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 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky: Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Na-
dějkova! Uzávěrka příštího čísla je 9. března 2018, všechny podepsané 
příspěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tirá-
ži, vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme 
zejména o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen v Hla-
se, ale i na webových stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  

Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/
stránka. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější ven-
kovskou tržnici: www.venkovskatrznice.cz, vkládání inzerátů je bezplatné. 

Předplatné: ve výši 23 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, tj. 
7 + 16 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 

 
Blahop řejeme všem, 

kteří oslavili svá významná jubilea! 
 
září: 
Arnošt Novák z Nadějkova 
 
říjen:  
Marie Štochlová z Větrova, Marie Bendová ze Starcovy Lhoty 
Bohumír Dvořák z Modlíkova, Zdeňka Márová z Nadějkova 
 
listopad: 
Ludmila Šitnerová z Nadějkova, Jana Kolářová z Nepřejova 
Josef Vacek z Brtce, Marie Šitnerová z Nadějkova 
 
prosinec: 
Dagmar Peřanová z Vratišova, Marta Brožová z Nadějkova 
Vlasta Bláhová ze Starcovy Lhoty, Zdislava Kolářová z Modlíkova 

1 H��� N���	
���, �. 4, ���. XXV., �������� 2017 

 

 

Dopis  
od starosty 

str.2 

Zprávi čky 
ze školi čky  

str.8 

HLAS  
NADĚJKOVA 
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vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

SDH / Mladí hasi či 
Nadějkov  

str. 12 

Vážení spoluobčané, 
letos, na rozdíl od předchozích let, nebudu 
psát o tom, co jsme za uplynulý rok v obci 
udělali, ale otevřu téma, které bylo a stále 
je předmětem mnoha diskusí, a to je prů-
zkumné území Magdaléna. 

Celý podzim jsme ve školce trávili velmi ak-
tivně, chodili jsme na procházky kolem    
Nadějkova, vyráběli zvířátka z listí, kaštanů 
i větviček, co jsme po cestě posbírali, hráli 
si i zpívali. 

Mladí hasiči z Nadějkova se v sobotu 7. října 
zúčastnili podzimního kola soutěže PLAMEN 
v požárním sportu, která se konala ve Sla-
pech u Tábora.  

Stru čně z obsahu: 

Dopis od starosty (2) Z jednání obecního zastupitel stva (3) 
Mobilní rozhlas (6) Váno ční bohoslužby v Nad ějkov ě (7)  

Zprávi čky ze školi čky (8) Fikar, divadelní a osv ětový spolek (9)  
Návšt ěva pana ministra, Vánoce v knihovn ě (10) 

Jandova chalupa v Nad ějkov ě (11)  
SDH / Mladí hasi či Nadějkov, Okrašlovací spolek (12) 

Čajovny Na stezce, Skauti, Sociální služby m ěsta Milevska (13) 
Pochod T ří veterán ů (14) Nabídka práce (15) 
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Vážení spoluob čané,  
 
letos, na rozdíl od předchozích let, nebudu psát o tom, co jsme za uplynu-

lý rok v obci udělali, ale otevřu téma, které bylo a stále je předmětem mno-
ha diskusí, a to je průzkumné území Magdaléna a s ním spojené pokračují-
cí (a snad už brzy končící) průzkumné práce. 

Rok 2017 byl z pohledu vývoje situace okolo prodloužení platnosti povole-
ní průzkumných prací ze strany státní správy i odpovědných organizací mi-
mořádně chaotický. Ministerstvo životního prostředí na počátku roku zamít-
lo žádost k prodloužení platnosti průzkumných území. Průzkumné práce 
byly provádějící organizací následně přejmenovány na výzkumné, které 
podléhají jinému zákonu. Povolení pro výzkumy tedy nebylo nezbytné. Celý 
proces se zdál být účelovým obcházením zákona a snad i proto Minister-
stvo životního prostředí v závěru letošního roku schválilo prodloužení plat-
nosti průzkumných území do 31. 12. 2017.  

Z celého roku, plného zmatků a změn okolo stanovení průzkumných úze-
mí, bych se chtěl krátce zastavit alespoň u jedné události. Dne 8. 12.  na-
vštívil naši lokalitu ministr životního prostředí, pan Richard Brabec. Ačkoli 
se jednalo o neplánovanou schůzku, zúčastnili se jí zástupci všech tří lokalit 
(Jistebnice, Nadějkov a Božetice) a byl přítomný také senátor, pan Jaroslav 
Větrovský. Schůzka měla pracovní charakter, ministr Brabec informoval 
zástupce lokality Magdaléna o celém procesu schvalování prodloužení plat-
nosti průzkumného území a o roli Ministerstva životního prostředí v tomto 
procesu. Ministr Brabec zastává názor, aby lokalita Magdaléna, ve které 
se občané jednoznačně vymezili proti úložišti, již dále nefigurovala mezi 
lokalitami v užším výběru a bude tento názor prosazovat na úrovni vlády 
i při jednání s vedením SÚRAO (Správa úložišť radioaktivního odpadu). 
Podle ministra Brabce není smysluplné stále držet celý rozsah původně 
navržených 7 průzkumných územní v rámci České republiky, ale v zájmu 
státu a v zájmu transparentnosti výběru by mělo následovat co nejrychlejší 
zúžení počtu lokalit ze 7 na 4 a posléze na 2. Není smysluplné držet obyva-
tele všech sedmi lokalit dlouhodobě v nejistotě, zda a kdy jejich lokalita 
ze seznamu vypadne. Ministr Brabec se také vyslovil v tom smyslu, aby 
odpovědní ministři (zejména ministr průmyslu a obchodu) společně 
s vedením společnosti SÚRAO našli jiný, vhodnější způsob komunikace 
s občany v lokalitách, aby se informace k občanům dostávaly včas 
a v dostatečném rozsahu. 

 

Chci věřit slovům pana ministra Brabce. Jsou příslibem toho, že „lokalita“ 
Magdaléna bude brzy jenom historií a Magdaléna už bude, tak jako dřív, 
jenom hezké místo v našem regionu pro všechny občany Jistebnice, Naděj-
kova i Božetic. 

 

Přeji Vám hezké vánoční svátky a úspěšné vykročení do nového roku. 
Arnošt Novák 
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Mezi nejčastěji využívané činnosti patří poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, zejména se jedná o dovoz obědů přímo do domácnos-
tí klientů. Naši klienti často využívají i pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění cho-
du domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  

K odbornému poskytování pomoci na profesionální úrovni používají za-
městnanci různé kompenzační pomůcky např. nafukovací vaničku pro 
umytí hlavy na lůžku, sprchovací židle a přenosná sedátka do sprch, 
či chodítka pro nácvik chůze. 

 

Organizace má k dispozici půjčovnu kompenzačních pomůcek, která 
sídlí v Milevsku, v ulici 5. května 1510 v budově DPS. Potřebné pomůcky 
si mohou zapůjčit nejen naši klienti na dobu pro ně potřebnou. Nejčastěji 
jsou zapůjčována polohovací lůžka, chodítka, toaletní židle, sedačky 
do vany a invalidní vozíky. 

 
Od srpna 2017 rozší řily Sociální služby M ěsta Milevska své služby 

o další pomoc. Klienti pe čovatelské služby mají možnost si pomocí 
tlačítka SOS p řivolat pomoc, a ť už od pe čovatelské služby nebo své 
rodiny. Tla čítko SOS je lehký p řívěšek, jehož sou částí je nejen mi-
krofon pro rychlou domluvu s klientem, ale též pádo vý senzor, díky 
kterému je p řivolání pomoci možné i v p řípadě, kdy si klient nem ůže 
pomoc p řivolat sám, ale má tla čítko u sebe nap ř. zavěšené na krku. 

 
Bližší informace k pečovatelské službě jsou dostupné na webových 

stránkách organizace www.socsluzbymilevsko.cz nebo na telefonních 
číslech u sociálních pracovnic: 

 

Bc. Bohdana Hejnová , vedoucí pečovatelské služby SSMM 
- 382 522 394, 773 939 293 

Bc. Markéta Jarošová , sociální pracovnice SSMM 
-382 505 249, 723 076 654 

 Bc. Markéta Jarošová  

 

Pochod T ří veterán ů  
 

Z Nadějkova do Svoříže 
se koná (jako každý rok) 

29. prosince 2017 
 

Sraz ve 13 hodin na nám ěstí. 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2017 

dne 22. září 2017 
 

Rozpo čtové zm ěny 
Usnesení č. 54/2017:  
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2017, 8/2017 
a 9/2017 v předložené podobě. 
Usnesení č. 55/2017:  
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 ve znění ve výši 
2.850.023 Kč na příjmové i výdajové straně.  
 

ČOV 
Usnesení č. 56/2017: Zastupitelstvo rozhodlo, že po dohodě s projektanty 
proběhne zasedání za jejich účasti, aby se zcela vysvětlily otázky kolem 
projektu. 
 

Vodovod V ětrov 
Usnesení č. 25/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o stanovisko 
k provozování a rekonstrukci vodovodního řadu Kaliště Větrov. Ukládá 
správci obecního majetku do příštího zasedání zastupitelstva shromáždit 
ve spolupráci s Osevou Uni podklady a zpracovat reálný odhad ceny    
prací.  
Usnesení č. 57/2017: Zastupitelstvo obce Nadějkov bude společně 
s vedením Oseva Uni dále hledat cestu jak vyřešit provozování vodovodu 
a zásobování osady Větrov pitnou vodou.  
 
Projekty 2017 
 

Komunikace Šíchova Vesec – Nad ějkov 
Usnesení č. 58/2017: Zastupitelstvo: 
a) schvaluje realizaci projektu „Oprava komunikace Nadějkov – Šíchova 
Vesec“. 
b) pověřuje starostu obce podpisem dokumentů potřebných k realizaci 
a vyúčtování projektu „Oprava komunikace Nadějkov – Šíchova Vesec“. 
c) deleguje pravomoc provést rozpočtové změny související s projektem 
„Oprava komunikace Nadějkov – Šíchova Vesec“ do kompetence rady 
obce Nadějkov. 
 

Sběrný dv ůr Nadějkov 
Usnesení č. 59/2017: Zastupitelstvo: 
a) schvaluje realizaci projektu Sběrný dv ůr Nadějkov . 
b) pověřuje radu obce Nadějkov výběrem společnosti, která pro obec Na-
dějkov provede kompletní administraci výběrového řízení podle zákona 
137/2006 Sb. O veřejných zakázkách na projekt Sběrný dv ůr Nadějkov . 
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c) pověřuje starostu obce provedením všech úkonů potřebných pro reali-
zaci výběrového řízení na projekt Sběrný dv ůr Nadějkov . 
d) deleguje pravomoc provést rozpočtové změny související s výběrovým 
řízením na projekt Sběrný dv ůr Nadějkov do kompetence rady obce  
Nadějkov. 
 

Projekt Oprava fasády obecního ú řadu 
Usnesení č. 60/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí stav projektu Oprava 
fasády obecního úřadu.   
 

Projekt rekonstrukce domu čp. 5 – multifunk ční komunitní centrum 
Usnesení č. 61/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí stav projektu Multi-
funkční komunitní centrum. 
 

Projekty MAS Krajina srdce  
Usnesení č. 62/2017: Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu 
výběrem projektů administrovaných MAS vhodných pro realizaci v obci 
Nadějkov, jednotlivé projekty projedná na svých příštích zasedáních. 
 

ZŠ Nadějkov, p říspěvky žák ům a na podlimitní žáky 
Usnesení č. 63/2017: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na podlimitní 
žáky Základní školy Nadějkov ve výši 210.808 Kč na období září až prosi-
nec 2017. 
Obec Nadějkov přispívala částkou 5.000 Kč na žáka, který nastoupil 
do první třídy, rada obce projednávala výši příspěvku, doporučuje zastupi-
telům částku zvýšit na 10.000 Kč na žáka, rozložit platbu do jednotlivých 
let školní docházky tak, aby byl příspěvek vyplácen každý rok ve výši 
2.000 Kč na žáka. 
Usnesení č. 64/2017: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na žáka a rok 
školní docházky ve výši 2.000 Kč. Související rozpočtové změny zastupi-
telstvo deleguje na radu obce. 
 

ČEVAK – plán investic 
Usnesení č. 65/2017: Zastupitelstvo: 
a) bere na vědomí předložený plán investic společnosti ČEVAK. 
b) schvaluje rozhodnutí rady obce o postupné výměně uzávěru a hydrantů 
v obci, případnou rozpočtovou změnu související s touto výměnou delegu-
je zastupitelstvo do pravomoci rady obce Nadějkov. 
 

Vykoupení pozemku 
Usnesení č. 66/2017: Zastupitelstvo schvaluje zpětné odkoupení části 
pozemku (27m2 ) pč. 360/29 v k.ú. Nadějkov podél homolské cesty. Poze-
mek bude zaměřen na náklady obce, cena 1 m2 bude stejná, jako prodejní 
cena, čili 390 Kč / 1 m2. Náklady spojené s převodem bude hradit obec, 
jakožto kupující. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní 
smlouvy.  
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Pečovatelská služba  
Sociálních služeb M ěsta Milevska 
 
Pečovatelská služba je pod záštitou Sociálních služeb Města Milevska 

poskytována již od roku 1996. Tato služba je určena především seniorům 
a osobám se zdravotním postižením a nabízí jim pomoc takovým způso-
bem, aby mohli i nadále zůstat ve svém domácím prostředí a zachovat 
si své soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí.  

  

V DPS v Nadějkově zajišťuje poskytování pečovatelské služby zaměst-
nanec Sociálních služeb Města Milevska, paní Jaroslava Bendová. Po-
třebný rozsah péče je v Nadějkově zajišťován i mimo Dům s pečovatel-
skou službou, kdy naše kolegyně dochází přímo do domácností klientů 
v obci a přilehlém okolí. Pečovatelskou službu zde mohou klienti využívat 
na základě uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby, a to ve všed-
ních dnech v časovém rozsahu od 7 – 13 hod. Po domluvě je možné dobu 
poskytování pečovatelské služby uzpůsobit potřebám klientů v rozšířené 
pracovní době, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytova-
tele, a to vždy na základě domluvy s klientem. 

 

Čajovny Na stezce 
 

První lednovou sobotu (6. 1.) se s amatérským - a vynikajícím - fotogra-
fem Pavlem Černým vypravíme na jih Afriky a procestujeme Tanzanii,  
Malawi a ostrov Zanzibar. 

V únoru (3. 2.) nám bude táborský starosta a vášnivý cyklista Jiří Fišer 
vyprávět o tom, jak letos v létě na kole dojel z Ukrajiny přes Polsko 
až domů.  

V březnu (10. 3.), měsíci čtenářů, navážeme na předloňské „literární“ 
putování Rudolfa Procházky po Haliči. Tentokrát nás čeká východní Halič, 
město Lvov a rakousko-židovský spisovatel Joseph Roth. 

Besedy budou jako vždy v nad ějkovském kin ě a začínají v 17 hodin. 
Olga Černá 

 

 Skauti 
 

   Nadějkovští skauti zvou děti i rodiče na tradiční zdobení vá-
nočního stromečku pro zvířátka. Sraz je v sobotu 23. prosince 
v 9.30 na Farské zahradě. S sebou si vezměte jablka, brambory, 
mrkve, salát, semínka, zrní, ořechy a podobně. Z lesa se vrátíme 
asi za hodinu. 

Anežka Černá 
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SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov  
 
Mladí hasiči z Nadějkova se v sobotu 7. října 2017 zúčastnili podzimního 

kola soutěže PLAMEN v požárním sportu, která se konala ve Slapech 
u Tábora. Nadějkov reprezentovala celkem 3 družstva, a to dvě družstva 
kategorie MH starší (11 - 15 let) a jedno družstvo kategorie MH mladší  
(6 - 11 let). Soutěž se skládala ze štafety požárních dvojic a závodu vše-
strannosti, kde na trati (starší 3 km, mladší 2 km) absolvovaly hlídky šest 
stanovišť, na kterých plnily úkoly - střelba ze vzduchovky, základy topogra-
fie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a překonání překážky 
po vodorovném laně. Mladší se umístili na 25. místě ze 48, starší na 16. 
a 31. místě z 34. S výsledkem byli velmi spokojeni, protože konkurence 
byla opravdu veliká. 

 

Ani na podzim se 
dobrovolní hasiči 
nenudili. Velký 
vítr způsobil na 
řadě míst kompli-
kace, a tak zasa-
hovali při odstra-
ňování stromů 
v obcích Chlistov, 
Kaliště, Modlíkov 
a na Prachárně.  
 

 
 

Od jistebnického SDH získali naši hasiči bezplatně vozidlo Tatra 148 
CAZ 32. Po jeho generální opravě bude sloužit k místním zásahům.  

 

Rádi bychom Vás pozvali na letošní Hasi čský ples , který se uskuteč-
ní v pondělí 25. prosince 2017 od 20 hodin v hospodě „U Jandů“. K tanci 
i poslechu Vám zahraje kapela Bosáci. Těšit se můžete i na vystoupení 
malých hasičů. 

Marie Burdová, SDH Nadějkov 
 

   Okrašlovací spolek  
 

zve všechny místní i p řespolní na tyto akce: 
 

sobota 23. prosince - Vánoční zpívání na Farské zahrad ě od 16 hod.  
neděle 4. února - Sněhurka a sedm trpaslík ů od 15 hod. v kin ě. Loutko-
vé divadelní představení v podání Víťi Marčíka. 

Jana Průšová 
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Nákup majetku (paketovací lis) 
Tento bod byl bez hlasování odložen na neurčito.  
 

DSO Čertovo b řemeno – úprava lyža řských tras 
Usnesení č. 67/2017: Zastupitelstvo: 
1) schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup sněhové rolby na úpravu 
a údržbu běžkařských tras ve výši 100.000 Kč, za předpokladu, že 75% 
z poskytnutého příspěvku vrátí DSO Čertovo břemeno po uplynutí doby 
udržitelnosti projektu zpět do rozpočtu obce Nadějkov. 
2) pověřuje starostu podpisem dokumentů potřebných k realizaci projektu. 
3) deleguje pravomoc k provedení potřebných rozpočtových změn 
do kompetence rady obce Nadějkov. 
 

Věcné b řemene E-ON 
Usnesení č. 68/2017: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy 
o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo č. 1030033595/004 
a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
 

Informace SÚRAO 
Usnesení č. 69/2017: Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.  
 
Závěr 
Jiří Benda podal návrh odkoupit pozemek pod hasičským domem v Petří-
kovicích.  
Zastupitelstvo pověřilo Jiřího Bendu a správce obecního majetku Stanisla-
va Bendu přípravou odkoupení. Bude se jednat na následujícím zasedání 
zastupitelstva. 
Petra Dohnalová připomenula, že je na čase dobudovat komunikaci v ulici 
Homolská. 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2017 
dne 19. října 2017 
 
ČOV 
Usnesení č. 71/2017: Zastupitelstvo: 
a) schválilo záměr vybudovat aktivační ČOV pro Nadějkov. 
b) pověřuje starostu podpisem dokumentů a smluv potřebných k realizaci 
projektu a podání žádosti o dotaci. 
c) deleguje pravomoc k provedení potřebných rozpočtových změn 
do kompetence rady obce. 
 

Prodej pozemku obce 
Usnesení č. 72/2017: Zastupitelstvo schválilo prodej 15 m2 pozemku 
pč. 636/1 (díl 9m2) a pč. 1074/2 (díl 6m2) v k.ú. Starcova Lhota společnosti 
E.ON Distribuce za účelem výstavby trafostanice, pověřuje starostu obce 
podpisem příslušných dokumentů, cena ze 1m2 je 70 Kč, veškeré poplatky 

Z���� � ���� 
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Příjemné prožití Váno čních svátk ů 
a hodn ě štěstí v novém roce 

přejí zaměstnanci obecního ú řadu. 

Mobilní rozhlas 
 
Obec Nadějkov pro Vás spouští novou službu - Mobilní rozhlas . Díky 

ní budete vždy včas informováni formou SMS nebo e-mailu o důležitých 
aktualitách nebo krizové situaci (výpadky energií, pozvánky na kulturní  
a sportovní akce, atd.). Pokud máte zájem, aby vám chodily SMS zprávy 
nebo e-maily týkající se dění v naší obci, můžete se zaregistrovat přes 
registrační formulář na webové adrese www.nadejkov.mobilnirozhlas.cz 
nebo je k dostání v naší knihovně. 

-ou- 

související se zaměřením pozemku a jeho prodejem hradí kupující. Vyvě-
šeno na úřední desce od 9. 5. 2017 do 25. 5. 2017. 
 

Prodej majetku obce 
Usnesení č. 73/2017: Zastupitelstvo schválilo prodej vozidla Multicar 
24 2x4 za cenu 20.000 Kč Antonínu Klatovskému.  
 

Rozpo čtové opat ření 
Usnesení č. 74/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 11/2017 v předložené podobě, na straně příjmů i výdajů 
ve výši 15 000 Kč.   
 

Připomínky a nám ěty p řítomných 
Josef Kolář požádal stanovisko k možnosti rekonstrukce sportovního hřiš-
tě u ZŠ tak, aby po rekonstrukci získalo standardní velikost také pro mož-
nost hrát zde tenis, případně další sporty, které potřebují větší výběhové 
plochy.  
Starosta uvedl, že na požadované rozšíření je zřejmě možnost získat   
dotaci. 
Usnesení č. 75/2017: Zastupitelstvo schvaluje přípravu projektu Rekon-
strukce sportovního hřiště Nadějkov. 
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napsal a nakreslil Jiří Vocílka 

 

Jandova chalupa v Nad ějkov ě čp. 9 
 
Roubenka byla postavena pravděpodobně na konci 18. století a vydržela 

až do roku 1968, kdy byla zbouraná. Několik metrů za ní bylo postavené 
nové moderní stavení tzv. „Benešovák“. 

Postavena byla do tzv. „Háku“, kde na toto stavení navazovala parna 
se stodolou a chlév. Tato roubenka měla doškovou střechu zakončenou 
kabřincem, který byl udělán ze šindele a uzavírán špičkou. Štítová část 
měla lomenice sbitá šikmo na střed, kde byly dva průduchy. Středová lišta 
byla krásně vyřezávaná, tak jako ostřešnice. Dvě štítová okna usazená 
do trámců směřovala k silnici. Vazba roubenky měla oboustrannou rybinu 
a vstup do stavení byl ze dvora, kde vlevo vedly schody na půdu. Naproti 
vchodu byla černá kuchyně. Vpravo se vstoupilo do světnice, kde po levé 
straně stála kamna s pecí. Celou světnici prosvětlovala dvě okna ve štítě 
a jedno směřovalo do dvora. Vlevo ze síně se vstupovalo do komory, která 
se používala i jako ložnice. 

V roce 1941 byli oddáni Marie Jandová a Jindřich Janouch z Chlístova 
čp. 7. Od té doby se zde říká u Janouchů. 
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Návšt ěva pana ministra 
 
Jistebnici v pátek 8. 12. 2017 navštívil ministr životního prostředí 

Mgr. Richard Brabec. Jednal se starosty naší lokality, schůzku konspirač-
ně zařídil senátor Jaroslav Větrovský tak, že se starostové údajně o ní do-
věděli den předem od šéfredaktorky Týdeníku, dokonce i Mgr. Mašek, 
v jehož kanceláři se schůzka konala. 

Následovala tisková beseda, její výsledky jsou v médiích a jistě je čtenáři 
Hlasu znají. Za sebe mohu říct, že podobné nebo stejné sliby slýcháme už 
léta od nejrůznějších zástupců státní moci. Například toto klišé: „…
nedovedu si představit, že by se někde začalo budovat úložiště přes odpor 
obcí…“ jsme slyšeli mockrát. Pan ministr vyjádřil nesouhlas s chaosem 
vyvolávaným SÚRAO a MŽP, bude jednat s novým ministrem průmyslu. 
Důležitá je tato jeho věta: rád by, aby se počet lokalit snížil na čtyři už příš-
tí rok, protože budou volby a jistě „to bude téma“. 

Těžko říct, zda se máme těšit, nebo bát. 
 
P. S. z „kuloáru:“ pochyboval jsem o tom, jak se má za 6 – 9 měsíců zú-

žit počet lokalit na 4, když dodnes nejsou zveřejněna (asi v rámci trans-
parentnosti) kritéria výběru, a pan senátor se mi vysmál: „to bude čistě 
politické rozhodnutí!“ Dobré, že? Nikoli geologické nebo bezpečnostní 
podmínky, ale politika! No, koneckonců, i proto celá dlouhá léta se snaží-
me klást odpor, jak jen to jde. I když by to šlo i víc! 

Zdeněk Černý 

O��� � �
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   Vánoce v knihovn ě 
 
     Ve čtvrtek 30. listopadu jsme si v naší knihovně navodili pří-
jemnou vánoční atmosféru. Poslouchali jsme koledy, popíjeli čaj, 
kávu a ochutnali i do zlatova upečenou vánočku, která pro větši-
nu z nás byla v letošním začínajícím předvánočním čase první. 

S dětmi jsme si společně povídali o tom, jak tráví vánoční svátky se svý-
mi nejbližšími, jaké vaří pokrmy, které zvyky dodržují a co mají na Váno-
cích nejraději. Připomněli jsme si, jak Vánoce slavili naši předci, vysvětlili 
jsme si původ některých zvyků a celkově jsme si uvědomili, jak moc jsou 
pro nás pro všechny Vánoce v dnešní až někdy přespříliš uspěchané době 
důležité. Celkově nás toto povídání spojilo. Děti si na závěr z papíru vyro-
bily  krásného andělíčka a ozdobily perníčky, které pro ně upekla paní 
Lucka Lišková. 

Petra Macháčková 
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Farnost 
 

Milí p řátelé, 
 
Ať Bůh, který se z lásky člověkem stal, naplní vaše srdce i domovy svým 

pokojem. Ať Vám dopřeje zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie 
Vás provází po celý další rok!  

P. Mikuláš Selvek 
 
Vánoční bohoslužby budou v Nad ějkov ě takto: 
 
neděle 24. 12. Štědrý den ve 21.30  

- vánoční mše svatá za živé a dobrodince  
 

pondělí 25. 12. Slavnost Narození Pán ě v 8.00  
- mše svatá za farníky (P. Jan Böhm) 

 

úterý 26. 12. Svátek sv. Št ěpána v 9.30 
- mše svatá jáhna a prvomučedníka  
 

neděle 31. 12. Svátek sv. Rodiny v 9.30 
- mše svatá s obnovou manželského slibu a na závěr mše sv. Te Deum 

a svátostné požehnání 
 

pondělí 1. 1. Slavnost Matky Boží  – Nový rok v 8.00   
- mše svatá (P. Jan Böhm) 

 

čtvrtek 4. 1. Bohoslužba slova  
 

neděle 7. 1.  Křest Pán ě (Zjevení Pán ě) v 9.30  
- mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla  
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Adventní zprávi čky ze školi čky 
 
Celý podzim jsme ve školce trávili velmi aktivně, chodili jsme na pro-

cházky kolem Nadějkova, vyráběli zvířátka z listí, kaštanů i větviček, 
co jsme po cestě posbírali, hráli si i zpívali, a tak jsme se ani nenadáli a už 
vítáme zimu. 

Na začátku listopadu nás do školky přijelo navštívit Divadlo Dokola a my 
jsme tak společně se školáky shlédli pohádkový příběh Čert a Káča. Diva-
délko mělo úspěch a děti si po něm s nadšením prohlížely všechny loutky 
a kulisy zblízka. 

Na konci listopadu jsme dokončili náš plavecký kurz a získali tak Mokré 
vysvědčení s velkou jedničkou. Děti byly v bazénu moc šikovné a statečné 
a na závěr tak mohly navštívit i velký bazén se skluzavkou. 

Pravidelně také navštěvujeme místní knihovnu, kde pro nás paní knihov-
nice připravuje poutavé příběhy, vyprávění a vyrábění. Ti největší z nás, 
předškoláci, se tak hravou formou připravují na usednutí do školních lavic. 

No a velmi nedávno, na začátku prosince, jsme jako každý rok netrpěli-
vě očekávali vzácnou návštěvu. Svatý Mikuláš nás přišel navštívit i se 
svými dvěma pomocníky, andělem a čertem. Tuto návštěvu si nikdo z nás 
nechtěl nechat ujít, a tak jsme jí téměř v plném počtu mohli přednést bás-
ničku, zatancovat i zazpívat. Andělíček nás za to odměnil výslužkou plnou 
zdravých sladkých odměn a my se na ně budeme těšit zase za rok. 

Zbytek roku 2017 strávíme ve školce přípravami na Vánoce, budeme 
si užívat zamrzlé přírody kolem nás, vyrobíme si nějaké zimní ozdobičky 
a upečeme i voňavé perníčky. Přijdou nás také navštívit naši nejbližší, 
maminky i tatínkové, abychom společně strávili ve školce příjemné vánoč-
ní odpoledne. Už teď se na to všechno moc těšíme. 

Magdalena Hrychová 
 

Š
��
� 
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Spolek má za sebou úsp ěšné premiéry                  
komedie „Nájemníci pana Swana“  
 

Autorem je Michael Cooney, překlad od Ruperta Dubského 
 

Premiéra se odehrála 17. listopadu 2017, druhé představení 
s alternacemi 18. listopadu v sále hostince U Jandů v Nadějkově. Zatím 
jsou domluvené reprízy 12. 1. 2018 v Chotovinách a 27. 1. 2018 v Plánici 
u Klatov. Na základě četných diváckých přání se uvažuje o další repríze 
v Nadějkově.  

 

Kdo letos hraje: 
Jan (Hansee) Charypar, Hanka Martínková, Lukáš Vach, Jan Černý, 

Pavel (Buggy) Vach, Maruška Kvasničková, Boženka Dvořáková, Jarda 
Souček, obě Jitky Pincové a nové posily souboru, Adélka Martínková 
a Kačenka Koulová. 

O techniku se stará Tom Kabíček a Ondra Černý, jevištní mistr je Pavel 
Dvořák, napovídají Maruška Kabíčková a Zdenka Bendová. 

 

 Stru čně o hře: 
 Odehrává se v Anglii, v současnosti. 
Erik Swan přijde o zaměstnání, tají to ale před svou manželkou a roz-

hodne se pro „malý“ podvod. Úřad sociální péče zasílá podporu 
v nezaměstnanosti jeho bývalému nájemníkovi Thompsonovi, který se ale 
odstěhoval do Kanady. Erik podporu přijímá jeho jménem. Je to však malý 
obnos, tak se rozhodne podvádět úřad ve větším stylu a vymýšlí si různé 
druhy  nemocí a problémů svých nájemníků. Ještě  se svým  strýčkem 
Georgem, který je zaměstnán v nemocnici jako poslíček, falšují recepty 
na různé zdravotní pomůcky pro ženy a tyto pak prodávají. Linda objeví 
Erikovo skladiště dámských zdravotních doplňků a začne se domnívat, 
že její muž je transvestita a pozve si na konzultace poradkyni manžel-
ských vztahů Dr. Chapmanovou. 

Erik se rozhodne, že podvody pomalu začne ukončovat a oznámí, 
že Norman Bassett zemřel a že již nemají na jeho jméno žádné peníze 
posílat. 

V tom okamžiku přijde k Erikovi na kontrolu pan Jenkins, inspektor úřadu 
sociální péče a potká se tam i s Normanem Bassettem. Erik Normana pře-
mluví, aby mu z této šlamastyky pomohl. V tom přichází strýček Georg, 
Erik od něj chce, aby mu pomohli v různých přestrojeních zakrýt jeho pod-
vody. Nastanou zamotané situace záměn jmen a převleků. Strýček Georg 
přichází k četným úrazům hlavy od otvíraných dveří a je chvílemi považo-
ván za mrtvého. Na závěr do děje vstoupí rázná šéfová úřadu soc. péče 
Mrs Cowperová. A tak dál… 

 

Obecenstvo se dobře bavilo, obě představení navštívilo přibližně 
250 diváků.   

Zdeněk Černý 


