁZKA HISTORIÍ NEVEKLOVA

16

VIRTUÁLNÍ

termínech akcí Vás budeme informovat. Budeme
rádi, když se některé akce zúčastníte.

Navazujeme na úspěch zářijové historické
procházky a jménem OS Nevenia vás srdečně
zveme na historickou besedu, která proběhne
v neděli 20. března od 17:00 v místním kině. Půjde
o jakousi virtuální procházku neveklovskou
historií, kdy budou k vidění staré mapy a pohledy
Neveklova spolu s dalším výkladem historie.
Besedu opět povede Mgr. Michal Sejk.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah a sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentuje názor Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací,
jež jsou jeho obsahem.

JAK POKRAČUJE PROJEKT OBNOVA KRAJE =
OBNOVA ŽIVOTA OS NEVENIA?
Projekt se nám úspěšně přehoupl do druhé půlky
a tak si můžu dovolit trochu zrekapitulovat
uplynulé akce. V rámci tohoto projektu již
proběhlo 5 akcí – v červnu to byla botanická
procházka, v září historická procházka, v říjnu se
pak do projektu zapojily zdejší školy ve výtvarné
soutěži „Patron studánek“, v listopadu proběhl
workshop v parku, který ještě bude pokračovat na
jaře vernisáží fotek a v prosinci se pak uskutečnil
adventní koncert.
Nejúspěšnějšími akcemi byly bezesporu historická
procházka a adventní koncert – na obě bychom
tak chtěli navázat - v březnu uspořádat historickou
besedu a v prosinci zase adventní koncert. Ale ani
ty na počet lidí méně navštívené akce
nepovažujeme za zbytečné – ukázaly nám nové
možnosti, poznali jsme díky nim nové lidi a i přes
neúčast fyzickou jsme zaznamenali alespoň zájem
občanů. Dvě z proběhnutých akcí ještě nejsou
zcela u konce. Jedná se o již zmíněný workshop,
kdy veřejnosti chceme představit nápady
účastníků projektu, co vše nám v parku chybí a to
připravovanou vernisáží. Druhou akcí je výtvarná
soutěž - podle prací vítězů vytváří pan Kút
kamennou sochu.
A co nás ještě čeká? Půjde o tři akce: historická
beseda, která proběhne již 20. března od 17:00
v kině, vernisáž a otvírání studánek, kde bude
představena socha Patrona studánek. O přesných

OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Občanské sdružení NEVENIA za podpory programu
Mládež v akci bude pořádat v 2. polovině dubna
letošního roku akci s názvem Otevírání studánek,
která navazuje na výtvarnou soutěž z loňského
roku, ve které žáci ze ZŠ Neveklov malovali návrh
patrona studánek. Ze všech výtvarných děl byla
vybrána dvě díla, podle jejichž vzoru bude
vytvořena kameníkem panem Kútem kamenná
socha, která bude instalovaná u studánky
V Koutech.

Doprovodným

programem

bude

vystoupení žáků ZŠ Neveklov pod vedením paní
učitelky Šaffkové. O přesném datu a čase budete
informováni před realizací akce prostřednictvím
plakátů.
Za o.s. Nevenia H. Zdvihalová

PRVNÍ LETOŠNÍ CVIČENÍ HASIČŮ
Je neděle 16. 1. 2011. Sníh už roztál a sluníčko
láká k odpolední procházce. Jen my na příkaz
velitele SDH Neveklov Miloše Vrňáka odtahujeme
osobní vozidlo do Jablonné nad Vltavou, kde bude
za chvíli hořet. Na tento den je totiž naplánované
součinnostní prověřovací cvičení SDH Neveklov a
hasičů z Jablonné, kteří si loni ze svých prostředků
zakoupili hasičské vozidlo značky Avia.

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA, LEDEN-ÚNOR 2011

17

Pro požár osobního vozu byl vybrán prostor před
restaurací pana Melíška. Přesně v 16:10 byl
telefonicky vyhlášen poplach veliteli místních
hasičů a po pár minutách přes svolávací systém i
jednotce z Neveklova. Auto se začíná pořádně
rozhořívat a my sledujeme, jak se sbíhají první
členi místní jednotky do požární zbrojnice. Docela
brzy vyjíždí vozidlo a nasedají poslední.

vyhořelé vozidlo odtáhnout zpět. Závěrem bych
chtěl poděkovat p. Melíškovi za to, že nám
umožnil cvičení uskutečnit a dále pak všem
organizátorům
za
bezvadný
průběh.
Za SDH Neveklov M. Tardovský

Výsledný čas od vyhlášení k vyjetí k zásahu je 8
minut, což je čas velmi dobrý. Poté dostává velitel
jednoduché instrukce – z místního vodního zdroje
pomocí stříkačky PPS 12 a jednoduchého vedení
zahájit zásah na hořící vozidlo, které stojí asi 100
metrů směrem na Neveklov. Chlapci se toho ujali
velmi dobře, začínají rozbalovat hadice a přinášet
potřebný materiál. A už je slyšet výjezdové vozidlo
Neveklovských.
Místní hasiči mají trochu problém s dopravou
vody na požářiště, ale za chvilku je vše tak, jak má
být. Hasí se i ze zásahové cisterny Neveklova,
protože je posádka vybavena dýchací technikou a
proto může dohašovat zblízka. Po 15 minutách od
ohlášení je vše zlikvidováno. Hasiči balí hadice a
my organizátoři montujeme kola, abychom mohli

SPORT

ROZHOVOR S FILIPEM PERTLÍKEM, ABSOLVENTEM OA NEVEKLOV NEJEN O SPORTOVNÍ
LUKOSTŘELBĚ
(jmu) Filipe, jak jste se dostal ke sportovní
lukostřelbě?Je to finančně náročný sport?
Se sportovní lukostřelbou jsem začal v roce 2006.
Chodil jsem na ZŠ Bystřice, kde již asi čtvrtým
rokem fungoval Školní lukostřelecký klub vedený
panem Bohumilem Spálenkou. Tento kroužek
navštěvoval můj mladší bratr, takže mě vlastně
přivedl
k
tomuto
sportu
on.
Jedná se o poměrně dost nákladný sport, a to
hlavně protože není tak atraktivní a sledovaný.
Tam kde nejsou fanoušci, nejsou ani peníze.
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Odměny za mezinárodní úspěchy už Český
lukostřelecký svaz od roku 2008 nevyplácí a
zrovna v roce 2007 sem se nominoval do státní
reprezentace a začal vozit úspěchy z
mezinárodních závodů. Hodil by se nějaký osobní
sponzor. Nejde jen o náklady na drahé
lukostřelecké vybavení, ale především o náklady
spojené s tréningovou, ale hlavně závodní činností
(ubytování, letenky, startovné...). Na spoustu
důležitých prestižních mezinárodních závodů si
nemohu dovolit jezdit z finančních důvodů a to je
škoda, protože tak přicházím o cenné zkušenosti a
potencionální úspěchy. Přesto nesmírně děkuji
především rodině a také např. městu Bystřice za
nemalou dlouhodobou finanční podporu.

Jaké jsou vaše poslední či největší dosavadní
úspěchy
a
jaké
závody
vás
čekají?
Naposled se mi docela dařilo začátkem prosince
2010, kdy jsem zahájil hostování v 1.Bundeslize za
Norimberský klub GS Böxdorf a po 1. kole jsem
průběžně vedl celoněmecký řebříček. Za svůj
největší úspěch považuji asi stříbrnou medaili z
Mistovství Evropy 2010, kde mi zlato uteklo
opravdu o chlup, ale tak už to většinou bývá .
Koncem února mne čeká finále 1.německé ligy a v
březnu Mistrovství Evropy ve Španělsku. Potom
bude následovat letní sezona, kdy bych se chtěl
účastnit rozhodně v červenci Mistrovství světa v
Itálii, což bude hlavní kvalifikace na OH 2012, v
srpnu Mistrovství světa juniorů v Polsku a v říjnu
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Test Event Olympic Games v Londýně, což je v
podstatě olympiáda nanečisto. Samozřejmě bych
se rád účastnil i dalších soutěží jako jsou evropské
a světové poháry, ale bohužel na tyto závody jsem
zatím
nesehnal
finanční
prostředky.
Jezdíte po celém světě, jak se všude domlouváte?
Lukostřelci z cizích zemí jsou na každých
mezinárodních závodech, tudíž na každém výjezdu
reprezentace a někdy nastanou komplikace v
komunikaci ať už s pořadateli, rozhodčími nebo
samotnými střelci. Má jazyková vybavenost,
kterou jsem získal na OA Neveklov mi zatím vždy
postačila a vždy jsem se nakonec dozvěděl nebo
sdělil to, co jsem potřeboval, a to i přes to, že
nejsem držitelem žádného certifikátu z cizího
jazyka. Však to znáte, někdy se člověk musí
domlouvat "rukama, nohama", ale nejdůležitější
je nebát se mluvit a k tomu nás ve škole vedli.
A poslední otázka - co Vám osobně přinesla
sportovní lukostřelba?
Díky lukostřelbě jsem našel svou seberealizaci.
Uuvědomil jsem si, že nic není zadarmo a že vždy
se vyplatí bojovat až do konce, v tomto případě až
do posledního šípu. Vždy když jedu na větší závod
tak mi táta říká, že každý soupeř je porazitelný a
máma zas říká, že když neuspěji, tak se nic neděje
a život jde dál a obojí je pravda a jsou to dobré
rady nejen pro sport. Samozřejmě se díky střílení
podívám do světa, jinak zatím ani nemám potřebu
z ČR cestovat...
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů.

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

OPTIMISTICKÁ BÁSEŇ SENIORŮ

další stůňou na ledviny, pět jich pajdá na nohu.

Zkoumáme a konstatujem, ač je nám to nemilo

Máme brýle - nejmíň dvoje, z porcelánu protézu,

za ty roky, co se známe, že se hodně změnilo.

v uších vatu, v kyčlích nerez, na zápěstí ortézu.

Tomu vzali slepák, žlučník, a té zase dělohu,

Nechceme už šperky, prachy, nechceme už akcie,
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potom bychom mřeli strachy, že nás někdo zabije.

V kloubech vrže, v břiše kručí, to je pěkná muzika.

Přece jen už nejme mladí, přemáhá nás únava.

Nebudeme si den kazit, zvolejme jak jeden muž:

Když skleróza hodně řádí, depka s námi zamává.

Neztrácejte klid a humor, nezoufejte - bude hůř!

Přibyla nám kila, vrásky, a ubyly radosti.

Víme dobře - nepomůže naříkat a bědovat.

Prořídly nám zuby, vlásky, došlo už i na kosti.

Ještě přece zbylo hodně, z čeho se dá radovat!

Sedíme už doma klidně, prostě jak kus pařezu,

Ještě jsme tu, ještě žijem, hřejem se na sluníčku.

svaly měknou, páteř tuhne, radši nikam nelezu.

S chutí jíme, s chutí pijem, zpívejme si
písničku!"Už mi lásko není dvacet let..."

V plicích píská, v uších hučí a občas pšouk uniká.

KALENDÁŘ AKCÍ BŘEZEN-DUBEN

3.3. 16:00-17:30 Klub deskových her, Domov mládeže.
Přezouváme se již dole!
11.3. 20:00 Wabi Daněk. Koncert. Atlas Music Club
Benešov. www.wabi.cz
14.3. 9:00-11:30 Tvoříme s dětmi jarní vázy. MC YMCA
Neveklov.

23.3. 19:30 Peter Nagy a skupina Indigo - koncert. KC
Karlov, Benešov. Předprodej infocentrum BN Malé
náměstí nebo na Ticketportálu, tel.: 222246283. 300
Kč.
29.3. 17.00 Poslechový pořad s hudebním kritikem
Jiřím Černým na téma Michal Tučný Městská knihovna
Benešov – Audiovizuální odd., Malé nám. 1700,
Benešov, info tel.: 317 721 731

16.3. 9:00-11:30 Klub rodičů a dětí
17.3.
19:30 Nezmaři - koncert. Divadlo Na Poště,
Benešov. Tel: 317 722 114
18.3. 20:00 Country cocktail, Bluegrass. Atlas Music
Club Benešov
21.3. 9:30 Beseda na téma Sourozenecké konstelace Jak nás a naše děti ovlivňují sourozenecké vztahy?
Pořádá MC YMCA Neveklov, budova kina. Na Vaše
otázky bude odpovídat Mgr. Alena Svobodová, sociální
pracovnice, která se zabývá péčí o rodinu. (rodiče si
děti samozřejmě mohou vzít s sebou)
20.3. 15:00 Ferda Mravenec. Představení pro děti v KC
Karlov, Benešov. Lístky pouze před představením přímo
v KC Karlov! 50 Kč.
22. 3. 19:30 Všechnopartička. Talk show Karla Šípa a A.
Náhlovského. Divadlo na Poště, Benešov. 317 722 114.
23.3. 9:00-11:30 Vyrábíme s dětmi veselé obálky. MC
YMCA Neveklov.

24.3. 17:00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Pohádka Divadlo na Poště. 317 722 114.
26. 3. 20:00 Druhý motoples. Kulturní dům Čerčany.
Vstupné 100,- Společenský oděv není nutný. Bohatá
tombola, program. Hrají Rotor aj.
29.3. 19:30 Jakub Vágner - seminář. Snad nejznámější
rybář v České republice navštíví KC Karlov, Benešov.
Předprodej infocentrum BN Malé náměstí nebo na
Ticketportálu, tel.: 222246283. 200 Kč.
30.3. 9:00-11:30 Tvoříme s dětmi zápichy ke květinám.
MC YMCA Neveklov.
3.4. 15:00 Zlatá husa - loutková pohádka pro děti v KC
Karlov, Benešov. Vstupenky přímo v KC před
představením. 50 Kč.
4.4. 9:00-11:30 Tvoříme veselá zvířátka. MC YMCA
Neveklov.
6.4. 9:00-11:30

Klub rodičů a dětí-MC YMCA
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6.4. 13:30 Aprílový orientační běh na podporu psího
útulku, pořádá 4.A OA Neveklov. Startovné 10 Kč,
vhodné i pro rodiny s dětmi. Přihlášky na
www.4AOAN@seznam.cz nebo na OA Neveklov
7.4. 18:00 Eva a Vašek - koncert s možností zatancovat
si na jejich známé písně . KC Karlov, Benešov.
Předprodej infocentrum BN Malé náměstí nebo na
Ticketportálu, tel.: 222246283. 200 Kč.
12.4. 19:30 Dara Rolins, Dan Bárta a Illustratosphere.
Koncert. KC Karlov, Benešov. Předprodej pouze v síti
Ticketstream (300 Kč) na místě 350 Kč.
13.4. 9:00-11:30 Tvoříme velikonoční dekorace s dětmi
I. MC YMCA Neveklov
15.-17.4. Čištění řeky Sázavy pod patronací A.
Langerové. Všichni dobrovolníci bez rozdílu věku se
mohou hlásit na telefon 733 710 012 nebo e-mail
cibulkova@posazavi.com

20
16.4. od 15:00 Úklid neveklovského parku. Pořádá
TOPTÝM Neveklov s příspěním města Neveklov. Po akci
pro všechny pomocníky opékání buřtů.

17.4. od 15:00 DLOUŠIBY -aneb DLOUhý, ŠIroký a
BYstrozraký v KC Karlov v Benešově. Lístky na
dětské představení přímo v KC Karlov těsně před
představením. 50 Kč.
18.4. 9:30 Beseda na téma Připoutání dítěte a
rodiče a jeho vliv na vývoj dítěte. Pořádá YMCA
Neveklov, budova kina., přednáší Mgr. Alena
Svobodová, sociální pracovnice.
20.4. 9:00-11:30 Tvoříme velikonoční dekorace s
dětmi II. MC YMCA Neveklov 27.4. 9:00-11:30
Klub rodičů a dětí. MC YMCA Neveklov.

UŽITEČNÉ INFORMACE - ODJEZDY AUTOBUSŮ Z/DO NEVEKLOVA
NEVEKLOV - BENEŠOV VŠEDNÍ DNY:
4:45 P, 4:52 T, 5:50 T, 6:05 P, 7:00 P, 7:15 T, 7:51
T, 8:00 P (nejede o prázdninách), 8:30 T (nejede o prázdninách), 9:05 T, 10:30 P, 11:55 T,
14:00 P, 14:20 T nejede o prázdninách, 16:01P, 16:10T, 16:10P(jede od 12.6.do29.8.), 18:05
P (nejede od 12.6.do 29.8.), 18:10 P(jede od 12..6. do 29.8.)
NEVEKLOV - BENEŠOV SOBOTA:
6:07 T, 7:00 P, 7:18 T, 10:30 P(jede od 12.6.do 29.8.),
11:55T, 16:10T, 17:25P (jede od 12:6.do 29.8.)
NEVEKLOV-BENEŠOV NEDĚLE: 11:55T, 13:35 P(jede od 12.6.do 29.8.), 16:10T, 17:51P,
18:10 P (jede od 12.6. do 29.8.), 18:16 T
BENEŠOV - NEVEKLOV VŠEDNÍ DNY: 5:10 z8,6:45 z6,7:10 z1A,8:10 z8,9:05 z8(z 8 nejede
12:6.-29.8.),9:15 z8(jede od 12.6.do29.8.), 10:00 z6, 12:00 z8, 12:15 z6, 13:30 z6 nejede o
prázdninách, 13:50 z8 nejede o prázdninách, 14:45 z6,8, 15:40 z8 nejede o prázdninách,
16:35 z6, 16:40 z6,8, 17:10 z8, 18:15 z6, 19:05 z6
BENEŠOV - NEVEKLOV SOBOTA: 7:10 z 1A,9:15 z8 jede od 12.6. do 29.8., 10:10 z6, 12:40
z6, 12:50 z8 jede od 12.6. do 29.8., 16:35 z8, 18:15 z6
BENEŠOV - NEVEKLOV NEDĚLE: 7:10 z1A, 9:30 z8 jede od 12.6. do 29.8., 15:00 z8 jede od
12.6. do 29.8., 16:40 z6, 17:50 z6, 18:45 z8, 19:35 z6
P- přes Přibyšice, T-přes Tisem, 6,8,1A - číslo nástupiště na autobusovém nádraží Benešov. O
svátcích jezdí autobusy jinak, podrobnosti viz jízdní řády za zastávkách. Jízdní řád platný od
11.12.2010.

