
  



Milí čtenáři, 

právě ve svých rukách držíte měsíční 

projekt žáků druhého ročníku Obchodní 

akademie v Neveklově. Celý projekt byl 

uskutečněn pod záštitou paní učitelky 

Netolické, která nás projektem provedla.  

Třída si nejprve zvolila svého šéfredaktora, 

který všem rozdal úkoly a práce na 

ekologickém časopisu se daly do pohybu. 

Projektu byla věnována 1 hodina výuky 

týdně. V těchto hodinách se redakční tým 

vždy sešel v učebně a jednotliví redaktoři 

odevzdávali své návrhy a ke konci už 

hotové práce šéfredaktorovi, který se 

postaral o jejich uschování a následné 

začlenění do časopisu. 

Obsah:  

1. Úvod 

2. O škole 

3. Skupina Doors 

4. Evropský týden recyklace 

baterií 

5. Drobné elektro 

6. Útulek Bystřice 

7. Vandalismus 

8. Neveklov a okolí 

9. Rozhovor se starostou města 

Neveklov 

10. Tabulky 

11. Mezinárodní den 

elektroodpadu 

12. Ekologická křížovka 

13. Projekt Enersol 

 Šéfredaktor: Václav Šobíšek 

 Zástupce: Marek Lomoz 

 Redaktoři: Ondřej Kudrna, 

Alexandr Zoulík, Jakub Burian, Jiří 

Dvořák, Jiří Slaba, Zdeněk Hájek, 

Boris Placer, Filip Šimsa, Jakub 

Pospíšil, Aneta Urbanová, Filip 

Kahoun, Matěj Randáček, Tereza 

Sedláková, Karolína Moudrá a 

Aneta Řezníčková 

Jednotlivé stránky vytvořili: 

 Úvod – Václav Šobíšek 

 O škole – Ondřej Kudrna 

 Skupina Doors – Tereza Sedláková 

 Evropský týden recyklace baterií – 

Marek Lomoz, Karolína Moudrá 

 Drobné elektro – Aneta Urbanová, 

Aneta Řezníčková 

 Útulek Bystřice – Marek Lomoz 

 Vandalismus – Alexandr Zoulík, 

Filip Kahoun a Matěj Randáček 

 Neveklov a okolí – Jiří Dvořák, Jiří 

Slaba 

 Rozhovor se starostou – Václav 

Šobíšek, Marek Lomoz 

 Tabulky – Poskytnuty od města 

Neveklov 

 Mezinárodní den elektroodpadu – 

Aneta Urbanová, Aneta Řezníčková 

 Ekologická křížovka – Zdeněk 

Hájek, Jiří Slaba 

 Projekt Enersol – Aneta Urbanová, 

Filip Šimsa 

 Závěr – Václav Šobíšek 

 Design (obálka, závěrečná starana 

a křížovka) – Jakub Burian 

 

 

  



Obchodní 

akademie Neveklov 
 

 

Neveklovskou střední školu drží pevně ve svých rukou paní ředitelka Mgr. Soňa Veisová, 

která za pomoci učitelského sboru vytváří ve škole příjemné prostředí pro studium. Škola 

nabízí 3 studijní obory: Ekonomické lyceum, Ekonomika a podnikání - sportovní 

management, Obchodní akademie - zaměření cizí jazyky a informatika. Jedná se o 4leté 

střední vzdělání zakončené maturitou. Uplatnění absolventů na trhu práce je velmi široké. 

(Pro více informací můžete navštívit webové stránky školy: www.oaneveklov.cz)  

 Obchodní akademie již dlouhá léta vede své studenty ke třídění odpadu a péči o naše už tak 

zanedbávané životní prostředí. Žáci se s tímto tématem setkávají jak při výuce, tak i 

v běžném životě, protože toto téma je v poslední době stále více aktuální. 

Již zmíněná škola ovšem své studenty jen slovně neupomíná, 

aby dělali to nebo ono, ale jde jim rovnou příkladem. Jak? 

Odpověď na Vaše otázky naleznete podrobně vypsané níže, 

vybrali jsme pro Vás ty nejzajímavější příklady.  

1. Topení – díky vytápění budovy školy pomocí zemních vrtů, 

škola nevypouští žádné emise do ovzduší.  Tento způsob topení nepotřebuje na rozdíl od 

plynových kotlů žádnou zásobní nádrž.  

2. Úklid okolí – probíhá několikrát do roka a škola si jej obstarává sama. Většinou se o úklid 

postarají studenti, kteří ušetří práci správci 

budovy nebo případně peníze škole, která by 

jinak musela zaplatit úklidovou službu. 

3. Třídění odpadu – po celé škole se vyskytují 

koše na tříděný odpad, které ukazují postoj 

školy k životnímu prostředí. 

4. Laminátová střecha – střecha je otevíratelná, 

což zajistí přísun čerstvého vzduchu. Materiál, 

ze kterého je střecha vyrobená propouští 

přírodní světlo, to šetří náklady na elektřinu, 

nemluvě o tom, že celé zastřešení je levnější 

na pořízení. 

5. Rostliny – škola je plná rostlin, díky čemuž je 

prostředí příjemnější. 

                        

Uplatnění absolventů v roce 2018 



Skupina Doors 
 

 

Skupina Doors se skládá z dobrovolníků, kteří studují na OA v Neveklově, tato skupina 

vznikla již v lednu 2013. Pracuje pod vedením paní učitelky Mgr. Hulanové. Cílem této 

skupiny je realizovat školní, mimoškolní a veřejné aktivity. Snaží se co nejlépe 

propagovat školu, pořádá také nejrůznější besedy a pomáhá vytvářet příjemnější 

prostředí pro studenty OA Neveklov. 

Díky skupině Doors už byly letos uskutečněny první akce - Sbírka pro Světlušku a výsadba 

zeleně kolem školy. Tak jako každý rok plánuje skupina Doors návštěvu domova pro seniory 

v Neveklově, účastní se také vánočního jarmarku a prodeje kytiček v boji proti rakovině.  
 

Minulý rok skupina spolupracovala s nadací Via. Byl uskutečněn projekt studentky Terezy 

Růžičkové „Každý má právo být šťastný“.  

V rámci projektu proběhly různé benefiční akce, jejichž výtěžek byl předán nadaci UNICEF, 

kterápředá peněžní dary na zajištění zdravotní péče a vzdělání  dětí v Africe.  

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evropský týden 

recyklace baterií 
 

Hlavním cílem je podpora povědomí evropské veřejnosti o důležitosti třídění a 

recyklace použitých baterií a akumulátorů. V tento týden je příležitost přinést 

z domova veškeré vybité baterie na jedno ze sběrných míst (těch je v ČR více než 20 

tisíc). Evropský týden recyklace baterií byl vyhlášen evropskou asociací EUCOBAT, 

která reprezentuje 16 významných kolektivních systému a která má v ČR na starosti 

zpětný odběr použitých baterií a akumulátorů a odběr baterií z 19 evropských zemí. 
Za první pololetí se v Česku vytřídilo téměř 900 tun baterií.  Česká nezisková 

organizace ECOBAT je jejím členem. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.eucobat.eu/


CO MOŽNÁ ANI NEVÍME O SVÝCH MILÁČCÍCH? 

Jinými slovy váš mobilní telefon, může být 

vaším nepřítelem. Věděli jste, že například  

látka beryllium, obsažená v mobilních 

zařízeních, se může při vysokých teplotách 

uvolňovat a následně být vámi vdechována? 

Ne? Tak věnujte pozornost tomuto článku.  

 

NEBEZPEČÍ LÁTEK V MOBILNÍCH TELEFONECH 

Většina látek, které tu najdeme (např. měď, arsen aj.), 

 mohou uškodit pouze uvnitř našeho těla, nikoliv  

mimo při pouhém dotyku se zařízením.  

 
RECYKLACE MOBILNÍCH TELEFONŮ 

Teď něco na zamyšlení.  

Představme si, co by se přibližně stalo, kdyby se do 

 našeho těla dostala některá ze zmíněných látek. Nastala 

 by otrava organismu, která může skončit i smrtí. 

 

Příroda reaguje stejně. Pokud se látky obsažené v mobilních zařízeních začnou 

uvolňovat, mohou kontaminovat půdu, spodní vodu nebo ovzduší. Při masivním 

zněčištění se pak už jen těžko příroda obnovuje. 

 

Na mobilní telefony a veškerou elektrotechniku  

jsou vyhrazené speciální kontejnery. Ty uchovají 

nebezpečné látky „pod zámkem“. 

Zkrátka MÁ TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD. 



 

Útulek Bystřice 
 

Útulek Naděje pro čtyři packy je dlouholetým 

útočištěm pro týrané a opuštěné psy a kočky. Tento 

útulek se od ostatních liší tím, že všechna zvířata mají 

u sebe doma. Nejsou zde žádné kotce, a proto se 

všem adoptovaným zvířatům dostává toho nejvyššího 

komfortu. Pomáhají hlavně psům menších plemen, starým, týraným a odloženým kočkám.  

Čtvrtý ročník naší školy se rozhodl uspořádat charitativní akci spojenou s tímto útulkem. 

Peníze na potřebné věci budou studenti získávat prodejem svačin u nás v OA, ale i v ZŠ Jana 

Kubelíka Neveklov. Při prodeji bude probíhat také peněžitá a věcná sbírka. Ze získaných 

finančních prostředků budou po domluvě s útulkem nakoupeny potřebné věci, mezi které 

patří např.: konzervy, pamlsky aj.  Nakonec, při odevzdání věcí útulku, budou studenti 

pořádat hromadné venčení všech psích a kočičích kamarádů.  

 

 

 

 

 

 

 



Vandalismus 

Vandalismus – pojem sužující spíše velká města, avšak vyskytuje se i na vesnicích a 

menších městech jako Neveklov.  
Definice 
Nejprve bychom si měli ukázat definici pojmu vandalismus. Vandalismus je cílevědomé a svévolné 

poškozování veřejného, ale i soukromého majetku. Toto pachatel koná bez nějakého většího motivu, 

či obohacení – pro svou vlastní potřebu odreagovat se nebo vlastní potěšení. Slovo vandalismus je 

odvozeno od kmenu Vandalů (germánský kmen, který v 5. st. vyplenil Řím). Mezi jeho nejčastější 

projevy patří graffiti na zdech, dopravních prostředcích atd., ničení veřejných objektů, jako např. 

autobusové zastávky, ale také i soukromý majetek – automobily, poštovní schránky atd. 

Vandalismus v Neveklově 
Jak už bylo řečeno, vandalismus sužuje spíše větší města, proto není zrovna překvapující, že když byl 

na toto téma tázán pan starosta L. Trumpich, se ukázalo, že se vyskytují jen ojedinělé případy. A že se 

v Neveklově tolik vandalismu nenajde. Nicméně, aby se předcházelo i těmto ojedinělým případům, 

jsou na důležitá místa instalovány fotopasti, které zaznamenají jakékoliv vandaly, kteří se pokusí 

poškodit např. morový sloup na náměstí. Vandalismu se nevyhnul ani nouzový východ tělocvičny naší 

školy. (viz foto) 

 

 

 

 

 

 

  



Okolí Neveklovska 
 

Neveklov je velmi rychle rostoucí město, někdy 

už ani úklidová četa nestíhá vše uklízet po 

nevychovaných občanech, kteří okolo sebe 

pohazují odpad. 

Naše škola se o úklid okolí školy stará sama. Každý měsíc uklízí jednotlivé třídy její okolí. 

Jenomže například v parku často vídám poházené lahve a všechny možné obaly. Proto jsem 

se se spolužákem rozhodl, že takto to není možné nechat a vzali jsme úklid do vlastních 

rukou. Vše jsme pečlivě zdokumentovali a vy se nyní na naši aktivitu můžete podívat! Je 

hezký pocit vědět, že jsme pro naše město něco 

pěkného udělali… 

 

 

 

 

 

Foto: Václav Šobíšek                           

Osoba na fotkách: Marek Lomoz      



Rozhovor se starostou města 

Neveklov 
Co bychom byli za časopis, kdyby se v něm nevyskytoval rozhovor se 

zajímavou osobou? Proto jsme se po společné domluvě shodli na 

zařazení této rubriky do našeho časopisu. Rozhodli jsme se navštívit 

starostu města Neveklov pana Ladislava Trumpicha (viz foto), se kterým 

jsme vám zprostředkovali rozhovor týkající se ekologie. Schůzka 

proběhla ve středu 9.10.2019 a pro pana Trumpicha jsme si připravili 10 

otázek. Vám poskytneme odpovědi na nejzajímavější z nich. (Pod každou položenou otázkou 

najdete odpověď pana starosty.) 

 

1. Jak hodnotíte město jako celek? (v oblasti ekologie) 

 „Občané jsou naučeni třídit, nosí odpady na sběrný dvůr. Dochází k dodávání 

kontejnerů na kov i do větších vesnic. Okres Benešov má 55 % vytřídění, což je 

slušné číslo a já doufám, že to bude jenom lepší.“ 

2. Jak se město stará o veřejné plochy? 

 „Město má údržbovou četu, 2 zaměstnance, kteří se starají o letní a zimní 

údržbu veřejných ploch. Na větší plochy si najímáme tři externí dodavatele, 

kteří nám v zimě prohrnují, mají Neveklovsko rozdělené na území, o které se 

starají.“ 

3. Jaké jsou metody a nástroje ekologie v Neveklově? 

 „Jsme zařazeni do sítě Eko-Kom, na základě vytřídění město dostane finanční 

obnos.“ 

4. Jak město bojuje s vandalismem? 

 „Moc vandalismu se nevyskytuje, jsou to jen ojedinělé případy. Zejména 

studenti pohazují odpad po zemi a nevyhazují jej do koše. Jinak máme 

k dispozici kamerový systém a na kritická místa instalujeme fotopasti.“ 

5. Kam se bude vyvážet odpad po zavření přibyšické skládky? 

 „Probíhá jednání o prodloužení životnosti skládky, díky čemuž by se skládka 

mohla provozovat ještě 1,5 roku. Potom už bude konec se skládkováním tady 

u nás. Odpad by dále měl být odvážen do spalovny v Mělníce, ale lidé tam 

protestují, protože nechtějí, aby se tam vozil všechen odpad ze Středočeského 

a Libereckého kraje.“ 

6. Jak je spotřebováván bioplyn, který produkuje Bioplynová stanice v Přibyšicích?        

 „Bioplyn je spalován a pomocí generátorů je produkována elektřina, která 

putuje do sítě ČEZ.“ 

7.  Kde vidíte město za 10 let v oblasti ekologie? 

 „Líbilo by se mi, kdyby se zvýšilo procento vytříděného odpadu, aby 

nevznikalo tolik odpadu a byl stále pečlivě tříděn.“ 

 

  



Jak se třídí v naší 

domovině? 
Neveklov je velmi inovativním městem, kterému není 

lhostejno, co se s jeho prostředím děje. Takovéto 

malé město se skoro 3 tisíci obyvateli má hned 7 míst, 

na kterých se nacházejí kontejnery na plast, papír a 

sklo. Samozřejmostí je i sběrný dvůr, který je otevřen 

pro širokou veřejnost. Při rozhovoru s panem starostou 

jsme obdrželi několik zajímavých dokumentů odkazujících 

na ověřené informace, které vyplývají ze statistik zpracovaných společností Eko-Kom a.s. 

Jedná se o tabulky odpadového hospodaření naší obce. Náš časopis vám umožní do 

některých tabulek nahlédnout a zjistit, jak si město v oblasti ekologie vede. 

 

 

Letecký pohled na město Neveklov 
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Okolí školy 
 

  

Město Neveklov se o své okolí náležitě pečuje. Ani 

v naší škole tomu není jinak. Častý úklid probíhá 

většinou pod záštitou skupiny DOORS, která 

každoročně vyzývá studenty k dobrovolné pomoci. Letos jejich práce spočívala v přesazení 

památné lípy, která bohužel nepřežila horké letní počasí, dále byla zkrášlena část na okraji 

parkoviště, která byla osazena plazivými rostlinami zakůrována. Rovněž byly vysazeny další 

cibulky žlutých krokusů, které svými kvítky připomínají dětské oběti holocaustu.  

Musíme zde také zmínit ostříhané stromy u školní jídelny. U domova byla upravena 

„předzahrádka“ společně s růžemi. Ovšem práce zmíněné v tomto odstavci byly vyhotoveny 

ještě před začátkem školního roku během letních prázdnin. 

 



1. Doplň křížovku. 

 

 

 1.Planeta, na které žijeme 

2. Podnebí 

3. Plynný obal Země v kosmickém prostoru. 

4. Ekologie se může učit ve… 

5. Jaká část rostliny rostlinu upevňuje v půdě a přijímá a vede vodu s minerálními živinami? 

6. Proces, při kterém dochází přeměna CO2 na O 

7. Soubor všech jedinců téhož druhu 

8.  Umělé hmoty 

 

 

 

2. Roztřiď jednotlivý odpad do kontejnerů. 
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  PROJEKT ENERSOL      

 

Projekt Enersol vznikl, jako následovník česko-holandského projektu ve kterém 

měly vybrané školy a jejich učitelé možnost získat první zkušenosti z výuky 

obnovitelných zdrojů energií a investování do alternativní energetiky v 

Holandsku. 

Cílovou skupinou projektu jsou žáci i jejich učitelé. Do projektu se mohou 

zapojit všechny školy. 

Projektové práce jsou zaměřeny na témata obnovitelných zdrojů energie, 

energetické úspory a omezování emisí. 

               

Vrcholem projektu jsou krajské, celostátní a mezinárodní přehlídky, na kterých 

vystupují žáci s nejlepším hodnocením odborných porot.  

Nejkvalitnější a početně nejnavštěvovanější krajské přehlídky jsou pořádány v 

Praze, Na Vysočině, v Letovicích, Rakovníku a v Otrokovicích. 

 

Součástí Projektu Enersol jsou 3 kategorie: 

1. Enersol a praxe 

2. Enersol a inovace 

3. Enersol a popularizace 

 

 

V případě zájmu se neváhejte přihlásit u paní učitelky Netolické. 

 

 

                                                                           

  



Po vyhotovení naší měsíční práce, si celý 

redakční tým velmi oddechl. Byla to naše 

„premiéra“ a nikdo z nás nevěděl, do čeho 

jde. Časopis si pro nás připravil mnoho 

zkoušek, které jsme ovšem obstojně 

překonali.   

 

Jak práci hodnotí naši redaktoři? 

Jakub Burian: „Moc se mi líbí, jakým 

způsobem se časopis vydal a jak 

momentálně vypadá. Jsem jako grafik 

maximálně spokojen!“ 

Aneta Urbanová: „Mé hodnocení této 

práce je jen pozitivní. Líbila se mi 

spolupráce a vedení správnou osobou.“ 

Marek Lomoz: „Musím říct, že práce na 

časopisu jako celek se mi velmi líbily. 

Kolektiv byl dobrý. Nejlépe se mi 

pracovalo s Václavem Šobíškem, se kterým 

jsem byl i za panem starostou.“ 

Tereza Sedláková: „Mně se to také líbilo, 

spolupráce, kolektiv vše super.“  

Václav Šobíšek: „Z mého pohledu to byla 

velmi náročná práce, seskupit informace a 

zpracovat je tak, aby na sebe hezky 

navazovaly.  Tento projekt mě velmi 

nadchl a musím říct, že to byla zajímavá 

zkušenost.“ 

Karolína Moudrá: „Líbí se mi, jak jsme se 

při práci dokázali semknout a 

spolupracovat. Vyskytlo se zde i mnoho 

dobrých nápadů, např. rozhovor s panem 

starostou.“ 

Ondřej Kudrna: „V našem týmu se 

pracovalo velmi dobře, nikdo 

nemlčel a všichni se dobře zapojili. 

Myslím, že časopis je povedený a 

konkurenceschopný.“ 

 

 

 

 Závěrem bych chtěl poděkovat všem 

redaktorům, kteří odvedli opravdu skvělou 

práci. Poděkování však patří i Vám 

čtenářům, kteří jste časopis dočetli až sem.  

Za redakční tým Václav Šobíšek 

 

 

  

Závěr 

 



 


