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Hlas NadějkovaHlas Nadějkova  
tradiční zpravodaj nejen pro všechny obyvatele obce a blízkého okolí  

 

ÚVODNÍ SLOVO 
Nade� jkovsko? Fantasticka�  pr���roda, 
klobouk dolu� ! Na vernisa�z�  vy�stavy 
za mnou pr�ijel do Jistebnice herec 
Pavel Kr���z�  a pozna�val i zdejs� �� kraj. 
Byl u� plne�  rozsypany�  z toho, jak je 
tady v te�  krajine�  na�dherne� . Je to 
zaj��mave� ; ne�kde v Kanade�  ma�  
chalupu, ale pr�ijede sem k na�m a je 
z te�  kra� sy u� plne�  hotovy� . My uz�  to 
pr�itom c�asto bereme samozr�ejme�   
a jes�te�  jsme pomalu nas�tvan��, kdyz�  

ma�me bla� to na bota�ch. A Nade� jkov? 
To je moc hezky pojmenovana�  
obec.  Vz�dycky, kdyz�  jsem pr�icha� zel 
k te�  ceduli, tak to ve mne�  evokovalo 
nade� ji. Ma�m ne�co rozde� lane�ho  
a r���ka�m si: to je nade� jne� . I nade� je, 
z�e takhle na�dherna�  pr���roda mu� z�e 
by� t i jinde, je pro lidi nade� jna� !  
Tak hodne�  s� te�st��, sousede� ! 

Jan Kunovský, český malíř, 
 rodák z Jistebnice    
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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  

Tradice plná pohody a dětských úsměvů 
U hasičárny bylo o poslední srpnové sobotě znovu živo. Na to už jsou Nadějkovští ostatně zvyklí, 
vždyť tradiční Rozloučení s prázdninami píše svou historii více než čtyři desetiletí. 

Z�  
a�dna�  honosna�  akce v ostre�  za� r� i reflektoru�   
a s na�kladny�m programem, z�a�dne�  
monumenta� ln�� pla�ny. Jen mile�  neforma� ln�� 
setka�n�� otevr�ene�  vs�em, kter��� se chte� j�� pobavit 

a popov��dat. „Je to takove�  pr���jemne�  sousedske�  
posezen��,“ potvrdila Marie Burdova�  z SDH Nade� jkov, 
ktery�  spolu s obc�� kaz�doroc�ne�  akci por�a�da� .  
„Kdo chce, ten mu� z�e pr�ij��t, da� t si pivo, kloba�su  
a popov��dat. Nejde na�m samozr�ejme�  o z�a� dny�  
vy�de� lek, jsou tu 'lidovky' ceny. A de� ti maj�� zadarmo 
malinovku a bur�t��ky,“ pr�ipomne� la s u� sme�vem. 

Pra�ve�  ti nejmens��� si i letos 
uz� ili nejru� zne� js� �� aktivity.  
V neusta� le�  permanenci byl 
ska�kac�� hrad zapu� jc�eny�  
firmou Efaflex. Dals� �� za�bavu 
jim pr�ipravily str�elba lukem 
a ze vzduchovky, ska�ka�n��  
v pytli, chyta�n�� „ryb“ c�i hod 
m��c�kem na c��l. 
 „Letos jsme neme� li 
Poha�dkovy�  les, tak ve� r���m,  

z�e si to alespon�  tady de� ti pe�kne�  uz� ij��,“ poznamenala  
pr�i Rozlouc�en�� s pra� zdninami Marie Burdova� .  
„V minule�m roce jsme stihli oboj��, jen jsme 
Poha�dkovy�  les posunuli z obvykle�ho term��nu pra�ve�  
na konec srpna, kdy se konala i tato akce,“ dodala.     

Pavel Šácha 

Marie Burdová 

Na ploše fotbalového hřiště se střílelo z luku na kořist  
v podobě bizona i ze vzduchovky na terč. Nechyběla ani 
sladká odměna. 

Skákací hrad prošel podle očekávání ostrou zatěžkávací zkouškou. Úsměvy ve tvářích dětí ale dokázal vykouzlit  
i úlovek. Co na tom, že byl plastový...  
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Nové Polyfunkční komunitní centrum 
sklidilo při slavnostní premiéře chválu 
Třetí zářijová sobota kalendářního roku 2021 zapsala do obecní kroniky novou významnou 
kapitolu. Všem Nadějkovským totiž právě v tento den otevřela své brány nová chlouba života  
v obci: Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov. Příležitost prohlédnout si novotou zářící objekt 
Součkoviny od sklepních místností až po prostornou knihovnu v prvním patře využili pozvaní 
hosté i zájemci z řad veřejnosti. 

M ezi osobnostmi, ktere�  
pr�ijaly pozva�nku na 
otevr�en�� polyfunkc�n��ho 
komunitn��ho centra, 

nechybe� l ani sena� tor Jaroslav 
Větrovský. V��ceme�ne�  strojene�  
oficia� ln�� fra�ze o kra�se a uz� itec�nosti 
nade� jkovske�ho centra ale z jeho u� st 
nezazne� ly; na prvn�� pohled bylo totiz�  
zr�ejme� , z�e je z rekonstrukce 
Souc�koviny sponta�nne�  nads�eny� . 
 „Je to proste�  fantasticke� , u� z�asne� , 
na�dherne� ! Jsem z toho doslova 
unes�eny� , hlavne�  z knihovny,“ 
rozply�val se nad novou obecn�� 
chloubou.   
 Jihoc�esky�  sena� tor vn��ma�  komunitn�� 
centrum v Nade� jkove�  i jako inspiraci 
pro ostatn�� obce, ktere�  maj�� na sve�m 
u� zem�� podobne�  objekty.  „Nepochybne�  to tak je. 
Ude� lat ze stare�  cha� traj��c�� ruiny ne�co tak hezke�ho  
a pr���nosne�ho rozhodne�  nen�� samozr�ejmost. Uz�  jsem 
to r�ekl pr���mo pr�i slavnostn��m otevr�en�� a jes�te�  
jednou to zopakuji. V tom projektu je vs�echno 
spra�vne�  a nen�� mu v podstate�  co vytknout. Je tam 
uka� zkove�  ude� lane�  financova�n��, a pr�edevs� ��m ten 
samotny�  ohromny�  na�pad. Zr���dit takove�  m��sto  
pro setka�va�n�� lid��, obzvla� s�te�  v te� to dobe� , kdy to nen�� 
jednoduche� , to je pro obec terno. Pr�edevs���m pan 
starosta, a samozr�ejme�  i dals� �� lide� , kter��� maj��  
s projektem co doc�ine�n��, odvedli naprosto skve� lou 
pra� ci,“ nes�etr�il superlativy Jaroslav Ve� trovsky� . 
 O opra�vne�nosti jeho chva� ly se v ra�mci Dne 
otevr�eny�ch dver��� mohli za�hy pr�esve�dc�it i samotn�� 
obyvatele�  Nade� jkova. 
 „Mu� j dojem z cele�  te�  rekonstrukce je skve� ly� ,“ nechal 
se slys�et David Kozák z m��stn��ho SDH, jehoz�  
c�lenove�  poma�hali i s organizac�� slavnostn��ho dne. 
„Pr�edt��m jsem byl v Souc�kovine�  jen jednou, ale 
mus��m r���ct, z�e byla v dezola� tn��m stavu. Proste�  bara�k 
na spadnut��, ktery�  kazil dojem z cele�ho na�me�st��. 

Rozhodne�  jsem nec�ekal, z�e je moz�ne�  to az�  tak hezky 
pr�ede� lat. Hlavne�  knihovna je u� z�asna� , ta se hodne�  
povedla,“ dodal.  
 I podle jeho slov posouva�  nove�  komunitn�� centrum 
image obce zase o stup��nek vy�s� . Po vizua� ln�� stra�nce  
i z hlediska budouc��ho spolec�enske�ho z� ivota.  
„Jak uz�  jsem r���kal, i zvenc��� to obci zase o kus 
prospe� lo. Uz�  dr���v se opravil obecn�� u� r�ad, teď 
Souc�kovina. My hasic�i sice vyuz� ��va�me ke schu� zka�m 
sve�  prostory, takz�e jsme o  te� to variante�  zat��m nijak 
zvla� s�ť neuvaz�ovali, ale pro m��stn�� lidi je centrum 
urc�ite�  vyuz� itelne�  a nab��z�� jim velke�  moz�nosti,“ 
poznamenal David Koza�k.                                      ▶▶▶ 

Páska je přestřižena a Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov právě 
vstupuje do života obce. Tak ať jí dobře slouží…!     Foto: Petra Dohnalová 

„Jsem tady z toho doslova unešený. 
Domnívám se, že celý Nadějkov 

vznikem tohoto centra ohromně 
rozkvetl. Všem místním k tomu 
musím upřímně pogratulovat.“ 

Mgr. Jaroslav Větrovský, člen Senátu Parlamentu ČR 
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Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov bylo 
oficiálně představeno veřejnosti a nabídnuto 
občanům k vyžití. Prozradíte, co se vám teď honí 
hlavou?  
 Projekt pr�ipravujeme od roku 2017. C��t��m radost 
z toho, z�e se povedl dokonc�it bez kompromisu� ; sice 
s maly�m zpoz�de�n��m oproti pu� vodn��mu pla�nu, ale 
bez navys�ova�n�� rozpoc�tu. Ac�koliv jsem byl be�hem 
rekonstrukce v objektu kaz�dy�  den ne�kolikra� t, tak 
mne jej�� vy�sledek po instalaci ves�kere�ho vybaven�� 
mile pr�ekvapil. Moc se mi l��b��. 
Posbíral jste během dne otevřených dveří nějaké 
zajímavé podněty či postřehy? Jaká reakce vám 
udělala největší radost? 
 Ves�kere�  komenta� r�e a na� zory byly pozitivn��. 
Oficia� ln��m hostu� m slavnostn��ho otevr�en�� i obc�anu� m 
se objekt opravdu l��b��. A co na tom pote�s�ilo me�?  
Uz�  be�hem oficia� ln��ho otevr�en�� pr�is� lo ne�kolik obc�anu�  

s vlastn��mi na�pady, jak lze  
centrum vyuz���vat, a ptali se, 
odkdy mohou zac���t. To je 
samozr�ejme�  pr���jemne� . 
Slavnostním 
zpřístupněním objektu 
samozřejmě projekt 
nekončí, ale v podstatě 
začíná. Jaká bude nyní  
role obce v souvislosti  
s provozem centra?  
 Uz�  letos na podzim ma�  obec v pla�nu ne�kolik akc��, 
ktery�mi chce trochu nastartovat be�z�nou c�innost 
komunitn��ho centra. Ať uz�  vyr�eza�va�n�� dy�n�� pro de� ti, 
ochutna�vku v��n pro dospe� le� , pr���pravu adventn�� 
vy�zdoby, prom��ta�n�� filmu�  a podobne� . Jak uz�  jsem 
uvedl, dals� �� moz�nosti pro jeho vyuz� ��va�n�� uz�  maj�� 
vymys�lene�  m��stn�� obc�ane� . Jsem pr�esve�dc�eny�  o tom, 
z�e toto m��sto bude opravdovy�m centrem jejich 
setka�va�n��.   (pš) 

Už během oficiálního otevření přišlo 
několik občanů s nápady, jak centrum 
využívat, těší Arnošta Nováka 

n NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU 

Arnošt Novák 

 

Den otevřených dveří komunitního centra jasně ukázal, k čemu má v příštích letech občanům sloužit. Možností 
setkat se s dobrou  náladou v příjemném a důstojném  prostředí není nikdy dost. Fota na straně: Petra Dohnalová 
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Jako šperk! „Knihovna už nemá sloužit jen 
pro půjčování knih,“ říká Petra Macháčková 
Při zářijovém slavnostním otevření nadějkovského komunitního centra se těšila suverénně 
největší pozornost rozlehlá moderní knihovna v podkroví. A plným právem! Exkluzivní prostor 
nabízí mimořádně důstojné a příjemné prostředí nejen samotným čtenářům, ale je připraven  
i k pořádání nejrůznějších besed, promítání či tvořivých dílen pro děti. 

N ove�  modern�� vybaven��, koutek pro de� tske�  
na� vs�te�vn��ky, ne�kolik stolku�  s poc���tac�i  
i ryz�� osobitost podkrovn��ho interie� ru c�in�� 
z nove�  nade� jkovske�  knihovny vskutku 

pu� sobivou za� lez� itost.  
 Pozitivn�� reakce jej��ch prvn��ch na�vs�te�vn��ku�  ude� laly 
velkou radost i knihovnici Petře Macháčkové.  
„Pr�is� lo opravdu hodne�  lid�� vc�etne�  spousty 
pr�espoln��ch a moc si to tu pochvalovali, coz�  me�  
samozr�ejme�  velice te� s���. L��bilo se jim, z�e je to tady 
cele�  prostorne� js� �� a vzdus�ne� js� ��. Zaujalo je ale tr�eba  
i posezen�� v kr�es��lka� ch a dals� �� ve�ci,“ vs� imla si Petra 
Macha� c�kova� .                
 Ste�hova�n�� knihovny ze sousedn��  budovy obecn��ho 
u� r�adu do nove�ho prostr�ed�� trvalo bezma� la dva 
ty�dny. Aby take�  ne, vz�dyť bylo potr�eba pr�em��stit  
na 4300 knih…!  
 „Me� la jsem k ruce s�ikovne�ho pracovn��ka obce 
Milos�e Koza�ka a poma�hala i S� te�pa�nka C�apkova� . 
Milos�  mi nanosil bedy�nky s knihami a ja�  je pak 
vkla�dala do rega� lu� . Musela jsem si samozr�ejme�  
pr�edem promyslet, kam co uloz� ��m,“ popsala pr�esun 
Petra Macha�c�kova� . 
 Jak uz�  bylo ne�kolikra� t r�ec�eno, nova�  nade� jkovska�  
knihovna sky� ta�  pozoruhodne�  moz�nosti, a take�   
pro samotnou knihovnici je velmi inspirativn��.  
 „Chte� la bych tady zave�st autorska�  c�ten�� a ru� zne�  
besedy. Budeme pokrac�ovat v c�innostech s de� tmi  
a ra�da bych ne�co uskutec�nila i pro stars� �� lidi, tr�eba 
posezen�� pro z�eny a podobne� . Knihovna – a obzvla� s�ť 
takova� , jakou teď ma�me – uz�  nema�  slouz�it jen pro 
pu� jc�ova�n�� knih, ale mu� z�e hostit i pr�edna� s�ky, tvor�en�� 
c�i dals��� podobne�  akce,“ zdu� raznila Petra Macha� c�kova�  
na za� ve� r.                                                                Pavel Šácha    

Půjčovní doba knihovny: 
Pondělí:  09.00 – 16.00 
Čtvrtek:  09.00 – 16.00 
Pátek:   12.00 – 18.00 

Ve státních svátcích je knihovna uzavřena. 

Knihovna sklidila mimořádný obdiv návštěvníků 

Její součástí je mimo jiné také dětský koutek... 

...a počítačový kout s internetem. Fota Petra Dohnalová   
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SKAUTSKÉ OKÉNKO  

Letní tábor? Fantastická dobrodružství 
a zážitky, které nespláchl ani liják  
Za loňský rok jsme toho kvůli pandemii bohužel nemohli prožít tolik, jako obvykle. Uskutečnilo 
se čtrnáct schůzek, jedna víkendová výprava, a také předvánoční výlet. I za to jsme ale rádi.  
A co letošní program? 

L etos jsme me� li ta�bor nedaleko Dobr�emilic; 
na louce obklopene�  ze vs�ech stran stromy  
a kr�ov��m, kolem ktere�  prote�kal potok  
s vodopa�dem (moc se na�m hodil pro rann�� 

otuz�ova�n��). Nas�e ta�bor�is� te�  lez�elo natolik bl��zko 
Nade� jkova i Sepekova, z�e jsme se na ne� j vypravili 
pe�s�ky. Skauti uz�  v sobotu, aby spolec�ne�  s vedouc��mi 
a dals���mi pomocn��ky postavili stany a nachystali 
vs�echno ostatn��. Hobiti – na� s�  na� zev pro sve� tlus�ky  
a vlc�ata – dorazili uz�  na pr�ipravene�  ta�bor�is� te� . 
 V poklidne�m nede� ln��m odpoledni se ale znic�ehonic 
zac�alo ne�co d��t: ze vs�ech stran pr�icha� zely roztodivne�  
postavy: elfove� , hobiti, trpasl��k a dokonce i lide� ! 
Pr�ila� kala je sem narozeninova�  oslava proslule�ho 
hobita Bilba, ktery�  vs�ak zmizel a zanechal po sobe�  
jen dopis o tr�ech Prstenech moci a zlode� ji Glumovi. 
Toho se nas�te�st�� podar�ilo brzy vypa� trat a prsteny 
take� . Vec�er u ohne�  moudry�  elf Elrond vysve� tlil, z�e 
jsou d��lem zle�ho Saurona, ktery�  se jich za z�a�dnou 
cenu nesm�� zmocnit. A bylo rozhodnuto, z�e je nutne�  
znic�it je v ohnive�  hor�e, kde kdysi vznikly. 
 Tak zac�alo nas�e dvouty�denn�� dobrodruz�stv��, be�hem 
ktere�ho jsme zaz� ili mnohe�  boje se skr�ety a pr���zraky 
Nazgu� ly, pr�echod rokle nad potokem, pl��z�en��, 
pr�epravu rane�ny�ch hobitu� , j��zdu pr�es Rohanske�  
pla�ne� ... Nechybe� ly vs�ak ani poklidne� js� �� aktivity jako 
vy�roba me�s�cu�  z ku� z�e, zdoben�� krabic�ek, pomoc 
stromovy�m bytostem Entu� m, var�en�� na ohni, 
koupa�n�� v nedaleke�m rybn��c�ku, deskove�  hry  
a podobne� . Souc�a� st�� ta�borove�ho programu bylo  
i procvic�ova�n�� ru� zny�ch dovednost��, za ktere�  c�lenove�  
spolec�enstev z��ska�vali body, a t��m i vys�s��� hodnosti: 
poutn��k, stra� z�ce, jezdec, va� lec�n��k... V za� ve� ru ta�bora 

vs�e vyvrcholilo velkou bitvou u Minas Tirith a pout�� 
tr��� spolec�enstev s Prsteny na horu Orodruinu. 
 Proz� ili jsme ale i por�a�dnou bour�i s lija� kem, ktery�  
nac�as prome�nil louku v c�vachtanis�te�  s rybn��c�ky  
a potok s vodopa�dem v dravou r�eku. Nic va� z�ne�ho  
se ale nas�te�st�� nestalo, nevyplavilo na� s to. 
 Na fotky z nas�eho ta�bora se mu� z�ete pod��vat v galerii 
na adrese: skautnadejkov.rajce.idnes.cz. 
 
Nový skautský rok 
Nas�e prvn�� schu� zka se uskutec�nila v pa� tek 10. za� r� ��  
a na za�ve� r nechybe� l piknik. 
Pokud va� s tedy tento c�la�nek zaujal a ma� te doma de� ti 
ve ve�ku 6 – 15 let, ktere�  by mohl skauting zaj��mat, 
neva�hejte a pos� lete je na ne�kterou z nas� ich schu� zek. 
A kdyz�  je to s na�mi bude bavit, mohou se v prosinci 
do nas�eho odd��lu pr�ihla� sit.  
Pro aktua� ln�� informace o term��nech nas�ich schu� zek  
i dals���ch ve�cech mu� z�ete sledovat nas�e stra�nky: 
www.nadejkov-sepekov.skauting.cz.     
               Anežka Černá 
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FARNOST / ČAJOVNY  

Napodobujme Boha v práci i odpočinku, 
neboť člověk je tím povinen 
Vážení a milí přátelé, farníci. Můžeme si uvědomovat, že jsme prožili v uplynulých měsících 
mnoho dobrého. Pro některé nyní začal nový školní rok a naše země už dospěla k parlamentním 
volbám, a tak jsme zváni k modlitbě za moudrost a poctivost našich představitelů. Nastupuje 
opět nová práce. Kéž nám nebere pokoj. 

V yja�dr�it bych chte� l 
vde�c�nost a radost  
z toho, z�e alespon�  
pro ne�ktere�  byl 

letn�� c�as snad take�  c�asem 
odpoc�inku a relaxace.  
I te�m, kter��� dosud nemohli 
zregenerovat s��ly, pr�eji,  
aby si mohli pravidelne�  
odpoc�inout.  
 Papez�  Jan Pavel II. kdysi 
uvedl, z�e pra�ce je jednou  
ze zna�mek, ktere�  odlis�uj�� 
c�love�ka od ostatn��ch tvoru� . C� love�k, stvor�eny�   
k Boz� ��mu obrazu, ma�  prac�� u� c�ast na d��le 
Stvor�itelove� , a podle svy�ch lidsky�ch moz�nost�� je da� le 
rozv��j�� a dopln� uje. Pra�ce je take�  za�kladem utva� r�en�� 
rodinne�ho z� ivota. Obe�  dve�  sfe� ry hodnot – jedna 
spojena�  s prac�� a druha�  vyply�vaj��c�� z rodinne�ho ra� zu 
lidske�ho z� ivota – musej�� by� t norma� lne�  spojeny  
a navza� jem se prol��nat.  
 Ke�z�  ve sve�  pra�ci vid��me, z�e je to dobre�  d��lo. Take�  
Bu� h pr�i stvor�en�� „vide� l, z�e je to dobre� “. A c�love�k 
mu� z�e v pra� ci napodobovat Boha, sve�ho Tvu� rce, 
neboť on jediny�  v sobe�  nos�� zvla� s� tn�� prvek 
podobnosti s n��m. Je povinen napodobovat Boha jak 
v pra� ci, tak v odpoc�inku, protoz�e sa�m Bu� h mu chte� l 
pr�edstavit svou tvu� rc��� c�innost v podobe�  pra�ce  

a odpoc�inku (Srov. Laborem exercens: Encyklika Jana 
Pavla II. o lidské práci, 1981). D��ky patr��� vs�em, kter��� 
se po cely�  rok, a obzvla� s� te�  v letn��ch me�s��c��ch ve�nuj�� 
pra� ci s de� tmi a mla�dez� ��. Ať uz�  v rodine� , ve s�kole, ve 
skautu, na letn��ch ta�borech a podobne� . Tato sluz�ba 
mu� z�e by� t velmi na� roc�na� , ale c�asto pr�ina� s��� bohate�  
ovoce v rozv��jej��c��m se z� ivote�  mlade�ho c�love�ka.  
Take�  ne�ktere�  z de� t�� nas��� farnosti se zu� c�astnily 
farn��ho ta�bora v Bernartic��ch a ve� r���m, z�e pro ne�  toto 
setka�n�� bylo povzbuzen��m k dobru. 
 Ze z� ivota nas�ich farnost�� va� s chci informovat o tom, 
z�e prob��ha�  hleda�n�� zpu� sobu dals���ho vyuz� ��va�n�� 
nade� jkovske�  fary tak, aby bylo udrz� itelne� . A to i  
co se ty�ka�  oprav a podobne� . V kostele bychom  
v nadcha� zej��c��m roce ra�di pokroc�ili ke tr�et�� etape�  
opravy varhan, pr�ic�emz�  budeme ra�di za jakoukoliv 
financ�n�� podporu. Take�  v tomto s�koln��m roce se  
od r���jna budeme ope� t setka�vat s de� tmi ve s�koln��m 
krouz�ku s na� zvem Stopy kr�esťanske�  kultury. 
 Dals��� informace o bohosluz�ba� ch a akc��ch sledujte, 
pros��m, ve vy�ve� sce u kostela, nebo na webu farnosti 
www.farnostjistebnice.cz. 
 Pr�eji na�m vs�em, abychom svou pra�ci vykona�vali 
kaz�dy�  s dary a schopnostmi, ktere�  jsme dostali. 
Abychom vide� li dobre�  ovoce a sme�r�ovali k oslave�  
z� ivota a Stvor�itele. 

Hezký podzim přeje a žehná P. Pavel Němec, 
administrátor farnosti Nadějkov 

Nevzdáváme to! Čajovny se znovu hlásí o slovo  
Stejne�  jako pr�ed rokem je obt��z�ne�  cokoli pla�novat. Besedy pr�ipravene�  na lon� sky�  podzim jsme museli zrus�it, 
ale zkus��me je uskutec�nit letos. Pokud to epidemicka�  opatr�en�� dovol��, me� ly by se za dodrz�en�� vs�ech aktua� ln��ch 
pr�edpisu�  konat v kine�  ope� t kaz�dou prvn�� sobotu v me�s��ci od 17 hodin. Zac���na�me 6. listopadu, kdy na�m Toma�s�  
Pru� s�a a Ja�n Krajc� budou vypra�ve� t o sve�  pouti do Santiaga de Compostela. Na ne�ktere�  z dals� ��ch c�ajoven bychom 
va�m chte� li pr�edstavit vy�sledky mapova�n�� drobny�ch sakra� ln��ch pama� tek Nade� jkovska; v��te, z�e v katastru obce 
se nacha� zej�� 4 kaplic�ky, 56 kr���z�u� , 10 zvonic�ek, 7 obra� zku�  a jedna Boz��� muka? Pr�ipravujeme i setka�n�� s Ivanem 
Derem, ktery�  letos v le� te�  jel na kole z Lisabonu do Prahy, a snad dojde i na pov��da�n�� Veroniky a Mate� je 
Neznalovy�ch o Myanmaru (Barme�), pu� vodne�  pla�novane�  na jaro 2020. Program sledujte na plaka� tc��ch, webu 
spolku Zachovaly�  kraj a facebooku C�ajovny Na stezce. Te�s� ��me se na va� s, a pokud na�m besedy zase nevyjdou, 
nevad��: vz�dycky se da�  j��t jen tak ven, do krajiny…                                                                                                   Olga Černá 
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OKÉNKO PRO... 

Advokát z Prahy, který skončil na samotě 
u lesa. „Neměnil bych,“ říká Luboš Havel  
Busíny. Samota v krásném koutě Nadějkovska poblíž Starcovy Lhoty. Místo s dalekosáhlou 
historií a nevšedním kouzlem. A také životní prostor rodiny Luboše Havla, šestapadesátiletého 
pražského advokáta, který se však rozhodl nechat hlavní město za zády a pojí ho k němu už jen 
praxe. Svůj domov našel právě v klidu busínské usedlosti. 

P ra�ve�  Luboš Havel pro Hlas Nade� jkova 
odkryl za�kulis�� sve�ho pr���chodu na Bus��ny  
i prvopoc�a� tky minifestivalu Bus��nska�  
stodola, jehoz�  rozv��jej��c�� se tradici tu  

pr�ed tr�emi roky zaloz� il.             
 
Z Prahy na samotu u lesa 
 „Co me�  na Bus��ny pr�ivedlo? Za vs� ��m hledej z�enu,  
a v me�m pr���pade�  i kone�  (úsměv)… Moje z�ena je totiz�  
chova� , a to metodou, ktera�  se jmenuje kon� ska�  
akademie. Pokud bych to ja�  me� l letmo popsat, tak to 
znamena� , z�e kone�  maj�� maxima� ln�� volnost a z� ij�� volne�  
v pr���rode� . Jejich chov a ovla�da�n�� neprob��ha�  pomoc�� 
bic�u�  a drilu, ale motivace. T��m, z�e z� ij�� v takove�mto 
pr���jemne�m a volne�m prostr�ed��, jsou uklidne�n��. Takz�e 
pra�ve�  z tohoto du� vodu jsme pro ne�  hledali vhodne�  
m��sto, az�  jsme nas� li tady ten kra� sny�  kout. 
Samozr�ejme� ; vyru� stal jsem v Praze, kdyz�  jsem pr�ijel 
sem k lesu, r�ekl jsem si 'proboha, co tady de� la�m?'. 
Ale vid��te sa�m, tady to vs�echno kolem… Neme�nil 
bych.“  
 
Historie místa 
 „Po stalet�� tady z� il rod Bus��nsky�ch, az�  my jsme  
v podstate�  pr�etrhli jejich kontinuitu. Legendy prav��, 
z�e zdejs��� hejtmane�  byli spr���zne�ni s Janem Z� iz�kou  
a dvakra� t tady dokonce poby�val. L��pa, pr�ed kterou 
stoj��me, ma�  u� dajne�  sedm set let, takz�e tu dobu 
pamatuje a mohla by vypra�ve� t. Rod se pozde� ji 
rozde� lil a jedna polovina zdejs� ��ho area� lu ma�  jine�ho 
majitele. My jsme z��skali tu c�a� st, ktera�  patr�ila 
Bus��nsky�m. Takova�  je zhruba historie tohoto m��sta, 
tak jak ji zna�m.“ 
 
Prvopočátky festivalu 
 „Napadlo na�s to samozr�ejme�  az�  tady na m��ste� . 
Hlavn��m c��lem, ktery�  jsme t��m vs���m sledovali, bylo 
da� t dohromady m��stn�� lidi, abychom me� li my i oni 
moz�nost navza� jem se le�pe poznat a setka�vat se. 
Tahle krajina je hodne�  r���dce os��dlena� , vz�dyť na� s�  
nejbliz�s� �� soused bydl�� tr�i kilometry daleko…! Mysl��m 
si, z�e se na�m to nakonec povedlo a lide�  sem zac�ali 

opravdu ra�di chodit, coz�  na� s vs�echny samozr�ejme�  
velice te� s���.“ 
 
První ročník 
 „Stars��� generace sem pr�is�la, protoz�e byla zve�dava� , 
co se s t��m m��stem vlastne�  stalo. Okol�� uz�  o Bus��nech 
samozr�ejme�  ve�de� lo; lide�  sem chodili na procha� zky, 
anebo me� li s Bus��nsky�mi ne� jake�  pr�a� telske�  vztahy. 
Prvn�� roc�n��k byl tedy pr�edevs� ��m o tom, z�e lide�  pr�is� li 
v��ceme�ne�  ze zve�davosti. Ti mlads��� uz�  ale 
prvopla�nove�  dorazili za kulturou. Mysl��m si, z�e se 
kaz�dy�  ten rok povedl a lide�  byli spokojen��. I proto,  
o c�em uz�  jsme mluvili. Mohli se potkat, popov��dat si 
a le�pe se vza� jemne�  poznat. Kultura tedy nebyl c��l, ale 
sp��s�  prostr�edek pro tyto ve�ci. Ma�me proto radost, z�e 
se t��m naplnil onen c��l, se ktery�m jsme to vs�echno 
de� lali.“  
 
Motor festivalu? Spokojenost lidí  
 „Na�pln�  festivalu jsme samozr�ejme�  poskla�dali pr�es 
svoje zna�mosti a kamara�dske�  vazby. Take�  proto 
jsme se vyloz�ene�  z�a� nrove�  nevyhran� ovali, jestli to ma�  
by� t rock, jazz nebo jiny�  styl muziky. Sta� le mluv��me  
o male�m festivalu; kl��c�ovou roli hraje jeho atmosfe� ra 
a prostr�ed��, ve ktere�m se odehra�va� . Nechci, aby to 
zne� lo jak klis�e� , ale jsem ra�d, kdyz�  jsou lide�  spokojen�� 
a da�vaj�� va�m pr���znivou zpe� tnou vazbu. To je ten 
motor, ktery�  na� s motivuje, abychom v tom vs�em da� l 
pokrac�ovali.“                                                     Pavel Šácha  
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BUSÍNSKÁ STODOLA  

Pohled za vrata letošní Busínské stodoly  
Multižánrový kulturní festival Busínská stodola oslavil na konci letních prázdnin své třetí 
narozeniny. V programu, který letos svým návštěvníkům naservíroval, nechyběla žádná  
ze slibovaných ingrediencí. Nádherné prostředí, milá spontánní atmosféra i příjemná porce 
zábavy doprovázená dobrým jídlem a pitím.     

J es�te�  pr�ed oficia� ln��m zaha� jen��m festivalu se „pan 
doma�c��“ Lubos�  Havel vr�ele v��tal se zna�my�mi  
i dals���mi na�vs�te�vn��ky, kter��� v letos�n��m roce  
na Bus��ny dorazili. Za�hy na�m pr�edstavil letos�n�� 

u� c�inkuj��c��. 
 „Je tady s na�mi Zijja Band, ktery�  hraje takovy�  jazz  
c�i blues, ale nen�� nijak vy�razne�  vyhrane�ny� . Pak tady 
ma�me loka� ln�� kapelu Paradoxy z Chys�ek, coz�  je 
klasicky�  bigb��t. Jsme ra�di, z�e tu jsou; nas� ��m za�me�rem 
bylo, aby sem pr�is�li i m��stn�� lide� . No a praz�ska�  
Pumpa, to je v podstate�  profesiona� ln�� kapela, ktera�  
pu� sob�� na hudebn�� sce�ne�  moz�na�  uz�  v��c nez�  c�tyr�icet 
let. S nadsa� zkou se j�� r���ka�  c�eske�  AC/DC. Ma�  nove�ho 
vy�borne�ho zpe�va�ka, ktery�  podle me�  tu kapelu zase 
posunul da� l,“ prohla� sil Lubos�  Havel.  
 Pu� vodne�  pla�novany�  program Bus��nske�  stodoly 
nav��c loni z��skal zcela sponta�nne�  novy�  rozme�r, kdy 
hudebn�� produkci doprova� z�� i divadeln�� pr�edstaven��. 
 „Pr�izna�m se, z�e to nebyla nas�e mys�lenka. Na prvn��m 
roc�n��ku festivalu tady byl herec Honza Zadraz� il  
z praz�ske�ho divadeln��ho spolku Kas�par v Celetne�  
ulici. Hrozne�  se mu tady l��bilo a pr�is�el s na�padem,  
z�e by se tu dala sehra� t i ne� jaka�  divadeln�� hra.  
V lon� ske�m roce jsme to tedy poprve�  uskutec�nili  
a setkalo se to s obrovsky�m u� spe�chem. Stodola byla 
u� plne�  narvana� . Proto jsme se rozhodli s t��m 
pokrac�ovat,“ vysve� tlil Lubos�  Havel. 
 Divadlo Kas�par tak na letos�n�� 'Stodolu' dorazilo 

znovu a pr�ivezlo si hru Jir���ho Suche�ho a Jir���ho S� litra 
Jona� s�  a tingltangl. 
 Nad Nade� jkovskem se od ra�na nevyzpytatelne�  
str���dala jasna�  obloha s tmavy�mi mraky, ale v pravy�  
c�as se poc�as�� zachovalo k festivalu milosrdne� . Ani 
lide�  – navzdory zm��ne�ne�mu klimatu be�hem dne  
a covidovy�m pr�eka�z�ka�m – sve�mu festivalu kos�em 
nedali a na Bus��ny znovu dorazily bezma� la tr�i stovky 
hostu� . „Moc na� s to te� s���. V prvn��m roce pr�is� lo zhruba 
dve�  ste�  lid��, loni uz�  jich bylo navzdory covidu  
a poc�as�� tr�i sta, tedy zhruba stejne�  jako letos. R� ekl 
bych, z�e takovy�  poc�et je idea� ln��. Ani v��ce, ani me�ne� ,“ 
podotkl Lubos�  Havel a na za� ve� r pr�edem pozval 
fanous�ky festivalu na jeho pr���s� t��, uz�  c�tvrty�  roc�n��k. 

Pavel Šácha              

Nezaměnitelnou devízou festivalu na Busínách je bezesporu jeho prostředí a sousedská atmosféra. V poklidu poklábosit, 
pochutnat si na dobrém pití a jídle a okusit i pořádnou porci zábavy si můžete v příštím roce přijít i vy... 



    

10                             Hlas Nadějkova 

SOUTĚŽ  

Vyhodnocení fotosoutěže: První cenu  
si vysloužilo Bretschneiderovo ucho 
Fotografická soutěž Kam až sahá Nadějkov, kterou vyhlásil Hlas Nadějkova v předcházejícím 
vydání na začátku prázdnin, už se dočkala svého vyhodnocení.  

K  premie� rove�mu soute�z�n��mu poc�inu o ceny 
se jes�te�  c�tena� r�i zachovali rozpac�ite�  a pr���lis�  
sn��mku�  se v redakc�n�� torbe�  neses� lo.  
Ti, kter��� se nezapojili, dostanou novou 

pr���lez� itost v posledn��m letos�n��m vyda�n�� Hlasu. 
Jak uz�  jsme pr�edeslali, k zisku jedne�  z cen v soute�z� i 
stac�ila malic�kost: por���dit fotografii z pra�zdninovy�ch 
dnu�  a poslat ji na redakc�n�� e-mail, pr���padne�  doruc�it  
na obecn�� u� r�ad. Zde pr�ina� s� ��me ocene�ne�  fotografie.  

1.místo: Turnovcovi: Bretschneiderovo ucho  
– Národní památník odposlechu v Lipnici nad Sázavou 
Cena: poukaz na služby v Parkhotelu Mozolov v 
hodnotě 500 Kč   
2. místo: Tereza Hulanová: Chalupa Růžená a dovča 
na Vysočině s naší super nadějkovskou partou 
Cena: prohlídka Botanické zahrady Tábor s osobním 
průvodcem 
3. místo: Veronika Suchá-Šebková: Ahóóóóój  
z prázdnin na Vltavě 
Cena: dvě vstupenky na vybraný druholigový zápas 
hokejistů HC Tábor 

Informace o způsobu převzetí svých cen obdrží výherci 
na telefonním čísle 606 12 99 72. 
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ZACHOVALÝ KRAJ  

Po nadějkovských stezkách a cestách 
Protiepidemická omezení, která nás provázejí už přes rok, přinesla vedle řady nepříjemností  
i jednu pozitivní věc: máme víc času na poznávání nejbližšího okolí. Připomeňme si, jaké stezky 
a cesty na Nadějkovsku lákají k vycházkám. 

N aučná stezka Nadějkovsko ma�  dlouhou 
historii. Na jej��m zac�a� tku sta� l pan uc�itel 
Bohuslav Hedvik, ktery�  se v osmdesa� ty�ch 
letech minule�ho stolet�� rozhodl zdejs��� 

krajinu chra�nit pr�ed necitlivy�mi rekultivacemi. 
Pla�nem na nauc�nou stezku se mu to z ve� ts� �� c�a� sti 
podar�ilo. O dvacet let pozde� ji, v roce 2002, byla 
stezka d��ky ne�kolika nads�encu� m vyznac�ena 
zelenob��ly�mi turisticky�mi znac�kami a pr�ibylo na n�� 
15 informac�n��ch tabul��. Vybudova�n�� stezky 
financoval spolek Fikar za pomoci obce a grantu 
Nadace Via.  
 Rodinná stezka se sedmi zasta� vkami  
v R� eha� c�kovine�  doplnila nauc�nou stezku v roce 2006. 
Jej��m za�kladem byl na�vrh studentek Fakulty 
cestovn��ho ruchu Jihoc�eske�  univerzity, realizovala ji 
obec z grantu�  Jihoc�eske�ho kraje a Programu obnovy 
venkova. 
 Dnes o obe�  stezky pec�uje spolek Zachovaly�  kraj  
za obc�asne�  financ�n�� podpory obce. V posledn��ch 
tr�ech letech byly na stezka� ch vyme�ne�ny pos�kozene�  
texty a tabule, letos byla dokonc�ena oprava tabul��  
v R� eha� c�kovine� , na „velke�“ nauc�ne�  stezce spolek 
obnovil chybe� j��c�� nebo znic�ene�  turisticke�  znac�en��  
a vs�echny tabule dostaly novy�  na� te� r. Postupne�  
pr�iby�vaj�� take�  lavic�ky ze stary�ch tra�mu� , ktere�  
ve�novala farnost Jistebnice.  
 Chte� la bych touto cestou pode�kovat nejen P. Pavlu 
Ne�mcovi, ale i Ja�nu Krajc�ovi, Jirkovi Bendovi  

a Toma�s� i Pru� s�ovi, d��ky nimz�  se lavic�ky dostaly pra�ve�  
tam, kde maj�� by� t. 
 Cesta na Draha vznikla v letech 2009–10 ve 
spolupra� ci Okras� lovac��ho spolku, Zachovale�ho kraje 
a obce. Vedle c�tyr�  informac�n��ch tabul�� u n�� najdete 
dve�  tu� ne� , m��sto s ohnis�te�m a novou lavic�ku u kr���z�e 
na Homol��ch. V roce 2014 na ni pe�c��� Okras� lovac��ho 
spolku nava�zala cesta k Malejáku, lemovana�  
tr�es�n� ovy�m stromor�ad��m. V te�mz�e roce Okras� lovac�� 
spolek zpru� chodnil zarostlou starou Kališťskou, 
cestu pr�es pastviny mezi Kalis�te�m a silnic��  
k Pohor�elici. Jde o historickou cestu, ktera�  spojovala 
Kalis�te� , Bouc��� a Starcovu Lhotu da�vno pr�ed t��m, nez�  
byly mezi nimi vybudova�ny silnice. Na obnovu obou 
cest z��skal Okras� lovac�� spolek grant Nadace Via. 
 Obec v roce 2014 za vydatne�  pomoci Brťa�ku�   
a dals���ho grantu Nadace Via zpru� chodnila cestu  
na Čambulu. Ne�ktere�  ovocne�  stromy, vysazene�  
podle n��, vinou na� sleduj��c��ch suchy�ch let bohuz�el 
nepr�ez� ily, chyb�� dokonc�it posledn�� u� sek cesty  
a „u ledu“ zat��m skonc�ily pla�ny na rozhlednu a sad 
na vrcholku C�ambuly. Obec Nade� jkov ma�  ale 
zpru� chodn� ova�n�� krajiny, obnovu historicky�ch cest  
i rozhlednu na C�ambule ve sve�m strategicke�m pla�nu, 
schva� lene�m v roce 2015. Nen�� proto vylouc�ene� , z�e 
na to vs�ecko jes�te�  dojde. Uz�  letos na jar�e se obec dva 
me�s��ce ve�novala podrobne�mu mapova�n�� stezek  
a cest, ktere�  vedou ve� ts�inou po obecn��ch pozemc��ch, 
a pote�  se rozhodla financovat jejich nutnou u� drz�bu. 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!  
Olga Černá, spolek Zachovalý kraj Tabule rodinné stezky a nová lavička v Řeháčkovině  

Naučná stezka v Mozolově  
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 ROZHOVOR HLASU 

Radek Dvořák moc dobře ví, kde má domov. 
A Nadějkovsko? Nedám na něj dopustit, říká  
Tábor, léta osmdesátá. Po ledě zimního stadionu se prohání parta nezbedných malých kluků. 
Jeden z nich si vezme puk a jen tak na rozloučenou s tréninkem si ještě jednou vystřelí na 
branku. O několik let později se tentýž klučina, už jako velmi respektovaný hráč nejslavnější 
hokejové ligy světa NHL, laská se zlatou medailí mistra světa. Poprvé, podruhé, potřetí… 
Seznamte se, prosím: Radek Dvořák. 

D nes c�tyr�iac�tyr�icetilete�ho u� spe�s�ne�ho muz�e 
maj�� lide�  z Nade� jkova a okol�� za sve�ho. 
Aby take�  ne, pra�ve�  tady tra� vil s rodic�i, 
pr���buzny�mi a kamara�dy podstatnou c�a� st 

sve�ho de� tstv��. A pokaz�de� , kdyz�  se nyn�� uz�  hokejovy�  
„vejminka� r�“ Radek Dvořák s manz�elkou Irenou  
a syny Adamem (18) a Alexem (12) vrac�� z Floridy 
do C�ech, porcuje svu� j c�as mezi vlastn�� domov  
v Opatovic��ch u Hluboke�  nad Vltavou a pra�ve�  
Nade� jkov. Tady bydl�� jeho matka i prostr�edn��  
z bratru�  Dvor�a� kovy�ch Marek. „Neda�m na tenhle kraj 
dopustit,“ dus�uje se v na� sleduj��c��m rozhovoru. Ale co 
v rozhovoru…?! Sp��s�  v sousedske�m a velice 
inspirativn��m pov��da�n�� pro tento Hlas Nade� jkova.  
Co se vám vybaví, když se řekne Nadějkovsko?  
 Jednoznac�ne�  de� tstv�� a na�dherne�  vzpom��nky! Mu� j 
otec pocha� zel ze Zve�ston��na a ma�ma je z ha� jovny  
na Ve� trove� . Kdyz�  jsem byl hodne�  maly� , tak jsme  
za nimi jezdili pra�ve�  tam, pak se ale de�da s babic�kou 
pr�este�hovali z ha� jovny do bara�ku v Nade� jkove�  a my 
se vz�dycky vydali buď do Nade� jkova, nebo do 
Zve�ston��na. Tra�vili jsme tady v podstate�  kaz�dy�  
v��kend a samozr�ejme�  i pra� zdniny. Pozde� ji, kdyz�  uz�  
jsem byl zhruba pe� t let v Americe, si rodic�e ten 
bara� c�ek v Nade� jkove�  opravili a natrvalo se tady 
zabydleli. S t��mhle krajem jsem proste�  hodne�  spjaty�  
a neda�m na ne� j dopustit. 
Jak často se sem momentálně vracíte? 
 Mamka v Nade� jkove�  sta� le bydl��, stejne�  jako 
prostr�edn�� bra� cha. My jsme kaz�de�  le� to v C�echa� ch, 
takz�e sem za nimi be�hem le� ta c�asto jezd��m. Kdyz�  to 
shrnu, tak tra� v��me c�as buď doma v Opatovic��ch  
u Hluboke� , nebo pra�ve�  v Nade� jkove� . Vrac��m se sem 
opravdu moc ra�d a moje de� ti taky. Ta�borsko je 
proste�  moje, co si budeme pov��dat… 
Mluvil jste o dětství a nádherných vzpomínkách. 
Vybavujete si nějaký zážitek, který patří k těm 
opravdu nezapomenutelným? 
 Je jich tolik, z�e nejde jeden vyzdvihnout. Jak uz�  jsem 
r���kal, kdyz�  jsem byl u� plne�  maly� , tak jsme tra� vili c�as  
v ha� jovne�  na Ve� trove� , kde jsou ne� jake�  tr�i chalupy. 
Kaz�dy�  den jsme byli v lese, chodilo se na c�ekanou… 

Nikdo na� s nemusel hl��dat. L��tali jsme por�a�d venku, 
chodili pr�es pastviny pe�s�ky do Nade� jkova a odtud  
do Zve�ston��na na statek, kde byli kone�  a sta� le se tam 
ne�co de� lalo, coz�  me�  stras�ne�  bavilo… Ne� jaky�ch deset 
kilometru�  kolem Nade� jkova od Jistebnice po Ve� trov 
proste�  na�m de� tem patr�ilo (smích). Uz�  jen ten c�as, 
ktery�  jsme tady tra� vili, je fakt nezapomenutelny�   
a jsem s�ťastny� , z�e jsem mohl m��t takove�  de� tstv��. 
Životní a hokejový proud vás ale nasměroval  
do zámoří, kde po většinu roku žijete. Když 
cestujete ze Spojených států do Čech, vracíte se 
domů. Totéž si ale vlastně můžete říct, když 
letíte zpátky. Máte to skutečně tak postavené? 
 Na to odpov��m jasne� : Ja�  se vrac��m domu�  do C�ech!  
V Americe to beru jako druhy�  domov.  ▶▶▶ 

Rodina je pro Radka Dvořáka vším 
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▶▶▶ Ten z� ivot je tam trochu jiny�  a je to taky fajn, 
ale narodil jsem se a vyru� stal v C�echa�ch. Amerika je 
pro na� s m��stem, kde z� ijeme, de�cka tam studuj�� a l��b�� 
se na�m tam. C�esko ale i kluci miluj��. Maj�� tu 
kamara�dy, babic�ky de�dy… Vz�dycky jsme je v tom 
vychova�vali, a tak se sem ra�di vracej��. V Americe uz�  
jsme ale hodne�  let, takz�e vs�echno ma�  ne�co do sebe. 
Je to o pr���stupu. Kdyz�  je c�love�k rozumny� , tak si to 
vz�dycky nastav�� tak, aby se c��til dobr�e. 
Způsob života v obou vašich „domovech“ je ale 
hodně rozdílný. Existuje něco z Čech, co vám  
na Floridě opravdu chybí? A naopak, postrádáte 
něco amerického tady v Čechách? 
 Kdyz�  to vezmu v globa� lu, ve Sta� tech mi chyb�� takova�  
ta denodenn�� c�eska�  mentalita. Hlavne�  ta nas�e 
typicka�  sranda… Zpu� sob z� ivota je samozr�ejme�  dost 
odlis�ny� . V Americe je vs�echno daleko a vlastne�   
za vs� ��m mus��te jet autem, bez ktere�ho se proste�  
neobejdete. V C�echa�ch c�love�k sedne do autobusu 
nebo na vlak a jede, anebo si pe�s�ky zajde nakoupit, 
do restaurace a tak. Ja�  nav��c miluju zimu, podzim  
i jaro, coz�  mi tam hrozne�  chyb�� a je tr�eba za t��m vs���m 
cestovat letadlem. Na druhou stranu je pravda, z�e  
v Americe ma�  kaz�dy�  sta� t ne�co. Le� ta�me tr�eba  
do Caroliny, kde je taky kra� sna�  pr���roda a hodne�  se 
C�esku podoba� .  

U hokeje jste zůstal i po konci aktivní činnosti. 
Čím se v současnosti zabýváte? 
 Akademie (South Florida Hockey Academy – pozn. 
aut.), kterou provozujeme, momenta� lne�  stoj��  
a c�eka�me, az�  na�m dostav�� stadion, takz�e se teď 
naplno ve�nuju rodine� . Momenta� lne�  jsem hokejovy�  
ta� ta a s mlads���m Alexem, ktery�  hraje hokej, jezd��m 
po zima�ka�ch. Adam zrovna dokonc�uje str�edn�� s�kolu 
a r�es���me, co bude da� l. Vlastne�  si konec�ne�  uz� ��va�m 
takovy�  ten 'hokejovy�  du� chod'. Kdyz�  jsem skonc�il 
karie� ru, tak jsem se v podstate�  hned vrhnul  
do tre�nova�n�� maly�ch de� t�� a ve�noval se tomu s�est let. 
Tohle je prvn�� rok, kdy vlastne�  nede� la�m nic. Mu� z�eme 
teď proto tra� vit mnohem v��c c�asu pohromade�   
a rozpla�novat si ho tak, aniz�  bychom byl c���mkoliv 
sva� zan�� a museli se za ne�c���m honit.  
Hokejovou kariéru jste ukončil v roce 2014. Měl 
jste pochybnosti o tom, jestli je to správný krok? 
 Te�z�ke�  rozhodova�n�� to va� z�ne�  nebylo. Uz�  kdyz�  jsem  

v Caroline�  podepisoval posledn�� rok, ve�de� l jsem, z�e 
to bude moje posledn�� sezona a po n�� skonc���m. Uz�  
jsem totiz�  ten konec tak ne� jak c��til, po fyzicke�  i te�  
menta� ln�� stra�nce. Velkou roli v tom hra� la rodina. 
Male�mu bylo v te�  dobe�  s�est let a zrovna zac���nal hra� t 
hokej a Adam byl ve ve�ku ne� jaky�ch jedena� cti, 
dvana� cti let. V Caroline�  jsem byl bez nich a uz�  toho 
vs�eho odlouc�en�� a cestova�n�� bylo proste�  dost. 
Posledn��, co jsem chte� l, aby kluci vyrostli beze me�   
a po pa� r letech vypadli z bara�ku, aniz�  bych si to  
s nimi uz� il.  
Rozmlouval vám to někdo? 
 Nikdo. Ja�  se tak rozhodl a vs� ichni za mnou sta� li. Dal 
jsem si pak chvilku volno. Jen jsem chodit poma�hat 
na zima�k s tre�nova�n��m a zkous�el, jestli me�  to bude 
bavit. A zjistil jsem, z�e je to ne�co, c�emu bych se ra�d 
ve�noval. Pra� ce s de�ckama je fajn a ma� te hezky�  pocit, 
kdy mu� z�ete ovlivnit jejich vy�voj. Jak sportovn��, tak  
i po lidske�  stra�nce. Napln� uje me�  to.  
V hokeji jste dosáhl opravdu mimořádných 
úspěchů. Tituly mistra světa, 1260 startů ve 
slavné NHL… Ale přece jen, cítíte vůči své kariéře 
nějaký dluh? 
 V��te, tohle by asi bylo na dels��� pov��da�n��. Kdyz�  pu� jdu 
u� plne�  na zac�a� tek, vyru� stali jsme v e� r�e, kdy byl sport 
takovy�  ryz�� a sponta�nn��. De� lali jsme ho hlavne�  kvu� li 
tomu, abychom byli ne� jaky�m zpu� sobem zdatn�� , 
a hlavne�  se j��m bavili. Cele�  to de� tstv�� jsme v hokeji  
i v z� ivote�  proz� ili bez jake�hokoliv tlaku a nervozity. 
Vs�echno, s�kolu i sport, jsme de� lali tak ne� jak  
z radosti. Spousta lid�� ma�  sta� le nutka�n�� vracet se  
do minulosti, ale ja�  to nema�m ra�d. Kaz�da�  doba  
s sebou ne�co nesla a co bylo, to se neda�  vra� tit. Me� la 
svoje benefity anebo taky ne, ale vs�echno se proste�  
asi me� lo sta� t tak, jak se stalo.  ▶▶▶ 

„Uz�  kdyz�  jsem v Caroline�  podepisoval 
posledn�� rok, ve�de� l jsem, z�e to bude moje 
posledn�� sezona a pak skonc���m. Posledn��, 
co jsem chte� l, aby kluci vyrostli beze me�   
a po pa� r letech vypadli z bara�ku, aniz�  
bych si to s nimi uz� il.“ 

Skvostnou kariéru uzavřel v dresu Caroliny Hurricanes 
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▶▶▶ Vnímáte jako dar, kam až jste se dokázal 
posunout? 
 Mne�  osobne�  dal sport opravdu stras�ne�  moc. Nebylo 
to samozr�ejme�  zadarmo a prova� zely to vs�echny ty 
hodiny tre�ninku a obe� tova�n��. Me�ho i cele�  rodiny. Ja�  
byl proste�  jeden z te�ch s�ťastne� js���ch, kter��� to dota�hli 
takhle vysoko, a nesm��rne�  moc si toho va� z� ��m. Dostal 
jsem moz�nost reprezentovat, hra� t nejslavne� js��� ligu 
sve� ta, cestovat po sve� te�  a poznat u� z�asne�  lidi, kter��� 
toho hrozne�  moc doka� zali. A hlavne�  jsem z��skal 
pr�a� tele, kamara�dy a skve� le�  parťa�ky, na ktere�  se 
c�love�k mu� z�e spolehnout. Bez nich se ve sportu ani  
v z� ivote�  neobejdete.  
Mezníků vaší hvězdné kariéry bylo hodně. První 
zápas v extralize, v NHL, pak debut v české 
reprezentaci a v neposlední řadě všechny 
vrcholné úspěchy? Dají se veškeré ty prožitky 
porovnat? 
 Na to se me�  lide�  hodne�  ptaj��, ale ja�  skutec�ne�  
nedoka� z�u vyta�hnout jeden moment, ktery�  by se 
ne�c���m vymykal. Jsem c�love�k, ktery�  ma�  radost  
ze vs�eho a na jake�koliv u� rovni. A kdyz�  vid��m i jine�  
lidi, kter��� ne�c�eho dosa�hli, nebo se doka�zali poprat se 
svy�m osudem a pr�ekonali tu svoji hrbolatou cestu, 
tak jsem za ne�  s�ťastny� . Me�  osobne�  hnaly da� l vs�echny 
u� spe�chy, ale i neu� spe�chy a pora� z�ky. I za ty jsem byl 
vlastne�  ra�d, protoz�e me�  posouvaly nahoru. Druhy�  
den totiz�  zase vyjde slunce a zase se k va�m ta radost 
vra� t��. Jasne� , stoj�� to u� sil�� a nen�� to snadne� , ale kdyz�  
tomu jdete naproti, tak to doka� z�ete. V tomhle je 
sport vy� jimec�ny� . A v z� ivote�  je spousta du� lez� ite� js���ch 
ve�c��. Hlavne�  se z toho nepo….    
Vraťme se ale na úplný začátek. Proč to u vás  
na celé čáře vyhrál právě lední hokej? 
 To si samozr�ejme�  moc dobr�e vybavuju. Mu� j stars��� 
bra� cha Marek uz�  hokej hra� l, takz�e jsem por�a�d 
otravoval ta� tu, aby mne taky vzal na zima�k. Dostal 
jsem na nohy takove�  ty s� lajfky, ktere�  me� ly na kaz�de�  
brusli dva noz�e, a vyrazili jsme na ver�ejne�  bruslen��. 

No a bylo to. Bez rodic�u�  bych rozhodne�  nebyl tam, 
kde jsem. Ra�no kvu� li mne�  vsta� vali, vozili mne  
na stadion a neme� li z�a� dne�  v��kendy, protoz�e byl 
hokej. Hrozne�  moc toho museli obe� tovat. 
Na co z mládežnických let si vždycky zaručeně 
vzpomenete? 

 Vs�echny ty roky, ktere�  jsem v z�a� kovsky�ch ty�mech 
stra� vil, si ra�d pr�ipom��na�m. Me� li jsme v Ta�bor�e 
vy�bornou partu. Vu� bec to byly kra� sne�  c�asy. 
Spoluhra�c�i, spoluz�a� ci, trene�r�i uc�itele�… Vzpom��na�m 
na dva krajske�  tituly i spoustu kra�sny�ch turnaju� .  
A taky na kaz�doroc�n�� soustr�ede�n�� ve Vimperku.  
To se totiz�  konalo vz�dycky prvn�� ty�den v za� r���, takz�e  
na�m vs�ichni za� vide� li, protoz�e jsme me� li prodlouz�ene�  
pra� zdniny. Byli jsme proste�  za machry...! Te�ch 
vzpom��nek je va� z�ne�  tolik, z�e by to vydalo na kn��z�ku 
(úsměv). 
Opusťme na chvíli hokejová kluziště a přejděme 
do školních lavic. Jaký byl malý Radek Dvořák 
žák? 
 Ve s�kole to na�hodou bylo super…! Jako hokejova�  
tr���da jsme me� li tre�ninky tr�ikra� t v ty�dnu be�hem 
vyuc�ova�n��. Vz�dycky jsme kvu� li tomu na hodinku  
ze s�koly zmizeli, coz�  bylo proste�  na�dherny� ! Ja�  jsem 
byl jinak samozr�ejme�  hrozne�  hodny�  z�a� k (smích).  
Ba ne, sp��s�  tak str���dave�  oblac�no, asi jako kaz�dy�  kluk. 
Uc�en�� me�  ale docela bavilo. Hlavne� , z�e jsem mohl by� t  
ve s�kole se svy�mi kamara�dy.  ▶▶▶ 

Radek Dvořák moc dobře ví, kde má domov... 

Takhle Radka Dvořáka lidé znají. Vždy s úsměvem  
na tváři. Snímek je z autogramiády jeho mateřského 
hokejového klubu HC Tábor. Z doby, kdy ještě válel  
ve slavné zámořské NHL.  

I za pora�z�ky jsem byl ra�d, protoz�e me�   
posouvaly nahoru. Druhy�  den totiz�  zase 
vyjde slunce, a ta radost se k va�m vra� t��.  
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Z nezbedného kluka, který mimo jiné vyrůstal  
i na Nadějkovsku na vsi, se stal mimořádně 
úspěšný a respektovaný sportovec i člověk.  
Co pro vás bylo na té dlouhé cestě tím opravdu 
nejdůležitějším?   
  Jak uz�  jsem r���kal, rozhodne�  podpora rodic�u�  a vs�ech 
bl��zky�ch. A pozde� ji samozr�ejme�  i me�  vlastn�� rodiny, 
manz�elky Ireny a my�ch dvou synku� . Pra�ve�  tohle 
za� zem�� doda�va�  c�love�ku pohodu k tomu, abyste se 
mohl plne�  soustr�edit na svou pra� ci. V��te, m��t  
za manz�ela a ta� tu hokejistu rozhodne�  nen�� lehke� ...  
A hokej? Uz�  o tom byla r�ec�. Je hrozne�  du� lez� ite�  se j��m 
bavit a da� t mu opravdu vs�echno. Bez toho to proste�  
nejde. Kolikra� t uz�  bylo na stadionu zhasnuto, a ja�  
tam por�a�d ska�kal po schodech jako ne� jaka�  z�a� ba 
(pobaveně). Pr�i vs�ech te�ch hodina�ch extra tre�ninku 
po kaz�de�m bruslen�� si c�love�k uve�domuje, co vs�echno 
to obna� s���, kdyz�  se chce posunout ne�kam da� l. 
Po nejrůznějších sportovištích, ať už v zámoří 
nebo tady v Česku, se prohánějí stále noví a noví 
malí hokejisté a touží být jednou stejně tak 
úspěšní jako vy. To asi platí i pro děti, které 
procházely a brzy znovu budou procházet vaší 
akademií na Floridě… 
 V��c nez�  kde jinde plat��, z�e kaz�dy�  ten kluk mus�� by� t 
nejen dobry�  hokejista, ale take�  c�love�k, ktery�  je 
ochotny�  podr���dit se ve s�kole i na lede�  dany�m 
pravidlu� m. Smyslem vs�eho je, aby de� ti dostali s�anci 

a s� li si za n��. My se jim v tom snaz� ��me maxima� lne�  
pomoct a pr�eda�va�me jim zkus�enosti. Zajist��me jim 
dobre�  studium, bydlen��, hokejovou pr���pravu. Od nich 
pak oc�eka�va�me, aby uka� zali, z�e si tu s�anci zaslouz���.  
Při vašich pobytech v Čechách  jste pomáhal 
organizátorům táborského letního kempu.  
Je velký rozdíl mezi dětmi tady a v zámoří? 
 Nemysl��m si. V��te, ono je to vz�dycky o pr���stupu te� ch 
kluku�  a pr�edevs� ��m lid��, kter��� se jim ve�nuj��. De� ti jsou 
vs�ude stejne� . Du� lez� ite�  je, abyste v nich dovedli 
vzbudit za� jem a chuť pracovat. 
Máte pro ně schovanou nějakou radu? 
 Budu se asi opakovat, ale hlavn�� je m��t sport 
opravdu jako za�bavu a neusta� le na sobe�  pracovat. 
Jak po sportovn�� stra�nce, tak i na tom, jak by� t leps���m 
c�love�kem. A k tomu je dobre�  poslouchat rodic�e  
a trene�ry. Takz�e: bavte se sportem! Da�  va�m spoustu 
kamara�du� , u� z�asny�ch za� z� itku� , a hlavne�  s�anci ne�co 
doka� zat.                                                                Pavel Šácha 

Letošní pobyt doma v Čechách si Radek Dvořák zpestřil vzpomínkovým zápasem se spoluhráči, kteří ho provázeli 
žákovskými roky v Táboře. „Bylo to super! Sport vytváří přátelství na celý život. Potkáte se po letech , ale jako by 
to bylo včera. Fakt jsme si to užili,“ prohlásil patriot Nadějkovska. Foto: Tomáš Danko 

HOKEJOVÁ VIZITKA RADKA DVOŘÁKA 
Trojnásobný mistr světa a dvojnásobný finalista Stanley 
Cupu. V NHL odehrál 1260 utkání (227 gólů a 363 
přihrávek). Ve své profesionální kariéře hájil barvy týmů  
HC České Budějovice, Florida Panthers, New York Rangers, 
Edmonton Oilers, St. Louis Blues, Atlanta Thrashers, Dallas 
Stars, HC Davos, Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes. 
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Loutky na školní zahradě a návštěva z Plánice 
Minulý rok nebyl pro naše divadelní a kulturní aktivity nikterak příznivý, stejně jako pro celou 
naši vlast a svět. 

T ak jsme tu me� li na na�vs�te�ve�  loutka� r�e 
Kejkl��r�e Luďka Richtera s manz�elkou 
Ve�rou C� ��z�ovskou. Na s�koln�� zahrade�  v dobe�  
pr���me�stske�ho kempu provedli dva soubory 

kra� sny�ch na� rodn��ch poha�dek  pod souhrnny�mi 
na� zvy Stolec�ku, prostr�i se! a Hrnec�ku, var�! Na plos�e 
male�ho stolec�ku s mnoha za� suvkami a tajemstv��mi 
kouzelnicky oz� ��valy loutky a pr�edme� ty 
v uchvacuj��c��m reji. Vs� ichni jsme byli nads�eni  
a pote�s�eni nejen hrou, ale i kra� sny�m jazykem, 
ktery�m Mistr Lude�k la� skyplne�  vla�dne.  
 V sobotu 25. za� r� �� na� s navs�t��vili divadeln�� pr�a� tele�  
z Pla�nice a zahra� li komedii od Kena Ludwiga Tenor 
na roztrha�n��. Pra�ve�  to byla prvn�� hra, kterou jsme 
jim pr�edvedli v Pla�nici jiz�  pr�ed dvana� cti lety, kdyz�  
vznikalo nas�e pr�a� telstv�� a vza� jemne�  pohostinske�  
vystupova�n��. Obecenstva nebylo mnoho, ale az�   
na naproste�  vy� jimky vs� ichni vydrz�eli do finis�e  
a odme�nili herce bour�livy�m potleskem. 

 Koronavirovy�mi 
opatr�en��mi pr�erus�ene�  
s� tace s poha�dkovou 
veselohrou O Bedr�is�ce  
a Kajeta�novi zkus��me 
jes�te�  trochu dohnat.  
V sobotu 9. r���jna 
pohostinsky vystoup��me 
v Kr�enovic��ch, v pa� tek 
15. r���jna v Chys�ka� ch  
a v nede� li 17. r���jna 
doufejme v Pr�es�te�nici. 

Da� l uz�  nepla�nujeme, protoz�e zly�  virus po volba� ch 
nejsp��s�  zase vs�e zaraz��, stejne�  jako loni. 
 Posledn�� dobou ne�kolik nas� ich herec�ek pracuje 
na zachova�n�� rodu: blahopr�ejeme! Vyvsta�va�  na�m 
potr�eba soubor omlazovat, a nez�  dorostou jejich 
ratolesti, ra�di uv��ta�me v nas�ich r�ada� ch nove�  tva� r�e! 

Zdeněk Černý 

 

Pove�sti aneb (ne)ztraceno v c�ase: Kámen u Plechova 
Ka�men je troju� heln��kove�ho tvaru po rozme�rech zhruba 
120x150 cm, na ktere�m je vytesa�n kr���z�ek. Nad n��m jsou 
p��smena s�patne�  c�itelna�  – pravde�podobne�  se jedna�  o jme�no 
Josef a letopoc�et 1886. Ka�men se nacha� z�� asi 200 metru�   
od Plechova (u stare�  cesty) sme�rem na Starcovu Lhotu, a jen 
d��ky Frantis�ku Turnovcovi z Plechova byl nalezen a oc�is� te�n  
od mechu. „21. prosince 1886 se vydal Jan Stehlík z Plechova  
č. 2 na jarmark do Sedlčan. Cestou zpátky se posilnil alkoholem 
a šel zkratkou ze Starcovy Lhoty do Plechova, kde ho zastihla 
vánice. V místě, kde leží tento kámen, umrzl. Bylo mu 54 let.  
Na druhý den, kdy vánice ustala, se našly stopy jen pár metrů  
od stavení, kde se stočily zpátky. Snad ztratil orientaci a chtěl se 
vrátit zpátky do Starcovy Lhoty. Proč je na kameni napsáno 
Josef, to je záhadou. Snad je to ten, kdo mu toto vytesal  
do kamene. Vyprávěl František Turnovec z Plechova 
 
Plechov č. 2 – Turnovcovi 
 „V dávných dobách spal čeledín pracující na statku v Plechově v místě, kde hořela hospodářská budova. Vyběhl 
ven a zastavila ho hořící vrata, kde se popálil. Byl přenesen k Dolejším, a tam ho přikryli prostěradly. Ta se však 
na něj přilepila a při jejich snímání byl přímo stažen z kůže. Po třech dnech zemřel.“  
Vyprávěl Jaroslav Dolejší z Plechova č. 1.  
Tento rod je zde zapsa�n jako nejstars��� v Plechove� ; jiz�  kolem roku 1600. V matrice jsem vypa� tral, z�e v roce 
1667 dne 10. dubna pravde�podobne�  hor�elo a 13. dubna zemr�el Ondr�ej Hor�ejs� �� z Plechova na popa� leniny. 

Napsal a nakreslil Jiří Vocílka 
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ŠKOLA  

První krůčky novým školním rokem dovedly 
žáky z Nadějkova i k otevření Brány Šumavy 
Po dvou měsících letních radovánek a odpočinku od školních povinností se děti znovu vrátily  
do lavic a v současné době už pilně vstřebávají nové poznatky a vědomosti. Také v nadějkovské 
škole přibylo s prvním zářijovým dnem mezi její osazenstvo několik ryzích nováčků, kteří si 
však brzy osvojili všechny nástrahy i radosti školního života. 

N ovinky spojene�  se 
zac�a� tkem s�koln��ho roku 
rekapituluje r�editelka 
ZS�  v Nade� jkove�  Jana 

Pru� s�ova� .  „Ve s�kole ma�me nove�  
zapsany�ch 17 z�a� ku� , z toho c�tyr�i 
prvn� a� c�ky v prezenc�n�� vy�uce. 
Tr�ina�ct de� t�� se vzde� la� va�   
v takzvane�m individua� ln��m 
vzde� la� va�n��. Tito z�a� ci absolvuj�� 
vy�uku doma s rodic�i, nebo se 
scha� zej�� ke skupinove�mu 
vzde� la� va�n�� v 'komunitn�� s�kole'. 
De� t�� v doma�c��m vzde� la� va�n��  
po covidove�  epidemii sta� le 
pr�iby�va� . Je to jedna z moz�ny�ch 
forem vzde� la� vac��ho procesu. 
 Prvn� a� c�ci, kter��� usedli pr���mo  
do lavic, jsou podle Jany Pru� s�ove�  
ve s�kole uz�  te�me�r�  jako doma.  
„Zab��haj�� se velice dobr�e,“ 
pochvaluje si. „Zvykaj�� si na chod 
s�koly a pravidla, ktera�  tady plat��,  
a samozr�ejme�  i na svoje nove�  spoluz�a� ky, i kdyz�  se 
ne�kter��� z nich znaj�� uz�  ze s�kolky. Nove�  je pro ne�  to, 
z�e jsou napr���klad na te� locvik spojen�� se vs�emi 
stars� ��mi de� tmi, takz�e je kolektiv ve�kove�  hodne�  
rozmanity� . Ne�kdy je to pro ne�  moz�na�  tros�ku 
na� roc�ne� js���, ale na druhou stranu zase podne� tne� js���,“ 
m��n�� Jana Pru� s�ova� . 
 
Příjemné zážitky ze Sušice 
 Pr���lez� itost k formova�n�� kolektivu a hlubs���mu 
sbl��z�en�� dal nade� jkovsky�m s�kola�ku� m pe� tidenn�� 
ozdravny�  pobyt v Sus�ici spojeny�  s plaveckou vy�ukou.  
 „De� ti posilovaly svoji samostatnost a mnohe�  se 
poprve�  ocitly bez rodic�u� . C� tyr�iadvacet hodin denne�  
byly jen s na�mi uc�iteli a svy�mi kamara�dy  
a spoluz�a� ky,“ informuje r�editelka nade� jkovske�  s�koly.  
 Pobytova�  akce ve me�ste� , ktere�  je nazy�va�no bra�nou 
S�umavy, splnila svu� j u� c�el.  „Adaptace de� t�� ve s�koln��m 
kolektivu byla podpor�ena.  De� ti me� ly r�adu 
pr���lez� itost�� dobr�e se poznat a skamara�dit pr�i hra� ch, 

vy� letech i v baze�nu. Pobyt se vydar�il, poc�as�� bab��ho 
le� ta a kra� sna�  pr���roda podpor�ily za�z� itky, ktere�  si de� ti 
odvezly,“ te� s� �� Janu Pru� s�ovou. 
 
Školní zahrada v hlavní roli 
 V souc�asnosti uz�  Nade� jkovs�t�� vyhl��z�ej�� nove�  vy�zvy, 
ktere�  doprovod�� vy�uku. V r���jnu a listopadu se budou 
ve�novat s�koln�� zahrade� , kterou budeme upravovat 
d��ky projektu ze Sta� tn��ho fondu z� ivotn��ho prostr�ed�� 
C�eske�  republiky. Na konec listopadu a obdob�� 
adventu ma�  s�kola napla�novane�  aktivity z�a� ku�  
spolec�ne�  s rodic�i, jako napr���klad tvor�ive�  d��lny, 
va�noc�n�� posezen�� a podobne� .  
 „Doufa�m, z�e na�m do toho nezasa�hne ne� jaky�  
nepr���znivy�  vy�voj epidemiologicke�  situace a vs�echno 
se na�m opravdu podar��� uskutec�nit,“ pr�eje si Jana 
Pru� s�ova� . 
 Dals��� informace nejen ke zm��ne�ny�m aktivita�m 
nade� jkovsky�ch s�kola�ku�  pr�ina� s��� jejich Hla� sek, ktery�   
je znovu i pr���lohou tohoto vyda�n��.                Pavel Šácha          

Nadějkovští na vyhlídce u Andělíčka - Kaple Anděla Strážce v Sušici 
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ZA HRANICE TOULAVY  

Borkovická blata: panenský klenot přírody 
na Táborsku. Nehostinný, avšak půvabný 
Nejsou nikterak proslulá. Nejsou nijak zvlášť přívětivá. Půda se vám tam při chůzi lehce boří  
pod nohama a ochranu proti hmyzu byste rozhodně měli mít s sebou. Chcete-li ale poznat jedno 
z nejpůsobivějších míst v táborském regionu, zcela určitě si Borkovická blata nezapomeňte 
zanést do svých putovních plánů. 

S ve�ra� zna�  pr���rodn�� rezervace odme�n�� sve�  
na� vs�te�vn��ky pestrou paletou vza� cny�ch druhu�  
rostlinne�  i z� ivoc�is�ne�  r� ��s�e a je na�dherna�  
v ktere�mkoliv roc�n��m obdob��. Asi 

nejpodmanive� js� �� jsou blata na jar�e, byť je tr�eba 
zalistovat v pr���rodove�dny�ch kn��z�ka� ch, abyste trefili 
tu spra�vnou dobu „kve� tu a vu� ne� “. Pokud se sem ale 
vyprav��te uz�  nyn�� na podzim, kdy stromy a ker�e 
vytva� r�ej�� pestrou paletu nejroztodivne� js� ��m barev  
a odst��nu�  a nad vodn��mi plochami se tvor��� tajemne�  
chuchvalce mlhy, budete neme�ne�  okouzleni. Take�  
proto se lide�  vracej�� na Borkovicka�  blata c�aste� ji nez�  
za jiny�mi pr���rodn��mi klenoty.  
 
Trocha historie 
Svou historii zac�ala psa� t pr�ed v��ce nez�  deseti tis��ci 
lety. Na moc�a� lech, mokr�ina� ch a bahniska� ch se 
postupem c�asu utva� r�el zcela vy� jimec�ny�  pr���rodn�� 
klenot. Ras�elinne�  loz� isko dosahovalo mocnosti c�tyr� 
az�  osmi metru�  a nen�� divu, z�e se zde uz�  od 19. stolet�� 
odv��jela ruc�n�� a pozde� ji i pru� myslova�  te�z�ba. 
 Unika� tn�� flo� ru a faunu i pru� r�ez te�z�ebn�� epochou 
ras�eliny pr�edstavuje zhruba pe� tikilometrova�  nauc�na�  
stezka, jej��z�  prohl��dka zabere na�vs�te�vn��ku� m necele�  
tr�i hodiny. Pr�esne� ji r�ec�eno te�m na�vs�te�vn��ku� m, kter��� 
se nenechaj�� spoutat pu� vabem Borkovicky�ch blat  
na mnohem dels��� dobu… 
 
Kde měla domov Bába z mokřin 
Kdyz�  v roce 2014 nata�c�el rez� ise� r Jan Sve� ra�k na jihu 

C�ech segmenty sve�  hudebn�� poha�dky Tr�i bratr�i, 
hledal se svy�m s�ta�bem po okol�� i dals� �� vhodne�  
lokality. Poha�dkove�  tajemna�  Borkovicka�  blata 
nakonec splnila jeho pr�edstavy o s��dle Ba�by 
z mokr�in, jedne�  z kl��c�ovy�ch postav de� je, kterou tak 
u� z�asne�  ztva� rnil Jir��� La�bus.  
 „Mokr�ady, ktere�  jsou stras� idelne� , protoz�e mrtve�  
stromy stoj�� ve vode� . Vypada�  to jako zo� na smrti.  
Ve skutec�nosti je to pr���rodn�� oblast, kde z� ije r�ada 
chra�ne�ny�ch z� ivoc�is�ny�ch druhu� . Pr�i nata�c�en�� jsme 
museli respektovat chra�ne�ne�  u� zem��,“ vyobrazil Jan 
Sve� ra�k m��sto, ktere�  zve�c�nilo svou roli v poha�dkove�m 
pr���be�hu vskutku dokonale. Vz�dyť kde jinde by me� la 
m��t mokr�adn�� jez� ibaba svu� j domov…? 
 Sa�m Jir��� La�bus oznac�il toto m��sto za pozoruhodne�   
a unika� tn��, lec� nepr���ve� tive� . Nen�� divu, na konci jedne�  
sce�ny se me� l prome�nit v z�a� bu a vrhnout se do vody. 
Jeho roli nakonec pr�evzal dable� r, i tak se ale zna�my�  
herec oba�val nejisty�ch kroku�  na houpaj��c��ch se 
dr�eve�ny�ch la� vka�ch.     
 
Užitečné informace 
Parkovis�te� , ktere�  je vstupn��m m��stem do prostoru 
Borkovicky�ch blat, lez� �� na kraji lesa pr�i silnic�n�� 
komunikaci z Maz� ic do Vescu�  (zhruba 2 km od Maz�ic  
a 5 km jihoza�padne�  od Sobe�slavi). Vstup na nauc�nou 
stezku s dvana� cti informac�n��mi tabulemi, u� seky 
s povalovy�mi dr�eve�ny�mi chodn��ky a popiskami 
vza� cny�ch druhu�  rostlin je zdarma. Tere�n je rovinaty�  
a zcela nena� roc�ny� . Borkovicka�  blata pr�edstavuje 
napr���klad web www.kct-tabor.cz.     
                  Pavel Šácha 



   

Hlas Nadějkova                               19

ZE ZAHRÁDKY  

Dýně (nejen) na talíři. Znáte je dobře? 
Dýně je pozoruhodná zelenina. Už jen tím, že na ni mnozí často hledí ze zcela 
jiného důvodu, než jen jako na zpestření jídelníčku. Díky importu amerického 
svátku Halloween je pro děti lákavá svou strašidelností; stačí jen vydlabat ten 
nejhrůzostrašnější obličej a uvnitř zapálit svíčku. A s trochou nadsázky umí 
vzbuzovat i sousedské nesváry. Vždyť kdo by nechtěl mít na svojí zahrádce  
tu největší tykev na vsi…!?  

Pr�edevs���m ale doka�z�e by� t vskutku delikatesn�� pochutinou, byť jej�� vyuz� it�� vyz�aduje pome�rne�  dost c�asu a pe�c�e. 
Hlas Nade� jkova va�m ope� t nab��z�� recepty v kontrastu: inspiraci z lidove�  kuchar�ky i z vys�s� ��ch sfe�r gastronomie.  
 

DÝŇÁKY (dýňové bramboráčky) 
Ingredience (cca 20 maly�ch kousku� ): 500 g oc�is� te�ne�  dy�ne�  hokaido 
(bez sem��nek, slupku vs�ak ponechte), 200 g sala� tovy�ch brambor,  
1 velka�  cibule, 4 strouz�ky c�esneku, 4 vejce, 100 g polohrube�  mouky,  
1 lz� ��ce kukur�ic�ne�ho s�krobu), su� l, pepr� , pr���padne�  i majora�nka, sa�dlo  
na smaz�en��. 
Postup: Umytou dy�ni nastrouhejte i se slupkou na jemne�m struhadle, 
stejne�  tak i os�kra�bane�  brambory. Prom��chejte s nadrobno nakra� jenou 
cibul��, prolisovany�m c�esnekem i dals���mi ingrediencemi a sme�s ihned 
pr�ipravte ke smaz�en��, aby dlouho nesta� la. Na pa�nvi rozehr�ejte sa�dlo 
(na str�edne�  silne�m plameni) a rozetr�ete te�sto az�  do kraju�  na sotva 
centimetr vysokou vrstvu. Osmahne� te po obou strana� ch dozlatova. 
 
DÝŇOVÉ RIZOTO se slaninou a šalvějí 
Ingredience (6 – 8 porc��): 500 g kulatozrnne�  ry�z�e na rizoto, ½ dy�ne�  
hokaido (pr���padne�  ma� slove�  dy�ne�  – oc�is� te�ne�  a bez sem��nek), velka�  
s�alotka nebo cibule, 2 strouz�ky c�esneku, 150 g uzene�  slaniny, 3 lz� ��ce 
olivove�ho oleje, 1,5 dcl b��le�ho v��na, 1 sn��tka s�alve� je, horky�  vy�var 
(podle potr�eby), 50 g ma� sla, 70 g parmaza�nu, su� l, pepr� . 
Postup: V hrnci na olivove�m oleji osmahne� te slaninu a nasekanou 
cibuli s c�esnekem. Pote�  do ne� j vsypte ry�z� i a zam��chejte, podlijte v��nem a da� le m��chejte az�  do odpar�en�� ves�kere�  
tekutiny. Do ry�z�e na� sledne�  pr�idejte nakra� jenou dy�ni a nasekanou s�alve� j. Postupne�  do hrnce zvolna pr�ile�vejte 
pr�ipraveny�  vy�var a za sta� le�ho m��cha�n�� pokrac�ujte zhruba 15 az�  20 minut, dokud nebude ry�z�e zme�kla�  na skus. 
Be�hem var�en�� pokrm podle chuti osolte a opepr�ete. Uz�  do odstavene�ho hrnce s rizotem vm��chejte ma�slo  
a parmaza�n tak, aby rizoto zu� stalo lehce tekute� .                       Pavel Šácha 

Zdravotní okénko: Proč máme konzumovat dýně? 
Dýně všech druhů a tvarů, ač je mnozí stále přehlížejí, 
mohou potěšit naše oči i chuťové pohárky. V neposlední 
řadě je však jejich konzumace prospěšná i našemu 
zdraví. Svým složením je bohatá na vitamín E, vlákninu  
a betakaroten. Co se týče minerálních látek, mají dýně 
dostatek hořčíku nezbytného pro správné nastavení 
našeho nervového systému a chlubit se mohou také 
vyšším obsahem draslíku, který je nápomocný k podpoře 
a optimalizaci krevního tlaku. A věřte nebo nevěřte, 

opravdovou nutriční bombou jsou dýňová semínka, která 
v sobě tykve ukrývají. Bohatě obsahují vitamín E, zinek  
a zdraví prospěšné tuky. A protože je zinek nezbytnou 
výživou pro vlasy a nehty, zatímco vitamín E silně 
zpomaluje stárnutí pokožky, věřte, že „zobání“ dýňových 
semínek u televize či na procházce prospívá vedle zdraví  
i vaší vizáži. Semínka můžete získat ze svých tykví, které 
je nutné je umýt, nasucho upéct a vyloupat, ale najdete 
je pochopitelně i v nabídce obchodů s potravinami.  (pš) 
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HASIČI  

Pomoc Moravě, úspěch v soutěži i zábava 
Do kroniky našeho SDH Nadějkov přibylo v uplynulých měsících několik velice významných  
a pozoruhodných kapitol, a to navzdory všem patáliím s covidem.    

P oma�ha�me v regionu nas��� obce a v jej��m 
okol��, ale nen�� na�m lhostejne�  ani nes�te�st��  
za hranicemi kraje. Proto jsme se rozhodli 
pomoci financ�ne�  obyvatelu� m oblast�� 

Moravy, ktere�  postihlo torna�do.  SDH Petr���kovice 
uspor�a�dal sb��rku v nade� jkovske�m obchode� , kde se 
nakonec vybralo 7 562 Kc�. Petr���kovicky�  sbor k tomu 
pr�idal dals���ch 15 000 Kc�, stejnou c�a� stkou pr�ispe� l  
i SDH Nade� jkov a SDH Brtec pr�ipojil 5 000 Kc�.  
 Jsme ra�di, z�e vybrane�  pen��ze pr�ispe� j�� k tomu, aby  
se v postiz�ene�m kraji vs� ichni co nejdr���ve vra� tili  
do svy�ch domovu� . 
 
Máme bronz za sběr odpadu 
Firma Fast kovos�rot por�a�dala od kve� tna do c�ervna 
pro dobrovolne�  hasic�e soute�z�  ve sbe� ru kovove�ho 
odpadu. O nejvys�s� �� pozice se letos bojovalo opravdu 
do posledn�� chv��le. Spolec�ne�  s SDH Petr���kovice jsme 
nakonec odevzdali 14,75 tun odpadu, coz�  na�m 
vyneslo 3. m��sto. Druha�  pozice patr�ila SDH Za�hor���  
a v��te� zstv�� v letos�n��m roc�n��ku slavili hasic�i z Lis�ova 
(22,8 tun). Za pr�ipraveny�  z�elezny�  odpad vs�em 
de�kujeme a z��skane�  pen��ze pouz�ijeme na provoz 
SDH, uspor�a�da�n�� de� tske�ho dne, plesu a podobne� . 
 
Chvíle pro zábavu 
Na� s�  sbor spolec�ne�  s obc�� Nade� jkov uspor�a�dal  
na konci srpna kaz�doroc�n�� Rozlouc�en�� s 
pra� zdninami a jsme ra�di, z�e po tak dlouhe�  dobe�   
na toto velmi pr���jemne�  setka�n�� dos�lo (informujeme  
o ne�m na samostatne�  strane� ). 
 A jake�  za�bavne�  akce pro va� s da� le pr�ipravujeme?  
V sobotu 13. listopadu od 16.30 hodin se mohou de� ti 

te� s� it na Svatomartinsky�  lampionovy�  pru� vod. Pokud 
na�m to situace dovol��, ra�di bychom samozr�ejme�  
uspor�a�dali kaz�doroc�n�� ples SDH, a to na Boz��� hod, 
tedy v sobotu 25. prosince. Term��ny akc��  
v Nade� jkove�  najdete na webovy�ch stra�nka� ch obce 
www.nadejkov.cz. 
  
Mladí hasiči Nadějkov 
V letos�n��m roce suz�ovane�m covidovou pandemi�� se 
schu� zky mlady�ch hasic�u�  nekonaly. Nejista�  doba plna�  
me�n��c��ch se hygienicky�ch nar���zen�� a rozhodnut�� 
vla�dy na�m k nim neda�vala pr���lis�  prostoru, takz�e 
jsme poc�kali, az�  se situace uklidn�� a rozhodli se zac���t 
se schu� zkami az�  v za� r� ��. R� ada maly�ch hasic�u�  na�m 
vyrostla, zac�ala studovat, a ne�kter��� „prťouskove�“ 
dorostli do ve�ku, kdy une�st hadici pro ne�  nebude 
proble�m. Sami jsme byli zve�davi, kolik se na�s  
na prvn�� schu� zce sejde (konala se po uza�ve�rce 
tohoto vyda�n�� Hlasu).  
 Ra�di uv��ta�me nove�  c�leny nas�eho sboru, kter��� se 
mohou kdykoli hla� sit u Kamily Koza�kove�  na 
telefonn��m c���sle 777 244 502. Bereme holky a kluky 
jiz�  od 4 let. Ma�me skve� le�  za� zem�� v nove�  klubovne� . 
Hr�is� te�  i hadice na tre�ninky jsou pr�ipravene� , takz�e 
ve� r���me, z�e na�m podzimn�� poc�as�� bude sta� le jes�te�  
pr�a� t a potre�nujeme.  
 Informace a fotografie z krouz�ku mlady�ch hasic�u�  
jsou um��ste�ny na vy�ve� sce vedle obecn��ho u� r�adu. 

Marie Burdová, SDH Nadějkov 

Snímek z vyhlášení letošního ročníku soutěže ve sběru 
kovového odpadu, která vynesla nadějkovským  
a petříkovickým hasičům bronzovou pozici.   

ZÁSAHY SDH NADĚJKOV 
V ROCE 2021: 

2. června: odstranění nebezpečného stromu  
nad silnicí u Boučí 
6. června: proplach ucpaného propustku  
pod silnicí u Brtce 
10. června: požár automobilu v Nepřejově 
16. června: odstranění zlomené větve zasahující  
do silnice u Kaliště 
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Senioři si letos užili Pěknou hodinku dříve 
S více než dvouměsíčním předstihem se v sále Hostince U Jandů uskutečnilo tradiční setkání  
nadějkovských seniorů. Tomu letošnímu patřil pátek 1. října, tedy den, na který v kalendáři 
připadá Mezinárodní den seniorů.   

P osezen�� s poeticky�m na� zvem Pe�kna�  
hodinka se v Nade� jkove�  kona�  
kaz�doroc�ne� . Smutnou vy� jimkou  
byl minuly�  rok, kdy ho pr�ekazila 

opatr�en�� spojena�  s covidovou pandemi��. Pra�ve�  
jej�� st��n zlehounka dopadl i na letos�n�� setka�n��. 
Zpravidla se totiz�  kona�  az�  v pr�edva�noc�n��m 
c�ase. 
 „Me� li jsme trochu obavu, aby se po volba� ch 
situace spojena�  s covidem ope� t nezhors�ila  
a podobne�  akce nebyly zastaveny nebo 
omezeny. Proto jsme nas� i Pe�knou hodinku 
spojili s Mezina�rodn��m dnem senioru� , ktery�  
pr�ipadl pra�ve�  na 1. r���jna,“ vysve� tlil neobvykly�  
term��n posezen�� starosta Arnos�t Nova�k.  
 Nic dals���ho nas�te�st�� milou tradici nenarus�ilo. 
Nade� jkovsky�m senioru� m zpr���jemnil letos�n�� dostaven��c�ko harmonika� r�  Martin Stehl��k i pr�ipravene�  obc�erstven��. 
„Mysl��m si, z�e i kdyz�  se setka�n�� uskutec�nilo nestandardne�  dr���ve, tak se podar�ilo a prova� zela ho ope� t pr���jemna�  
atmosfe�ra. Sami nas�i senior�i si pochvalovali, z�e me� li moz�nost se znovu potkat,“ dodal Arnos�t Nova�k.  (pš) 

Všechno nejlepší 
našim jubilantům! 

Červenec 
Karel Bursík, Nadějkov 

Eliška Štemberková, Nadějkov  
Dana Votrubová, Nadějkov 

Marie Plavcová, Vratišov 
Daniela Fridrichová, Kaliště 

Josef Votruba, Nadějkov 
Taťána Šimerová, Hrochova Vesec 

Srpen 
Jiří Steinbauer, Nadějkov 

Jaroslava Parašínová, Nadějkov 
Marie Votrubová, Nadějkov 

Josef Ctibor, Modlíkov 
Hana Jerzová, Nadějkov 
Pavel Šitner, Nadějkov 

 

Jaké akce se připravují v Nadějkově? 
Pátek 5. – sobota 6. listopadu. 
Komin��k p. Pros�ek bude prova�de� t 
c�is� te�n�� kom��nu�  a spalinovy�ch cest. 
Objedna�vky jsou pr�ij��ma�ny na obecn��m 
u� r�ade� . 
Čtvrtek 11. listopadu. Svatomartinsky�  
pru� vod.  Sejdeme se v 16.30 hodin  
v Nade� jkove�  na na�me�st��. Lampio� ny  
s sebou! Na� sledne�  se bude poda�vat 
svar�a� k, c�aj a rohl��c�ky. 
Sobota 20. listopadu. Tvorba adventn�� 

vy�zdoby (ve�nce a sv��cny). Od 14 hodin 
v budove�  nade� jkovske�ho PKC 
(Polyfunkc�n��ho komunitn��ho centra). 
Kaz�dy�  u� c�astn��k si pouz� ity�  materia� l 
hrad�� sa�m. Za� jemci se mohou hla� sit  
na obecn��m u� r�ade� , poc�et je omezeny� . 
Neděle 28. listopadu. Rozsv��cen�� 
va�noc�n��ho stromku. Zac�a� tek je v 16.30 
hodin. Chybe�t u toho nebude svar�a� k  
a uskutec�n�� se i soute�z�  o nejleps� �� 
va�noc�n�� pern��c�ek. 

INZERCE 
 

Obec Nadějkov hledá 
nájemce Hostince  

U Jandů v Nadějkově.  
 

Bližší informace obdrží 
zájemci na telefonním čísle 

603 208 149. 
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SPORT  

Jaroslava Pince láska k fotbalu neopouští. 
Asi bych neměl o víkendu co dělat, směje se 
Už více než třicet let  si Jaroslav Pinc z Nadějkova o víkendech balí tašku, sedá do 
auta a míří do nejrůznějších koutů Táborska i jeho okolí za svou celoživotní láskou: 
fotbalem. Ve svých třiašedesáti letech patří k nestorům rozhodcovského ansámblu.  

S ve�  prvn�� kru� c�ky s p��s�ťalkou v ruce uc�inil  
na P��secku, a to v dobe� , kdy jes�te�  sa�m fotbal 
hra�val za klub z Kve� tus�e, u jehoz�  zaloz�en�� 
sta� l. Va� s�en�  k fotbalu v jeho nitru nikterak 

neoslabuje. „Jsem ra�d, z�e jsem jes�te�  relativne�  zdravy�  
a mu� z�u se sve�mu kon��c�ku sta� le ve�novat,“ te�s� �� 
Jaroslava Pince.        

Na úvod našeho povídání se 
nabízí lakonická otázka: co vás 
k pískání přivedlo? 
 To je velice jednoduche� . La� ska  
k fotbalu. S p��ska�n��m jsem zac�al 
uz�  v dobe� , kdy jsem jes�te�  hra� l, 
tus� ��m ne�kdy v pe� tadvaceti letech. 
No a sta� le me�  to drz� �� (úsměv)… 

Jaký je tedy fotbal z té druhé strany? 
 Ne�kdy je to samozr�ejme�  o nervy… Ale va� z�ne� , za� lez� �� 
vz�dycky na hra� c���ch a na dane�m za�pase, jak k va�m 
pr�istupuj��. Fotbal pr�ina� s� �� pr���jemne�  ve�ci, a obc�as i ty 
me�ne�  pr���jemne� . 
Na hřišti už jste toho hodně zažil. Mění se nějak 
okresní fotbal, konkrétně třeba chování hráčů 
směrem k vám rozhodčím? 
 Ner�ekl bych, z�e je to jine� . V kaz�de�  vesnici se najde 
ne�kdo, kdo se jde na fotbal vyb��t a vykr�ic�et. Jsou 
tr�eba hra�c�i, kter��� si mysl��, z�e jsou ne�co v��c, protoz�e 
pr�is� li do okresu z vys�s��� soute�z�e. Musej�� si ale 
uve�domit, z�e teď hraj�� tr�eba c�tvrtou tr���du a jsou 
stejn�� jako ti ostatn��, a z�e tady se proste�  hraje jinak. 
Tak to ale bylo vz�dycky. 
Máte v hlavě nějaký zážitek, na který 
vzpomínáte obzvlášť rád? 
 Jeden takovy�  bych me� l. Nen�� to z okresu, ale ze 
za�pasu, kdy jsme p��skali v Chotovina� ch exhibici 
ty�mu televize Nova. Na hr�is� ti tehdy byla r�ada 
osobnost��, ktere�  zna� te z televize. To bylo fajn. 
Otočme se teď na chvíli směrem k Nadějkovu. 
Čím vším pro vás je? 
 Bydlel jsem pr�edt��m pra�ve�  v Kve� tus�i a v Nade� jkove�  
jsem zac�al stave� t v roce 1986. Kdyz�  jsem se oz�enil, 
chte� li jsme si ne�kde por���dit domek. No a tady jsme 
se setkali s nejleps���m jedna�n��m a pr���stupem, co se 
ty�c�e parcel. Teď uz�  jsem tedy v Nade� jkove�  pr�es tr�icet 
let a zvykl jsem si tu. Jsem kluk z vesnice, takz�e se  

pro me�  vlastne�  nic nezme�nilo. Je mi tady dobr�e. 
Jak moc je vám líto, že se aktuálně v Nadějkově 
nehraje fotbal? 
 Mrz�� me� , z�e se nenajdou lide� , kter��� by tady hra� li. Byli 
tu dorostenci i chlapi, ale museli se neusta� le ne�kde 
pu� jc�ovat hra�c�i, aby bylo dost lid��, coz�  samozr�ejme�  
nen�� idea� ln��. No a de� ti, ty se postupne�  rozprchly. 
Ne�ktere�  hraj�� v Jistebnici, jine�  v Boz�etic��ch. Nejsem si 
jisty� , jestli by se v souc�asnosti nas� la osoba, ktera�  by 
dala v Nade� jkove�  zase ne�co dohromady a o fotbal se 
tady starala. Ja�  osobne�  – pokud se budu da� l bavit 
p��ska�n��m – bych na to neme� l c�as. Pr���znive�  to nevid��m 
ani do budoucna. De� ti, ktere�  jsou teď jinde, budou 
postupovat do stars���ch kategori�� tam, kde teď hraj��.  
Jak už bylo řečeno, blížíte se ke čtyřiceti rokům  
s píšťalkou v ruce. Co vás u pískání stále drží? 
 Uz�  jsme o tom mluvili na zac�a� tku. Fotbal a sport 
obecne�  ma�m moc ra�d. C� love�k se mus�� sta� le udrz�ovat 
a hy�bat, i kdyz�  uz�  popravde�  moc nemu� z�e. A asi bych 
ani neme� l doma o v��kendu co de� lat (smích) ... 
Nosíte v sobě nějaké přání či dokonce sen, který 
byste si s fotbalem ještě rád splnil? 
 Ani ne. Jsem hlavne�  ra�d, z�e jsem jes�te�  relativne�  
zdravy�  a mu� z�u se sve�mu kon��c�ku sta� le ve�novat.  
To je pro me�  teď nejdu� lez� ite� js���.                     Pavel Šácha  

Jaroslav Pinc toho na fotbalových trávnících hodně 
prožil, a jak sám prohlásil, končit zatím nehodlá.  
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ZPRÁVY Z OBCE  

Usnesení z červnového zastupitelstva obce 
Zápis z druhého letošního zasedání zastupitelstva obce Nadějkov č. 2/2021, které se uskutečnilo 
11. června. Přítomno bylo třináct zastupitelů, dva se z účasti omluvili.  

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Usnesení č. 14/2021: ZO Nade� jkov schvaluje 
navrz�eny�  program jedna�n�� a da� le pan�� Kla� ru 
Tesar�ovou a S� te�pa�nku C�apkovou jako zapisovatelky, 
Pavla Kr���z�e a Jaroslava Vacka jako ove�r�ovatele 
za�pisu ze zaseda�n�� zastupitelstva obce dne  
11. c�ervna 2021.  
Pro: 11, Proti 0, zdrz�el se: 0 
Představení projektu Pošta Partner 
Usnesení č. 15/2021: Zastupitelstvo Obce 
Nade� jkov bere na ve�dom�� informaci o projektu Pos�ta 
partner, pr���padnou realizaci projektu projedna�  na 
sve�m pr���s� t��m zaseda�n�� v za� r� i 2021. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Závěrečný účet obce 2020 
Celkove�  pr���jmy:   20 341 914,81 Kc� 
Celkove�  vy�daje:   19 519 183,24 Kc� 
Vy�nosy:      17 005 823,87 Kc� 
Na�klady:     15 157 808,88 Kc� 
Vy�sledkem hospodar�en�� be�z�ne�ho u� c�etn��ho obdob��  
za rok 2020 byl zisk 1 848 014,99 Kc�.  
Usnesení č. 16/2021:  ZO Nade� jkov schvaluje 
celoroc�n�� hospodar�en�� a za� ve� rec�ny�  u� c�et Obce 
Nade� jkov v roce 2020 vc�etne�  zpra�vy o vy�sledku 
pr�ezkouma�n�� hospodar�en�� obce Nade� jkov za rok 
2020 bez vy�hrady. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 17/2021:  ZO Nade� jkov schvaluje 
u� c�etn�� za� ve� rku Obce Nade� jkov za rok 2020  
bez vy�hrady. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Rozpočtová opatření 
Usnesení č. 18/2021: ZO Nade� jkov bere na ve�dom�� 
rozpoc�tova�  opatr�en�� c�.3/2021 ze dne 9. 4. 2021,  
c�. 4/2021 z 6. 5. 2021 a c�. 5/2021 z 10. 6. 2021  
v pr�edloz�ene�m zne�n��. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Rozpoc�tove�  opatr�en�� c�. 6/2021 k 11. 6. 2021 je  
v celkove�  vy�s�i 375 611  Kc� na pr���jmove�  i vy�dajove�  
strane�  rozpoc�tu. K RO nejsou dotazy. 
Usnesení č. 19/2021: ZO Nade� jkov schvaluje 
rozpoc�tove�  opatr�en�� c���slo  6/2021 v celkove�  vy�s� i 
375 611 Kc� na vy�dajove�  a pr���jmove�  strane�  rozpoc�tu. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Pozemky pro individuální výstavbu 
Usnesení č. 20/2021: ZO Nade� jkov schvaluje 
zpracova�n�� u� zemn�� studie na pozemek 421/14 a c�a� st 

pozemku 323/1, oba k.u� . 
Nade� jkov, a pove�r�uje starostu 
obce jedna�n��m o sme�ne�  
pozemku 414/1 za pozemek 
421/13, oba k.u� . Nade� jkov,  
a da� le jedna�n��m o zrus�en�� 
exekutorsky�ch za� stav  
na pozemky 339/11,339/1 a 
332/1, vs�e k.u� . Nade� jkov, a da� le 
jedna�n��m s vlastn��ky pozemku�  

v lokalite�  S� troufy o moz�ne�  sme�ne�  pozemku� . 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 1. 
Projekty 2021 
Součkovina – polyfunkční komunitní centrum 
Usnesení č. 21/2021: ZO Nade� jkov bere na ve�dom�� 
informace o pr�iznane�  dotaci z Krajske�ho 
investic�n��ho fondu, pove�r�uje starostu obce 
podpisem vs�ech potr�ebny�ch dokumentu� , ves�kere�  
rozpoc�tove�  zme�ny souvisej��c�� s realizac�� tohoto 
projektu deleguje do pravomoci rady obce Nade� jkov. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Datové sítě PKC 
Usnesení č. 22/2021: ZO Nade� jkov schvaluje 
realizaci datove�  s��te�  v objektu PKC a vy�sledek 
popta�vkove�ho r���zen�� realizovane�ho radou obce 
Nade� jkov dne 3. 6. 2021, pove�r�uje starostu obce 
podpisem potr�ebny�ch dokumentu�  a radu obce 
proveden��m rozpoc�tovy�ch zme�n potr�ebny�ch k 
realizaci projektu. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 1. 
Komunikace Brtec 
Usnesení č. 23/2021: ZO Nade� jkov bere na ve�dom�� 
informaci o pr�iznane�  dotaci a o vy�sledku 
vy�be� rove�ho r���zen�� na dodavatele projektu MK Brtec. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Oprava KD Brtec 
Usnesení č. 24/2021: ZO Nade� jkov bere na ve�dom�� 
informaci o pr�iznane�  dotaci a o vy�sledu vy�be� rove�ho 
r���zen�� na dodavatele projektu KD Brtec. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Komunikace Homolská 
Usnesení č. 25/2021: ZO Nade� jkov schvaluje 
realizaci projektu MK Homolska� , pove�r�uje starostu 
obce podpisem potr�ebny�ch dokumentu�  a radu obce 
proveden��m rozpoc�tovy�ch zme�n  potr�ebny�ch k 
realizaci projektu.  
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0.                                
                                                                                        ▶▶▶ 
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Kotel Obecní úřad 
Usnesení č. 26/2021: ZO Nade� jkov schvaluje vy�me�-
nu kotle v budove�  OU� . Vyhla� s�en�� a vyhodnocen�� po-
pta�vkove�ho r���zen�� na dodavatele deleguje do kom-
petence rady obce, pove�r�uje starostu obce podpisem 
potr�ebny�ch dokumentu�  a radu obce proveden��m 
rozpoc�tovy�ch zme�n potr�ebny�ch k realizaci projektu. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Z-Box 
Usnesení č. 27/2021: ZO Nade� jkov schvaluje um��s-
te�n�� Z-Boxu vpravo od boc�n��ho vchodu do budovy 
OU� , pove�r�uje starostu obce podpisem potr�ebny�ch 
dokumentu� . 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Ostatní projekty 
Projekt náměstí 
Střecha DPS 
Nadějkovské stezky 
Účelové komunikace 
Usnesení č. 28/2021: ZO Nade� jkov bere na ve�dom�� 
informaci o uvedeny�ch projektech, pr���padne�  rozpoc�-
tove�  zme�ny souvisej��c�� s projekty deleguje do kom-

petence rady obce. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Věcná břemena 
Usnesení č. 29/2021: ZO Nade� jkov schvaluje uza-
vr�en�� Smluv o smlouva�ch budouc��ch na zr���zen�� ve� c-
ne�ho br�emene 1030028809/001, Bezde�kov-P��secka� , 
NN pr�ipojen�� kabelem 
PI-001040020030/001-EPPI, Nade� jkov c�p. 32, u� pra-
va NN veden�� a pove�r�uje starostu obce podpisem 
te�chto smluv. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Pacht pozemků 
Usnesení č. 30/2021: ZO Nade� jkov schvaluje pach-
tovne�  zeme�de� lske�  pu� dy na rok 2022 ve vy�s�i 3.000,- 
Kc� za ha a rok podle vy�me�ry LPIS a bere na ve�dom�� 
u� pravu sta� vaj��c�� pachtovn�� smlouvy. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 

Hlas Nadějkova 
Usnesení č. 31/2021: ZO Nade� jkov bere na ve�dom�� 
informaci o nove�  podobe�  periodika Hlas Nade� jkova. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 

Hlas Nadějkova, neperiodická tiskovina vydávaná obcí Nadějkov. Adresa: náměstí Prokopa Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov. Obecní web: 
http//: www.nadejkov.cz. Telefonní kontakt: 381 272 117. E-mail: hlasnadejkova@nadejkov.cz. Facebook: Nadějkov. Redakce: Pavel Šácha, 
Petra Macháčková, Štěpánka Čapková, Klára Tesařová. Reg.č. MK ČR E 13168. Vydáno v nákladu 130 kusů. Cena: 10 Kč.   

Pohled do přehledu služeb v Nadějkově 
Ordinace lékařů  
Dětská lékařka MUDr. 
Anežka Veselá 
C� tvrtek: 12 – 14 hodin 
Telefonn�� kontakt: 
381 232 350 (ordinace 
Ta�bor), 381 272 129 (ordinace Nade� jkov)  
Praktická lékařka MUDr. Blanka Vlčková 
U� tery� : 7.30 – 12.30 hodin. C� tvrtek: 7.30 – 12.30 
hodin. V obou dnech od 7 hodin odbe�ry, odpoledne 
na�vs�te�vy 
Telefonn�� kontakt: 381 272 129 (ordinace 
Nade� jkov), 382 503 222 (informace, poliklinika 
Milevsko)    
Zubní lékař MUDr. Vladimír Černý (Jistebnice) 
V Jistebnici ordinuje pouze v u� tery� . Bliz�s� �� informace 

na telefonn��m kontaktu do ordinace: 381 273 431 
Pošta Nadějkov 
Ponde� l��: 13 – 16 hodin. U� tery� : 8 – 11 hodin. Str�eda: 
13 – 16 hodin. C� tvrtek: 8 – 11 hodin. Pa� tek: 13 – 16 
hodin 
Sběrný dvůr 
Str�eda: 13 – 19 hodin. Sobota: 9 – 13 hodin 
Kontaktn�� osoba: Arnos�t Nova�k (tel. 603 208 149) 
Kadeřnictví Žaneta Grymová 
Telefonn�� kontakt: 607 977 809 
Potraviny a smíšené zboží  
Unispol Jana Dvořáková 
Ponde� l��, str�eda, c�tvrtek, pa� tek: 6.30 – 12, 13 – 16.30 
hodin. U� tery� : 6.30 – 12 hodin. Sobota: 7.30 – 11 
hodin. Nede� le: zavr�eno 

INFORMACE K HLASU: Své příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tiráži, případně vhodit do schránky  
na budově obecního úřadu. Mohou být zveřejněny v Hlase Nadějkova i na webových stránkách obce. Uzávěrkou 
pro poslední letošní vydání je středa 24. listopadu. Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní činí jeho cena 15 Kč/
řádek a 300 Kč/stránka. Předplatné si můžete domluvit na tel. 381 272 117 či  prostřednictvím e-mailu na adrese: 
hlasnadejkova@nadejkov.cz. Za vaše dosavadní i budoucí příspěvky do Hlasu Nadějkova, případně i podněty, 
návrhy či připomínky redakce předem děkuje. 


