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30.dubna 2011 - Den čarodějnic. Že žijí i mezi námi v
Neveklově se mohli přesvědčit zákazníci zdejší masny hned
po ránu. Na snímku Hana a Naďa - doufejme, že to letos
zase přežijí...(jmu)
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ÚVODNÍK
Milí čtenáři Zpravodaje Neveklovska,
doufám, že tak jako je pozitivní příchod jara, budou pro vás příjemné i nové zprávy v tomto
dvouměsíčníku. Vzhledem ke konání zastupitelstva města dne 3.května jsme se rozhodli s vydáním tohoto
čísla o pár dní posečkat, aby se k Vám dostaly ty nejaktuálnější informace.
Rada města na svém dubnovém zasedání schválila změnu formátu na příjemnější, ovšem i nákladnější
variantu A4. Tato změna se bude týkat již příštího vydání, takže se máme na co těšit! Změnou projde i
zveřejňování inzerce - pokud byste rádi inzerovali, neváhejte se na nás obrátit o podrobnější informace.
Další posilou v redakčním týmu je slečna Martina Žabová, která bude mít na starosti sportovní rubriku - a
že se svého nového úkolu zhostila na jedničku, zjistíte, jakmile se trochu začtete...
Nezapomeňte, že se toho bude na Neveklovsku opět mnoho dít - ať už půjde o tradiční pouť v neděli 8.5. a
mši svatou s arcibiskupem Dominikem Dukou v Tloskově, vystoupení pana Reného Kubelíka 29.5. , anebo
pro sportovce i nesportovce 12. června první Neveklovské běhy v parku.
Užívejte si jara plnými doušky!
Jana Mužíková
Motto tohoto vydání: Není zimy bez sněhu, jara bez sluníčka a štěstí bez přátel. Korejské přísloví
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ZPRÁVY MĚSTA NEVEKLOV
Za rubriku zodpovídá Mgr. Jana Mužíková

USNESENÍ č. 3
z veřejného zasedání Zastupitelstva města
Neveklov konaného dne 3. května 2011
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o
činnosti ve městě od posledního jednání
zastupitelstva

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku
p.č. 33/2 v k.ú. Neveklov za 500,- Kč/m2 pro spol.
ČEZ

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu
usnesení č. 2

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části
pozemků p.č. 969/4 v k.ú. Jablonná n/Vlt. za p.č.
52/7 v k.ú. Jablonná n/Vlt. dle GP, na kterém se
bude podílet ½ Zámek Jablonná n/Vlt. a ½ město
Neveklov, doplatek rozdílu ve výměře 25,- Kč/m2

Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet
města Neveklov za r. 2010 a bere na vědomí
zprávu auditora

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o
hypotečním úvěru na čp. 72 přednesenou
místostarostou K. Šebkem

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 2, přednesené Ing. Vosolilem v
příjmové části o 1.012.230,- Kč, ve výdajové části
o 559.936,- Kč

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí
Generálního finančního ředitelství o prominutí
odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města schvaluje investici ve výši
cca 250 tis. Kč na opravu hasičské zbrojnice v
Přibyšicích, investici ve výši cca 600 tis. Kč na
rekonstrukci kójí v čp. 79 a 80, investici ve výši 1
mil. Kč na opravu střechy a krovů v čp. 78

Zastupitelstvo města schvaluje záměr rozšířit
nedostačující kapacitu MŠ – 1 třídu a to využitím
budovy čp. 1
V Neveklově 4.5.2011
Návrhová komise:

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení
pozemku pod komunikací p.č. 7028/46 v k.ú.
Mlékovice za cenu 25,- Kč/m2 od pí. Červenkové,
Miličín + právní servis
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení
pozemků v k.ú. Neveklov p.č. 790/20, 791/28,
792/1, 792/2, 793/1, 794/3 od pí. Plaché, p.
Dvořáka a pí. Bartošové za cenu 25,- Kč/m2
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku p.č. 379 v k.ú. Neveklov manželům
Šobíškovým za cenu 200,- Kč/m2 + náklady GP

Jana Žabová v.r.

Ing. Pavel Vosolil v.r.

Tomáš Svejkovský v.r.
Za správnost vyhotovení:
Hana Vitejčková
tajemnice úřadu

Zveřejněno dne 4.5. 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA K DOKONČENÍ STAVBY KRAVÍNA S VOLNÝM USTÁJENÍM,
DOJÍRNOU A KEJDOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM – NEVEKLOV, A .S

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Neveklov, a.s.
zemědělská společnost,
Stranný 46

z národních zdrojů. Smlouva o poskytnutí
dotace byla podepsána v srpnu r. 2009
a od té doby začala běžet dvouletá lhůta na
dokončení stavby. 28. dubna 2010 byla
uzavřena s GE Money Bank v Kolíně
smlouva o poskytnutí úvěru ve výši 30

257 56 Neveklov

mil.Kč.

Společnost hospodaří na 2 300 ha
zemědělské půdy, z toho je 1 970 ha orné a
zbytek jsou louky a pastviny.

Za generálního dodavatele byla vybrána

Klasický zemědělský podnik, v současné
době má 60 zaměstnanců, kteří zajišťují

firma Agromont Vimperk, a.s. a následně
byla jako dodavatel stavebních prací
vybrána firma SOK Třebíč. Generální
dodavatel zajistil technologii.

rostlinnou

V květnu r. 2010 byly ze staré stáje

a živočišnou výrobu, konkrétně pěstování

odvezeny dojnice a 1.července 2010 začala

obilnin, řepky, máku, pícnin a chov skotu a

stavební firma bourat starou stáj. Stavební

prasat.

práce včetně montáže technologie ve výši

HISTORIE STAVBY

32,5 mil Kč byly dokončeny v březnu r.
2011. V dubnu r. 2011 proběhla kolaudace a

Před pěti lety se vedení a.s. začalo zabývat

na květen r. 2011

výhledem chovu skotu. Dojnice byly

je plánováno naskladnění stáje.

ustájeny
ve dvou nevyhovujících stájích K174 ze 70.
let minulého století. Zásadní otázkou bylo,

Nová stáj má kapacitu 306 ks skotu, z toho
280 v kravíně a 26 v porodně.

zda přejít na chov skotu bez produkce

Součástí areálu je rybinová dojírna 2 x 10 a

mléka nebo zachovat produkci mléka a

kompletní kejdové hospodářství s hlavní

postavit moderní stáj. Padlo rozhodnutí

jímkou

výrobu mléka zachovat.

o kapacitě 3000 m3 .

Projekt stáje pro dojnice byl zadán firmě

Od této, v historii firmy největší investice, je

Farmtec, a.s. Tábor. Na základě tohoto

očekáváno zvýšení produktivity práce,

projektu bylo v r. 2009 požádáno SZIF o

úspora nákladů a zlepšení ekonomiky

dotaci z projektu obnovy venkova ČR na

výroby mléka.

akci „Rekonstrukce stáje s přístavbou
dojírny a jímek.“ SZIF schválil dotaci ve
výši 50% procent uznatelných nákladů, což
přestavovalo částku cca 14 mil. Kč, z toho
je 10,5 mil. Kč příspěvek EU a 3,5 mil. Kč
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Celá stavba byla realizována v dobrém

Na snímku Ing. Pavel Vosolil a ministr

evropském standardu z hlediska péče o

zemědělství

životní prostředí a s uplatněním moderních

stříhají pásku v nově postaveném kravíně

poznatků v oblasti wellfare zvířat.

ve Stranném. (foto K.Šebek)

ing.

Ivan

Fuksa

symbolicky

Den otevřených
dveří a slavnostní
zahájení provozu
proběhne ve čtvrtek
dne 28. dubna 2011
od 10:00 za účasti
ministra zemědělství
ČR Ing. Ivana Fuksy
a dalších
významných hostů.
Ve Stranném dne 7.
dubna 2011
Za Neveklov, a.s.

Ing. Pavel Vosolil,
předseda
představenstva

OSOBNOSTI
ARCIBISKUP DOMINIK DUKA OPĚT V NEVEKLOVĚ
Na neveklovskou pouť v neděli 8. května přijede otec arcibiskup Dominik Duka. V 15:00 hodin
bude obětovat mši svatou na hřišti před zámkem Tloskov, požehná při ní Kapličku P. Marie s
jezulátkem. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá v zámku Tloskov. Všichni jste
srdečně zváni. V neděli 8. května nebudou mše svaté v Neveklově, Netvořicích, ani v Bělici.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA KUBELÍKA, NEVEKLOV
Nové pojmenování dostala Základní škola v Neveklově. Zastupitelé se ji rozhodli pojmenovat po
neveklovském rodákovi Janu Kubelíkovi. Pro rádio Blaník starosta Neveklova Jan Slabý uvedl:
"Jan Kubelík byl v první polovině 20. století houslovým virtuosem a světovou jedničkou. Říkali
mu český Paganinni." Neveklov udržuje kontakty s pravnukem Jana Kubelíka – René Kubelíkem.
Na jeho koncert se do Neveklova můžete vydat v neděli 29. května - více v rubrice Kultura ve
městě.

KULTURA VE MĚSTĚ
Za rubriku zodpovídá Mgr. Růžena Chárová
RENÉ KUBELÍK OPĚT V NEVEKLOVĚ

(rch,jmu) Dne 29. května opět v Neveklově
vystoupí pan René Kubelík, v současné době
koncertní
mistr
Jihozápadní
německé
filharmonie v Kostnici. René Kubelík pochází
ze slavné muzikantské rodiny Kubelíků, své
hudební vzdělání zahájil v Praze ve věku
pěti let. Během své dosavadní umělecké
dráhy obržel několik cen a vyznamenání a
nahrál řadu děl pro rozhlas i televizi v SRN a
ČR. V roce 2002 vzniklo v Mannheimu za
jeho spolupůsobení mezinárodní fórum
houslových a violových koncertních mistruů,
kde aktivně působil jako docent houslové
hry.

Astora Piazzolla Café 1930 z "Histoire du
Tango" a mnoho dalších skvostů. Na kytaru
bude doprovázet pan Miloslav Klaus.

Tak jako se rád v mládí vracel do rodného
kraje svých předků Jan Kubelík, vrací se i
mladý
René
Kubelík
již
potřetí
do
Neveklova, místa prvního i posledního
koncertu svého pradědečka, které se konaly
v sále Radnice v roce 1900 a v Sokolovně v
roce 1940.
Koncert v Neveklově se bude konat v
kostele sv. Havla a na programu jsou díla
Benedetto Marcelliho - Sonata op. 2, č. 11
a-moll, Nicoló Paganiniho Sonata Concertata
M.S.2 A-dur, Grand sonata M.S.3 A-dur či

3M + P + OD = PŘÍJEMNÝ NEDĚLNÍ PODVEČER
(jmu) V neděli 17.dubna po 18:00 hodině se

počastoval

v kině Neveklov sešla pětice muzikantů, aby

poznámkou, že 3M znamená spíše "tři malá

poprvé společně zahráli před neveklovským

piva".

publikem

lidových,

muzikant Ondřej Dvořák, který nádherně

trampských a "semaforských". Pod zkratkou

sólově vystoupil na začátku a na konci

3M nelze hledat nikoho jiného než Miroslava

představení. Pro více než třicet posluchačů v

Maška staršího, mladšího a Pavla Maška,

sále byl večer příjemným zážitkem. Pan

které

Miroslav Mašek mladší před každou písní

repertoár

čtvrtý

muzikant,

písní

Karel

Peterka,

hned

Posledním

v

úvodu

účastníkem

byl

vtipnou

mladý
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vyzýval obecenstvo ke zpěvu, protože - jak

redakci. Po koncertě zábava pokračovala v

sám vtipně glosoval - "důchod má malý a

restauraci Na Radnici, došlo dokonce i na

paměť

několik pěkných tanečních výkonů - kdo tam

ještě

menší".

"Nejlepší

by

bylo,

kdyby před vystoupením obecenstvo dostalo

byl, tak ví, kdo nebyl, nechť přijde příště!

zpěvníky. Víte, stejně jako v kostele, to
bychom

pak

zpívali

všichni,"

svěřil

se

NEVEKLOV ČTE SVÝM DĚTEM
(jmu) Ve středu 30. března odpoledne se v
Městské knihovně Neveklov četly pohádky
pro nejmenší posluchače. Kulturní komise
města ve spolupráci s knihovnou, mateřskou
a základní školou uspořádala v březnu Měsíc
knihy a knihovny.
Celý měsíc děti na prvním stupni základní
školy soupeřily o tři nejlepší čtenáře ve své
třídě.
Podívaly se také do městské
knihovny, kde jim paní Jaroslava Šobíšková,
knihovnice a kronikářka města, přiblížila
tajemný svět knížek. Některé děti se
okamžitě rozhodly založit si průkaz a stát se
tak novými čtenáři. "Neveklovská knihovna
byla založena roku 1886 a musím říct, že
některé rody jsou nám věrny již od
prvopočátku. Je vidět, že láska ke knize se
dá dědit, že hodně záleží na rodičích a
prarodičích,"dodala knihovnice.
S podporou rodičů a prarodičů počítá i
projekt Celé Česko čte dětem, do kterého se
Neveklov právě zapojil. Podle autorů
projektu stačí pouze dvacet minut denně

hlasitého předčítání dětem. Na středeční
premiéru dětského čtení přišlo celkem 15
posluchačů, z toho 8 dětí. "Účast by byla
určitě větší, kdyby nesvítilo první jarní
sluníčko," domnívala se maminka malého
Kryštofa. Paní knihovnice nejprve děti
přivítala, povídala si s dětmi o knížkách a
přečetla krátkou Hrubínovu pohádku o
kůzlátkách. Poté začala číst paní Alena
Kudrnová, bývalá ředitelka mateřské školy,
pohádku O Červené Karkulce. Děti měly
možnost si také zatančit, zazpívat a
prohlédnout knížky. Na závěr každý dostal
záložku a sladkou odměnu. Celou akci
bedlivě
sledovala
Eliška
Zemanová,
studentka
třetího
ročníku
Obchodní
akademie Neveklov, která právě dokončuje
předmaturitní práci na téma dětský čtenář.
"Podle mého průzkumu jsou ty nejmenší
děti vděčné za každou minutu strávenou
předčítáním - prakticky je jim jedno, jakou
pohádku
vyberete,"
řekla
přítomným.
Naplňuje se tak i motto celého projektu:
"Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme
ukázat cestu."

KINO NEVEKLOV
květen 2011
červen 2011
6.5. – Hon na čarodějnice

3.6. - Odcházení

13.5. - Všemocný

10.6.- Černá labuť

14.5. – Gnomeo a Julie, začátek od 15hod.,
vstupné 20,- Kč

17.6.- Opravdová kuráž

20. 5. – Nevinnost

18.6. – Rango, začátek od 15hod., vstupné 20,Kč

27.5. – Nickyho rodina

24.6. – Hezké vstávání

VÝZVA PRO VŠECHNY PAMĚTNÍKY A KOMPARSISTY FILMŮ
NATÁČENÝCH NA NEVEKLOVSKU
KULTURNÍ KOMISE CHYSTÁ NA KONEC LÉTA FILMOVÝ MARATON S NÁZVEM "MALEBNÉ
NEVEKLOVSKO VE FILMU". POKUD SI PAMATUJETE JAKÝKOLIV FILM, KTERÝ SE ZDE
NATÁČEL, ČI JSTE SE OSOBNĚ ÚČASTNILI NATÁČENÍ, PŘÍPADNĚ MÁTE KONTAKT NA
HERCE ČI REŽISÉRY URČITĚ SE NÁM OZVĚTE NA
NEVEKLOVSKY.ZPRAVODAJ@SEZNAM.CZ PŘÍPADNĚ NA TEL.: 728 935 509.

OSADNÍ ZPRÁVY
Za rubriku zodpovídá Ing. Marie Šaffková

Již podruhé ožila náves
v Zádolí staročeskou
zabíjačkou. Po velkém
úspěchu v loňském roce
se letos 12.března opět
proměnila
zdejší
hasičská zbrojnice v
centrum
kulinářských
hodů. Všem, kdo se o
obnovení této hezké
masopustní tradice v
Zádolí přičinili, patří náš
srdečný dík. Foto a text
K.Šebek

NAŠE ŠKOLY
Za rubriku zodpovídá Mgr. Martina Mazúchová
MŠ NEVEKLOV INFORMUJE
20.března
se
uskutečnil
v Sokolovně
tradičně
náš
karneval.Velká
tombola
přilákala dostatek dětí v maskách i rodičů
s nimi. Výtěžek půjde na školní výlet do
Prahy.

Navázali jsme další spolupráci a to s místní
Obchodní akademií. Děvčata 3.a 4.ročníku si
připravila 2 projekty: První se jmenoval –
Tvorba pro děti a mládež, druhý se
jmenoval Velikonoční radovánky- zde si
studentky připravily pro děti soutěže a
sladké odměny k velikonocům.
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1.3.pohádka O malovaném vajíčku
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11.4. další divadlo v kině-spolupráce
s YMCA-O tygříkovi

2.3. návštěva maminek z YMCY v MŠtéma-Zápis
2.3 navštívili předškoláci 1.třídu ZŠ
16.3. besídka p.Maršálka za 2.pololetí
28.3. divadlo v kině-spolupráce
s YMCA-O zvědavém slůněti
31.3. navštívili jsme opravdové
divadlo v Praze-,,U Hasičů“
s pohádkou-Princezny jsou na draka
5.4. se uskutečnil zápis do MŠpřihlásilo se 55 dětí-do MŠ můžeme
přijmout pouze 23 dětí
7.4. se celá MŠ fotila-1 a 2 třída
společné foto,předškoláci se fotili na
Ročenky a tablo

Více než 1500 uzávěrů od PET lahví, tři
měsíce práce předškoláků pod vedením
zkušeného
tandemu
BumbálkováVovsíková a znak města Neveklova je na světě! Po vystavení v MŠ se paní učitelky s dětmi chystají nabídnout
znak městu Neveklov. (jmu)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA KUBELÍKA

ADOPCE NA DÁLKU

Z iniciativy žáků 9.B vzešel návrh na adopci
na dálku. Spojili se s příslušnou charitativní
organizací a vybrali si jednoho černošského
chlapce. Nápad přijali i ostatní žáci a učitelé
ZŠ.
Krátkou informací chceme tohoto chlapce
představit:
LUKA

OCHECHO

Pochází z východní Afriky, z Ugandy –
Kampala, což je nejstarší středisko, které
spravuje Arcidiecézní charita Praha.

Je mu 10 let, žije s otcem a s matkou, která
je nemocná. Má 2 sourozence. Chce být
lékařem nebo zdravotníkem. Je veselý a
kamarádský,
má
velmi
dobré
školní
výsledky. Baví ho atletika.
Rodina žije stejně jako většina lidí v této
oblasti v hliněném domku, bez vody,
elektřiny a sociálního zařízení. Vodu musejí
donášet z mělké studny vzdálené cca 1
km.Topí a svítí dřevem na ohništi, kde také
vaří. Rodina nemá na zaplacení školného
prostředky.
Luka potřebuje na své vzdělání 7 000,ročně, aby měl zaplacené školné, školní
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potřeby, popřípadě školní uniformu. Děti
z velmi slabých rodin dostávají jednou
denně ve škole teplé jídlo a pitnou vodu.
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asi 30 Kč ročně. Právě těchto Vašich 30,jednou za rok, zachrání život jednomu
dítěti.

Vezmeme-li v úvahu počet dětí v naší
škole, tak příspěvek na sponzorované dítě je

DÍKY RECYKLOHRANÍ UŠETŘILA NAŠE ŠKOLA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ŘADU SUROVIN
Loni jsme odevzdali k recyklaci 17 televizí a
9 monitorů.
Žáci
naší
školy
se
díky
projektu
Recyklohraní dovídají zajímavosti o recyklaci
odpadů a mají možnost přímo třídit drobné
vysloužilé spotřebiče.
Škola loni předala
k recyklaci také staré televize a monitory
z počítačové učebny. Nyní můžeme přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin a vody jsme díky tomu
ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o

kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů
nebo
nebezpečného
odpadu.
Informace nám poskytla analýza neziskové
společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje
sběr
a
recyklaci
žáky
vytříděných
elektrozařízení
v
rámci
projektu

Recyklohraní.
Zpětný odběr a recyklace
jedné televize uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje
žárovka
za
čtyři
měsíce
nepřetržitého
svícení,
spotřebu
ropy
osobního automobilu za 22 km jízdy nebo
zabrání vzniku odpadní vody z deseti
sprchování. Tato zjištění přinesla analýza
dopadu
sběru
a recyklace
televizí
a
monitorů
na
životní
prostředí,
jejíž
zpracování iniciovala společnost ASEKOL.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení je pro

životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru
televizorů
a
počítačových
monitorů.
Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování
až
do
okamžiku
finální
recyklace
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jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu nebo k jejich konečnému
zneškodnění. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie byly prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 17 televizí a 9
monitorů. Tím jsme uspořili 4 kWh elektřiny,
77 litrů ropy, 19 483 litrů vody a 175 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 1 tunu CO2 ekv. a
produkci nebezpečných odpadů o 4 tuny““,
popsala konkrétní úspory pro životní
prostředí p.uč. Zuzana Findová, vedoucí
projektu.
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Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu 2
tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2
MWh elektrické energie, jsou to impozantní
čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na
televize a monitory, přínos pro životní
prostředí
představuje
recyklace
všech
ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si
tedy zaslouží všichni, kteří elektrospotřebiče
nevyhazují do směsného odpadu nebo
dokonce do přírody, ale nosí je do sběrného
dvora.

PLAVÁNÍ
Od začátku března se žáci 2.a 3.třídy účastní plaveckého výcviku v Benešově. Dosud mají za
sebou 7 z 10 lekcí. Všechny děti se do výcviku zapojují s nadšením, vody se nebojí. Během
každé lekce absolvují procvičování nohou, rukou, cviky s použitím destiček, hadů, ručkování,
potápění a sbírání kroužků nebo skoky do vody. Na závěr je vždy potěší hry v dětském bazénu,
vířivka a skluzavka.

KARNEVALOVÁ DISKOTÉKA
Ve čtvrtek 3. 3. 2011 pořádala 6. třída pro
své spolužáky z 1. stupně karnevalovou
diskotéku. Diskotéky se zúčastnili žáci ze 3.,
4. a 5. ročníku. Kromě tance se mohli žáci

zúčastnit i různých soutěží, kde odměnou
byly sladkosti. Hlavní soutěž, soutěž o
nejlepší masku, proběhla ve třech kategorií
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a výherci obdrželi diplom, věcnou cenu a
sladkosti.
Kategorie 3. tříd:
1. místo: Michaela Bindlová
2. místo: Kateřina Zavadilová
3 místo: Iva Findová
Kategorie 4 tříd:
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1. místo: Claudie Grewe
2. místo: Jakub Korbel
3.místo: Matěj Ikri
Kategorie 5. tříd:
1. místo: Nikola Pazderová
2. místo: Daniel Kunc
3. místo: Karolína Kruchňová

ZA POVIDLOVÝM KOLÁČEM
V sobotu 2.4. se naše škola zúčastnila
pochodu
„Za
povidlovým
koláčem“.Za
slunečného počasí prošla skupina 28 žáků
trasu 7 km kolem konopišťského zámku.

Odměnou jim byl nejen slíbený povidlový
koláč, ale i dobrý pocit z pěkné procházky a
drobné
dárky
z tomboly.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Od 3. do 18.3. žáci první až čtvrté třídy ZŠ
postupně navštěvovali místní knihovnu.
Někteří z nich zde byli poprvé. Paní
Šobíšková pro všechny připravila zajímavý
program. Po krátkém úvodu si děti prohlédly
prostory knihovny a seznámily se s knihami
různých žánrů. Součástí exkurze byl i
poslech – mladší žáci si mohli zazpívat
lidové písně podle CD a připomenout lidová
říkadla, starším pak paní knihovnice přečetla

povídku z knihy A. Lindgrenové Pipi Dlouhá
Punčocha.
Návštěva knihovny přivedla mnohé žáky
k rozhodnutí
využívat
jejích
služeb
pravidelně. Touto cestou vedení ZŠ děkuje
paní Šobíškové za přípravu a provedení celé
akce.
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V prvním týdnu dubna byla vyhodnocena
soutěž žáků na 1.st.ZŠ – „O nejlepšího
čtenáře“. Z každé třídy dostali tři nejlepší
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žáci diplom a sladkou
vítězům blahopřejeme.

odměnu.

Všem

ZPRÁVY Z OBCHODNÍ AKADEMIE

APRÍLOVÝ BĚH V NEVEKLOVĚ
Dne 6. dubna 2011 se uskutečnily žákyně
Obchodní akademii v Neveklově
Aprílový
běh. Jeho cílem bylo získaní finančních
příspěvků pro psí útulek v Maršovicích.
Startovné činilo pouhých 10 Kč. Účastníci
však mohli přispět i více nebo věnovat
hmotné dárky. Akce byla organizována
studentkami 4.A.Vše začalo ve 14:00 hodin,
kdy se účastníci sešli před školou. Následně
se přesunuli
do parku, kde byla akce
oficiálně zahájena. Po celou dobu bylo
připraveno občerstvení pro dospělé i pro ty
nejmenší. Trasa, kterou účastníci běželi,
vedla po obvodu celého parku. Během cesty
byla umístěna 3 stanoviště, na kterých se
účastníci měli možnost občerstvit. Do cíle
doběhli všichni v pořádku.
Zúčastnilo se 34 běžců, převážně
studentů školy, ale také dva vyučující i děti
jiných věkových kategorií. Zvláštní ocenění
zaslouží student Martin Vrňák, který se i
přes svůj tělesný handicap běhu zúčastnil.

Na stupních vítězů se umístili z dětí:
Jakub Vrňák, Martin Mužík a Lukáš Krejčí,
z dospělých: pan učitel Daniel Simmer,ze
studentů Marian Vobecký, Tomáš Navrátil a
Viktor Dřízal. Nejmladším účastníkem byla
tříletá Míša Mužíková, která za svůj běžecký
výkon byla náležitě odměněna.
Děkujeme všem za účast a finanční
příspěvky či věcné dary.Za studenty 4.A OA
Neveklov Anna Lihá

SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Za rubriku zodpovídá Mgr. Andrea Pitelková
HASIČI Z NAŠEHO MĚSTA NEZAHÁLÍ
Konec března a začátek dubna byl ve
znamení různých školení, kurzů a příprav.
5.3 proběhlo školení hasičů, kteří mají
průkaz na obsluhu motorové pily. Tato
písemná zkouška se konala na stanici HZS
Benešov. Od nás se zúčastnilo pět členů
SDH. 18.a 19 .3 se zúčastnil jeden člen SDH
Neveklov školení, které se konalo ve
Zlenicích u Čerčan a bylo zaměřeno na
prevenci požární ochrany. Závěrem tohoto
kurzu byl po úspěšném složení zkoušky
vydán
certifikát
"preventář
požární
ochrany", který opravňuje k provádění
preventivních požárních prohlídek. Ale
školení a také provozování požárních hlídek.
Ty jsou ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně povinné na každé zejména kulturní
akci, které se účastní víc než 200 osob.

Dále pak 1. - 2. 4. proběhl kurz a školení v
Jizbici u Čechtic pořádaný OSH Benešov pro
rozhodčí požárního sportu. Zde jsme měli tři
zástupce našeho SDH. Mezi tím také
probíhal 160 hodinový kurz opět pořádaný
HZS Benešov pro nové obsluhy motorových
pil. Za účasti čtyř členů naší výjezdové
jednotky. Zde se kurz zaměřil i na praktický
výcvik, při kterém účastníci kurzu byli celý
den v lese, kde si vyzkoušeli kácení stromů
a jejich rozřezání. Ani zbytek hasičů
nezahálí. Probíhá příprava na tradiční pálení
čarodějnic s lampiónovým průvodem (30.4)
, příprava na okrskovou soutěž v požárním
sportu (28.5 ve Stranném) a také Hasičský
den na Konopišti (21.5), kde budeme
vystavovat naši historickou techniku.
Za SDH Neveklov M.Tardovský.

YMCA Neveklov pořádá Letní rekreaci na břehu
Staňkovského rybníka na Třeboňsku
od 16. 8. 2011 do 25. 8. 2011. Vhodná

YMCA NEVEKLOV ZVE I LETOS

především pro rodiny s malými dětmi.

RODIČE A DĚTI NA DĚTSKÝ DEN:

Více informací o cenách a přihlášky na

KDY? 5. 6. 2011 v NEDĚLI od 14. 30

YMCA Neveklov, Markéta Doušová, Na Leškově
192,

257

56

Neveklov.email:

neveklov@ymca.cz tel.: 607 913 088

hod.. A KDE? V PARKU
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HISTORICKÁ BESEDA
V neděli 20. 3. pořádalo občanské
sdružení Nevenia v místním kině
besedu na téma staré mapy a pohledy
Neveklovska, kterou, stejně jako
předchozí historickou procházku, vedl
Mgr. Michal Sejk. Před besedou,
kterou navštívilo více než 60 lidí,
mohli občané shlédnout výstavu
fotografií „Jak by mohl vypadat park“.
Fotografie
vizualizovaly
některé
nápady účastníku workshopu v parku
–
například
úpravu
amfiteátru,
výstavbu dětského hřiště či altánku.
Beseda trvala asi hodinu, a protože
vysoká účast svědčí o zájmu obyvatel,
bylo naplánováno další pokračování neveklovské historie na podzim 2011.

Za OS Nevenia A. Pitelková
OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Na bílou sobotu, 23. dubna
2011, proběhla u studánky V
Koutech
akce
s názvem
Otevírání studánek, kterou
pořádaly OS Nevenia a YMCA
Neveklov.
Tato
akce
navazovala
na
výtvarnou
soutěž, která proběhla na
podzim loňského roku, ve
které žáci ZŠ Neveklov měli za
úkol ztvárnit patrona studánek
tak, jak si ho představují. Ze
všech
výtvarných
prací
(obrázků a keramiky) vybrala
porota
obrázky
Filipa
Heřmánka ze 4. třídy a Marka Havla z 9. třídy,
podle nichž pan Jiří Kůt vytvořil žulovou sochu
ve tvaru kapky, kterou umístil na kamenný
podstavec. Po úvodním slově odhalil pan
starosta Ing. Jan Slabý již zmiňovanou sochu,
dále pan senátor Karel Šebek přednesl
básničku od J. V. Sládka Lesní studánka, poté
žáci ZŠ Neveklov pod vedením paní učitelky

Marie Šaffkové zazpívali několik písní
s tématikou o vodě a nakonec si děti mohly
zasoutěžit a získat tak sladkou odměnu.
Během celé akce si lidé prohlíželi všechny
soutěžní obrázky a keramické výtvory.
Otevírání studánek se účastnilo přibližně 50
osob (včetně cca 30 dětí).H. Zdvihalová

TOPTÝM UKLÍZEL V PARKU

V pátek 15. dubna jsme vyhlásili akci Na
parku nám záleží aneb Úklid parku. Nad
celou akcí si vzali záštitu studenti Obchodní
akademie Neveklov, konktrétně studenti 3.A
- Katka Mikolášová, Žaneta Patová, Marek
Pertlík, Tomáš Červenka, Roman Vnouček a
Daniel Dušek. Studenti OA, skauti, místní
dobrovolníci, maminky s kočárky - ti všichni
přiložili ruce k dílu, aby do kontejneru, který
zajistil MÚ Neveklov, naházeli zbytek linolea,
stará kolečka, pneumatiku, tlející televizi,
rezavý kus plotu a především spoustu
odpadků, PET lahví, nedopalků a prázdných

krabiček od cigaret. Dospěláci se vrhli na
úklid amfiteátrových schodů od spadaného
listí. Po práci přišla zábava - střelba z luku,
fotbalová školka a nehtové studio - vše v
režii samotných studentů. Na závěr jsme
opekli buřty a v sedm večer dorazili i
kytaristé. Očekávali jsme sice větší účast
dětí z 2. stupně ZŠ, ale třeba přijdou přístě
- jak bylo řečeno, park a jeho využití i stav,
v
jakém
je,
nás
opravdu
zajímá...Poděkování patří sponzorům, všem
pracantům a příznivcům! Za TOPTÝM Jana
Mužíková

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ NEVEKLOV
Neveklovská organizace má dlouholetou
tradici. V minulosti byla členská základna
početná. Mívala kolem 150 členů. Členové
byli nejen z Neveklova, ale i z okolních
vesnic. Organizace pořádala taneční zábavy,
výstavy ovoce a zeleniny, různé zájezdy na
zámky a na květinové výstavy. S klesajícím
počtem členů kulturní akce zanikly.
Nyní má členská základna 42 členů. Zájezdy
se pořádají ve spolupráci s okresním

výborem Benešov. Zájemci o zájezdy a akce
okresního výboru se sami přihlašují a
účastní se jich. V okresním výboru máme
dva zástupce z našeho neveklovského
výboru. Pravidelně seznamujeme naše členy
s novinkami v pěstování. Případně pro naše
členy zajišťujeme zahrádkářské potřeby jako
jsou netkané textilie, různá hnojiva a
výpěstky.
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Problémy v pěstování zeleniny, ovoce,
bylinek a použití chemických přípravků
členové mohou konzultovat s místním
výborem zahrádkářů.
Naše organizace je zájmová, nezisková.
Pěstování ovoce a zeleniny je pro každého
radost. I když se dá veškerá zelenina a
ovoce koupit, přesto význam zahrádkaření
je veliký. Obohacuje smysl života. Člověk je
propojený s přírodou. Výpěstky jsou kvalitní
a čerstvé. To se nedá říci o nakoupených.
Zahrádkaření je o to zajímavější, každý rok

je něčím novým. Začínají se pěstovat
rostliny
podporující
imunitu,
rakytník,
kustovnice, klanopraška, černý kořen atd. V
zahrádkaření jsou velké možnosti. K
rychlejšímu pěstování zeleniny se dá využít
netkaná textilie, fóliovník, skleník.
Přejeme všem členům a zahrádkářům co
nejvyšší úrodu, hodně zdraví a spokojenosti.
Za Zahrádkářský výbor Neveklov Jiří Bron.

SPORT
Za rubriku zodpovídá Martina Žabová
1. NEVEKLOVSKÉ BĚHY 2011
Kulturní
komise
Neveklov
sekce
sportovních aktivit si Vás dovoluje pozvat v
neděli 12.6. 2011 na velkou sportovní akci
1. NEVEKLOVSKÉ BĚHY 2011. Pro malé i
velké sportovce i nesportovce budou
připraveny tratě dle věkových kategorií, pro
nejlepší tři v každé kategorii medaile a
věcné ceny! Registrace účastníků od 8:30
hod. Zahájení závodu (nejmladší kategorie)
9:00 hod.Startovné: dospělí 20 Kč, děti zdarma
Doprovodný program pro děti: soutěže v
atletických disciplínách. Podrobnosti sledujte
na plakátech.

VALNÁ HROMADA TJ SOKOLA NEVEKLOV SE TĚŠILA HOJNÉ ÚČASTI
(žab) Přesně 58%
z pozvaných
aktivních i neaktivních členů a členek Sokola
Neveklov zasedlo v pátek 15.4. 2011 ve
slavnostně připravené sokolovně za stoly,
aby zhodnotili výsledky práce za uplynulé
období.
Sportovního
ducha
vnesli
do
sokolovny hned v úvodu svěřenci Renaty

Mošničkové z kroužku sportovní gymnastiky.
Následovalo
dynamické
vystoupení
„zumbistky“ Petry Novákové, jejíž nadšení
pro zmíněný fitness program vylákalo na
podium
i
4
neveklovské
účastnice
čtvrtečního
„zumbování“
s připraveným
předtančením.
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Program byl nabitý. Pan Laubacher,
moderátor večera, po úvodní řeči předal
slovo panu Fulínovi, který zhodnotil činnost
TJ Sokola Neveklov za rok 2010. Byly
zmíněny tyto skutečnosti:
1) Počet členů TJ Sokol Neveklov se
snížil oproti loňskému roku o 51
členů na 328.
2) Mezi ČSTV (Český svaz tělesné
výchovy)
a
pojišťovnou
Kooperativa a.s. došlo k uzavření
smlouvy o úrazovém pojištění
členů TJ Sokol účastníků jeho
akcí.
3) Pro zájemce bylo zmíněno a
upřesněno vydávání měsíčníku
„Tělovýchovný
pracovník“
(informace o aktuálních zákonech
a praktických pokynech pro
činnost tělovýchovných jednot a
klubů), do kterého je možné
v současnosti nahlédnout pouze
v elektronické
podobě
na
internetu.
4) Členský
příspěvek
žáků,
důchodců, dorostu a dospělých
činí na rok 2011 50 Kč. Pro
aktivní žáky je stanovena částka
250 Kč a pro aktivní sportovce,
cvičence, dorost a dospělí suma
500 Kč (tito, pokud navštíví 40x
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za
rok
cvičební
hodinu
v sokolovně, zaplatí pouhých 12,
50 Kč).
5) TJ Sokol eviduje celkem 8 oddílů:
a) fotbal (160 členů) b) stolní
tenis (8 členů) c) šachy (10
členů) d) volejbal (17 členů) e)
ASPV sport pro všechny (25
členů) f) rekreační sporty ( 63
členů) g) lední hokej (19 členů)
h) nezařazení (36 členů)
6) I v letošním roce usiluje TJ Sokol
o přidělení dotace (od KÚ
Středočeského
kraje)
na
rekonstrukce
a
zvelebení
sokolovny. V loňském roce byla
žádost neúspěšná.
7) Proběhla
volba
nového
výkonného výboru TJ.
8) Sauna
v sokolovně
je
stále
v provozu. O její chod se stará
p.L.Vilímek.
9) Návštěvnost
na
tanečních
zábavách se snížila, čímž klesl
také
příjem
z této
činnosti.
Naopak
větší
příjem
financí
zaznamenala ubytovna, vzhledem
k většímu
počtu
ubytovaných
zedníků pracujících na stavbách
v Neveklově a okolí. V letních
měsících
přivítá
sokolovna
florbalisty z Tatranu Střešovice.
10) Poděkování
organizátorům
a
dobrovolníkům.
V druhé části schůze byly předneseny
příspěvky jednotlivých aktivních složek TJ
Sokol (o těchto aktivních oddílech budeme
přinášet
podrobnější
informace
v následujících číslech Zpravodaje). Ani pan
starosta Ing. Slabý a místostarosta pan
Šebek nezapomněli předstoupit za řečnický
pult, aby k členům Sokola pronesli několik
slov.
Po naplnění naplánovaného programu,
diskuzi,
občerstvení
a
vzpomínání
u
historicky laděných nástěnek, se členové
Sokola, kteří svou přítomností dali najevo,
že
jim
není
lhostejná
sportovní
a
tělovýchovná
činnost
v Neveklově,
až
v pozdních večerních hodinách rozloučili

ŠACHY
Historie činnosti šachového oddílu sahá až
do roku 1957, a to zásluhou pana JUDr.
Ladislava Mazance. Od 80. a 90.let se
aktivně zapojil do vedení oddílu pan Mgr.
Luděk
Laubacher,
který
kolem
sebe
soustředil mládež a zájemce o
tento sport. V současné době se na
chodu klubu podílí i pan Pavel Král.

Všichni zájemci o šachová klání se mohou
přihlásit u p. Mgr. Laubachera. Zimní sezona
je nyní u konce, začíná se opět na počátku
října 2011.

Nyní
se
šachům
v Neveklově
věnuje aktivně 6 členů, další 4 hrají
tzv. pasivně, 3 další šachisté
hostují. Šachový oddíl dospělých
hraje v kategorii „regionální přebor
A“, navíc funguje i šachový kroužek
při Základní škole v Neveklově.
V zimní sezoně trénovali přívrženci
královské hry každý týden. Ambice
jsou mezi šachisty nasnadě –
udržet se v soutěži a pokud možno,
poskočit
v žebříčku
z desátého
místa.

STOLNÍ TENIS
Řady hráčů stolního tenisu nejsou nijak
široké, ale úspěchy, kterých dosáhly v zimní
sezoně,
jsou i přesto chvályhodné.
Neveklovský stolní tenis zastupují hráči
skupiny Neveklov A a Neveklov B.
Neveklov A se skládá ze čtyř hráčů – Davida
Kačmara, Luboše Petera, Pavla Holého a
Jana Horálka. Neveklov B čítá taktéž čtyři
hráče – Michala Kačmara, Karla Petera,
Zdeňka Kříže a Petra Fišera. Hráči se
aktivně scházeli celou zimu v neveklovské
sokolovně dvakrát týdně na dvouhodinových
trénincích. K dispozici jim byly tři tenisové
stoly.
Výsledky za rok 2010 mluví za vše –
Neveklov A ukořistil z celkem 18 zápasů 14
výher, 4 remízy a žádnou prohru, a tak ze
skupiny SN1 postupují do OP I. Neveklov B
byl úspěšný v 15 zápasech z 18, pouze 2x

prohrál a 1x docílil remízy. Ani mezi
jednotlivci se hráči v početné konkurenci
neztratili. 3 hráči Neveklova A se umístili na
2.-4. pozici v celkovém žebříčku soutěže SN
1, 2 hráči z Neveklova B skončili na 3.-4.
místě
v žebříčku
soutěže
SN
III.
Reprezentativní účastí 1.třídy v pražské
soutěži
se pyšní úspěšný hráč David
Kačmar.
Stolní tenisté neusínají na vavřínech a do
příští sezony, která začíná druhý týden
v říjnu, si kladou nemalé cíle – Neveklov A
bojovat o nejvyšší příčky v OP I. a Neveklov
B o postup do skupiny SN2. Přejeme jim
zasloužený odpočinek v letních měsících a
do nové sezony úspěšné nakročení a pokud
možno i nové, nadšené hráče, kteří by ve
šlépějích
současných
stolních
tenistů
pokračovali.

7 OTÁZEK PRO TRENÉRA FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY
Jak dlouho trénujete neveklovskou fotbalovou přípravku?
Začali jsme se scházet v říjnu loňského roku.
Kolik má přípravka v současnosti členů?
10-16.
Jsou na obzoru nějaké fotbalové naděje?
Zatím to vypadá na 4 až 5 tahounů. Ještě jsou ale malí, navíc hrají 5 + 1(brankář) na šířku
hřiště. Více poznáme, až budou hrát soutěž.
S jakými problémy se nejčastěji potýkáte při práci s malými dětmi?
S rodiči je sice dobrá
spolupráce, ale i přesto je
docházka asi zatím největší
problém. Děti jsou většinou
poslušné.
Pomáhá vám někdo na
trénincích a při jejich
organizaci?
Ano, dcera Radka.
Jaké máte plány a cíle
v nadcházející sezoně?
Přihlásit soutěž.
Ocenil někdy někdo Vaši
práci s mládeží?
Finanční odměnou ne, na
schůzi valné hromady jsem
si poděkoval sám (smích).
Děkujeme panu Berkovi za
rozhovor a dětem přejeme
úspěšný vstup do světa
fotbalu!

HRÁČI A HRÁČKY RAGBY Z NEVEKLOVA
Zapojení
aktivní
hráči
a
hráčky
z Neveklovska
jsou: Magda Pechová,
Maruška Křížová, Kája Maříková, Tomáš
Nedvěd, Martin Krupička, Michal Jonáš,
Jakub Völfel.

Děvčata hrají v kategorii U18 Mistrovství
České republiky se střídavými úspěchy. Na
podzim děvčata odehrála čtyři turnaje a to
v Brně, Přelouči, Praze a v Ostravě. Do
posledního místa dění
se ještě některé
dívky vrátily na rozlučkové utkání se
sezonou Růže v. Růžičky. Kdy proti sobě
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hrály dva smíchané týmy z našich hráček a
hráček RC Sokol Mariánské Hory.

lépe orientovali ve hře, pomáhali jim tři
zkušení junioři z místního klubu.

Pánové vstoupí do soutěže od nového
ročníku a to na podzim 2011 do Oblastního
přeboru Čech v kategorii mužů, většinu lze
do podzimu ostaršit. To neznamená, že by
ještě nehráli žádné utkání. Proběhly
tréninky společně se strakonickými hráči a
následovala
přátelská
utkání.
Turnaj
v sedmičkovém ragby na Slovensku ve
Chtelnici u Trnavy. (Tým o sedmi hráčích –
od roku 2016 olympijský sport.) V létě podle
možností byli na soustředění ve Svobodě
nad Úpou. Na podzim sehráli přátelské
utkání v klasickém ragby s týmem Říčany
O33. Tento tým tvoří starší hráči, nebo
občasní hráči a ti, kteří hrají jednou za čas
jen pro zábavu. Zde jsme hráli ve spojení
s rodícím se týmem z Kralup nad Vltavou.
Tak
jako
děvčata
zakončila
sezonu
v Ostravě tak i pánové ve stejný den hráli
s Old Boys Ostrava, složených z trenérů RC
Sokol Mariánské Hory. Aby se naši nováčci

Naším dalším úkolem je udržet tým děvčat
v soutěži,
kde
již
převládají
dívky
z neveklovska a pochopitelně získat další
hráčky. Jak již bylo řečeno, aby pánové
vstoupili do soutěže pokud možno bez
hostujících hráčů. Čekají je nyní přátelská
utkání
v Chrášťanech
s vysokoškolským
klubem Iuridika, další v Počepicích 16.4.
s také se nově tvořícím klubem z Rakovníka,
turnaj mužů v Kralupech nad Vltavou a
opětovné pování jak pro muže tak i dívky na
Slovensko do Chtelnice. A to vše do
prázdnin. To znamená pořádat další nábory
k získávání dalších hráčů a s tím znovu
vytvořit tým žáků. Zatím v Kategorii do
jedenácti let (ten by byl sestaven hlavně
z hráčů z Neveklovska) to vypadá nadějně a
budeme doufat, že 23.4. se tento tým
představí v Počepicích u Sedlčan v turnaji „O
perníkovou šišku“.

Jarní kolo fotbalové soutěže mladších žáků zahájeno! Fotografie po tréninku svěřenců Jana
Šmejkala. (jmu)

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
JAK NA JARNÍ ÚNAVU
V tomto období dávám přednost dvěma bylinkám
a to smetánce lékařské a kopřivě dvoudommé.
Obě dvě bylinky jsou úžasnými pomocníky při
jarní očistě. Velmi dobře pročišťují krev,
podporují správnou činnost jater, žlučníku,
ledvin, střev.... Pozitivně působí při bolestech
kloubů, podporují vylučování kyseliny močové,
odvodňují organizmus.

Při zpracování smetánky lékařské využijete celou
rostlinu.
Kořen obsahuje velké množství inulínu, který je
velmi cenný pro diabetiky.
Kořeny se dají upravovat podobným způsobem
jako chřest. Stejně jako z čekanky se z nich praží
cikorka.
Listy jsou velmi chutné v zeleninových salátech s
jogurtovou zálivkou v kombinaci s ředkvičkou a
kedlubnou. Pro vysoký obsah vitamínů jsou
dobrými pomocníky při potlačení jarní únavy,
jíme 5 až 7 lístků denně,po dobu 2 až 3 týdnů.

Pro zpestření vašeho jídelníčku
hrašku, což je hrachová směs
obalování.

doporučuji
určená k

Výborný tip:

K přípravě hraškových placiček potřebujeme:
•
•
•
•
•

hrst pampeliškových listů
hrst kopřivových listů
hrst květu sedmikrásek
hraška
kokosový tuk na smažení

Hrašku rozmícháme přidáním vody na jemnou
kaši.
Do ní zamícháme natrhané ,oprané a na hrubo
nakrájené lístky bylinek
Na konec přidáme květy sedmikrásek. Velkou
lžící nabíráme směs a tvarujeme placičky, které
smažíme na kokosovém tuku. Podáváme se
zeleninovým
salátem
a
bramborem...

Z květů je výborný pampeliškový med či víno na
podporu zažívání.
Dobrou chuť přeje Ivana Jiráčková

KULTURNÍ KALENDÁŘ
8. 5. Tradiční pouť v Neveklově od 15:00 Mše sv.
arcibiskupa Duky v tloskovském parku

15.5. Hospic Dobrého pastýře pořádá Neděli
Dobrého Pastýře, Čerčany, 317 777 381

9. 5. 9:30 Beseda se sociální pracovnicí: Návrat
do práce po rodičovské dovolené. MC YMCA
Neveklov

koláčků

11.5. 9:00-11:30 Klub rodičů a děti. MC YMCA
Neveklov

14:00 Ekumenická bohoslužba za účasti
Římskokatolické církve, Církve československé
husitské, Českobratrské církve evangelické a
Evangelické církve metodistické

13:30-14:00 Ochutnávání poutních

14.5. Dětský den s Indiány, Jablonná n. Vl.
od 14:00 na fotbalovém hřišti a od 17:00
v Zámku Jablonná - divadelní představení
Sněhurka. Pořádá TJ Mír Jablonná n. Vl. a
Zámek Jablonná.

15:00 Program pro děti - hledání
ztracených oveček v okolí hospice
16. 5. 9.00 hod. – 11.30 hod. ODLÉVÁME
KVĚTINOVÁ MEJDLÍČKA
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18. 5. 9.00 hod. – 11.30 hod. Klub rodičů a dětí,
MC YMCA Neveklov

7.6. - Den otevřených dveří v Tloskově
9:00-15:00 hodin. Srdečně zve DÚSP Tloskov.

21. 5. 10:00-11:30 a 13:00-14:30 Keramika pro
rodiče a děti od 3 let: Vyrábíme zvířátka, masky
15:00-17:00 a 17:30-19:30 Keramika pro
dospělé a děti od 10 let. Rezervace míst na tel.:
tel. 724 805 301 – Radka Voříšková nebo na email: radka.voriskova@razdva.cz
23. 5. 9.00 hod. – 11.30 hod TVOŘÍME s dětmi
LETNÍ DEKORACE DO OKEN, MC YMCA Neveklov
25. 5. 9.00 hod. – 11.30 hod. Klub rodičů a dětí
30. 5. 9.00 hod. – 11.30 hod VYRÁBÍME
ZVÍŘÁTKOVÉ MUCHLÁŽE (s sebou možné přinést
zbytky vlny, drobná pírka a pod.) MC YMCA
Neveklov
1. 6. 9.00 – 11.15 hod. K l u b r o d i č ů a
ě t í – SLAVÍME MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ MC
YMCA NEVEKLOV

d

5.6. 14:30 Dětský den v Neveklově. Pořádá
YMCA Neveklov v parku.
6. 6. - 9. 30 hod BESEDA SE SOCIÁLNÍ
PRACOVNICÍ – ROLE OTCE VE VÝCHOVĚ DÍTĚTE,
MC YMCA N.

8. 6. 9.00 hod. – 11.30 hod. K l u b
a dětí

rodičů

12. 6. registrace od 8:30 NEVEKLOVSKÉ BĚHY.
Pořádá Kulturní komise - sportovní sekce MÚ
Neveklov. Tratě pro malé i velké, sportovce i
nesportovce. Přijďte nastavit rekord trati nebo si
jen tak zasportovat!
13. 6. N Á V Š T Ě V A MC na F A R M Ě
SKALKA Sraz v 9.00 hod. V Mateřském centru
YMCA Neveklov
15. 6. 9.00 hod. – 11.30 hod. K l u b
a dětí

rodičů

20. 6. 9.00 – 11.30 hod. ODLÉVÁME MAGNETY
I.
22. 6. 9.00 hod. – 11.30 hod. K l u b
a dětí

rodičů

27. 6. 9.00 – 11.30 hod. ODLÉVÁME MAGNETY
II.
29. 6. 9.00 hod. – 11.30 hod. K l u b
a dětí

rodičů

NABÍDKA PRÁCE
Rada města Neveklov oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
knihovníka-knihovnice Městské knihovny Neveklov s místem výkonu práce v Neveklově a s
nástupem 1.6. 2011. Přihlášky s požadovanými doklady je nutno odevzdat nejpozději do 10. května
do 15:00 hodin na MÚ Neveklov. Požadavky a veškeré náležitosti přihlášky naleznete na úřední
desce nebo na www.neveklov.cz v sekci Úřední deska - Informace - Výběrové řízení knihovna.
Zveřejněno 18.4.2011

Rada města Neveklov oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa hlavní
účetní Městského úřadu v Neveklově s místem výkonu práce v Neveklově a s nástupem 1.7. 2011.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno odevzdat nejpozději do 24. května do 15:00 hodin na
MÚ Neveklov. Požadavky, náležitosti přihlášky naleznete na úřední desce nebo na www.neveklov.cz
v sekci Úřední deska - Informace - Výběrové řízení účetní. Zveřejněno 29.4. 2011.

ZPRAVODAJ NEVEKLOVSKA, květen-červen 2011

24

Chcete v dnešní velmi těžké době získat jisté perspektivní zaměstnání?
Chcete pravidelnou mzdu za odvedenou práci?
Chcete pracovat ve velké prosperující společnosti?
Chcete pracovat ve velkém kolektivu?
Chcete se stát uniformovaným zaměstnancem?
Máte řidičský průkaz skupiny D nebo praxi v řízení motorových vozidel nad 7,5t?
STAŇTE SE ŘIDIČEM AUTOBUSU

V případě, že jste si na výše uvedené otázky odpověděli kladně, ozvěte se nám!
Dispečink Benešov
tel. 317 722 577
INZERCE

NOVÉ ZBOŽÍ - KRMIVA PRO ZVÍŘATA!

např. HAWAI ø 33cm 119,-Kč i s krabicí
U Rudolfa II., naproti kostelu Neveklov

TEL: 606 10 77 60
DO KRABICE DO 15 MINUT

