
28 HLAS NADĚJKOVA, Č. 4, ROČ. XX., PROSINEC 2012 

Hlas Nad ějkova,  neperiodická tiskovina vydávaná obcí Nadějkov, náměstí Prokopa 
Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov. Obecní webové stránky http//: www.nadejkov.cz. 

Tel.+fax 381 272 117, 381 272 054, e-mail: starosta@nadejkov.cz, knihovna@nadejkov.cz.
Redakce Z.+O.Černých. Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 100 ks.  

� Toto číslo vychází v prosinci 2013 � 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

     

     Narodili se:  
     Milan Kvasnička, Josefina Aldorfová 
 

     Životní jubilea oslavili:  
     v říjnu: Marie Bendová, Bohumír Dvořák 
     v listopadu:  Jaroslav Bláha, Ludmila Šitnerová,  
     Jana Kolářová,  Josef Vacek, Marie Šitnerová     
     v prosinci: Dagmar peřanová, Jaroslav Kukač, Růžena Kolihová, 
     Vlasta Bláhová, Zdislava Kolářová 
 

    Blahop řejeme!  
 

Zaměstnanci obecního ú řadu Nad ějkov  
přejí všem spoluobčanům  

krásné prožití svátk ů Vánočních  
a hodn ě štěstí do nového roku.  

Informace k Hlasu Nad ějkova  
 

Příspěvky 
     Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Nadějkova!  
Uzávěrka dalšího čísla je 15. března 2013, příspěvky můžete je posílat na 
adresy uvedené v tiráži nebo přinést na obec či do knihovny.  
 

Inzerce   
     pro místní zdarma, pro přespolní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/stránka 
A5. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější Venkov-
skou tržnici (www.venkovskatrznice.cz, vkládání inzerátů je bezplatné). 
 

Předplatné   
     Ve výši 21 Kč / číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, tj. 7 Kč + 14 Kč) 
si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, e-mail: urad@nadejkov.cz).  
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Nedávno se mi do rukou dostalo podobenství, 
které jsem poprvé četl před mnoha lety a 
vždy, když na něj někde narazím, s chutí si ho 
znovu přečtu. Třeba nám pomůže přiblížit se 
tajemství Vánoc. 

Milí sousedé! 
str.7 

Vánoce 
str.14 

HLAS  
NADĚJKOVA 

ročník XX / číslo 4  , prosinec 2012 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Od Mikuláše  
do Vánoc 

příloha Hlásek 

Blíží se konec roku a konec světa. Pan farář 
nám sice řekl, že je to proti Písmu, neřku-li 
zdravému rozumu, ale kdyby náhodou, tak 
sbohem na věčnosti. Když tak se omlouvám 
finančnímu výboru, který seděl dlouho nad roz-
počtem na rok 2013...  

Stručně z obsahu: 

Zastupitelstva a rady (2) Rybní ček v Modlíkov ě (8) Dotační akce (8) Zim-
ní údržba (9) Nám ěstí (10) Vyhláška o odpadech (11) Regionální zna čka 
Toulava (12) Kurzy va ření (13) Váno ční mše svaté (15) Den otev řených 
dveří a zápis do školy (16) Fikar - divadla a koncert ( 17) Brtec se baví 
(18) Podzim na Farské (20) Za draha! (21) Čajovny (23) Pozvánka do 
knihovny (23) Plesy a pochod T ří veterán ů (24) Volba prezidenta (25) 
Půlno ční (25) Modlitba (27) Spole čenská kronika (28)  

Vylezeme do kopce 
a slyšíme Vánoce. 
Rolničky už cinkají 
a svíčičky už blikají. 
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   Z jednání obecního zastupitelstva a rady  
 
Rada č.14/12, 12.října  
 

     zasedala ve společenské místnosti ve Starcově Lhotě, s místními ob-
čany a manželi Fukovými. 
     Starosta přivítal občany a přednesl, co by mělo být tématem zasedání: 
Zhodnotí se plnění akce "posilování pospolitosti" , život ve vsi, její potřeby 
a přání. Na základě dokumentace dodané paní Novákovou přečetl, co by-
lo splněno ze závazků ze strany Lhoťaček: hasičská schůze, myslivecká 
schůze, maškary, MDŽ, přednáška Kosmetika moderní ženy (I.Fuková), 
Josefské posezení s muzikou, výstava trofejí MS Větrov, stavění májky, 
svatý Florián, Svátek matek a schůze k založení SDH. 
     Připomínky a žádosti ob čanů: zatím nebyla vyhotovena vitrína na 
prapory, chtěli by přístřešek na otop. Další témata: veřejná studna, replika 
panenky Marie do kapličky, dodělat zábradlí u mostku, cesta na Nepřejov 
(vodoteče, propustky), vyčistění potoka .  
Další z diskuse vzešlé návrhy: 
nepořádek na návsi – dát do pořádku! Cesta okolo rybníka Mlýnského a 
stromy, které dříve vlastnili pánové Bláha a Benda, nyní částečně vlastní 
obec. Úkol: zjistit, komu stromy patří, sdělit to panu Bendovi, aby se mohla 
zajistit jejich údržba, stejně tak křovin. 
Pozvat Ing. Mišíka (Pozemkový úřad) na vysvětlení kladů i záporů pozem-
kových úprav. 
Zanesená propust na cestu na Busíny, je třeba vyčistit, nejlépe za pomoci 
místního SDH. 
 
Rada č.15/12,  18.října  
 

Rada odsouhlasila  
     fakturu od O. Hulana, který vyměnil ventily v Hostinci U Jandů a prove-
dl instalatérské práce a vyměnil bojler. Faktura celkově je na 30.030,-Kč a 
je včetně opravy WC poškozeného již po převzetí hostince jeho nynějším 
nájemcem, M.Kromkou. Rada rozhodla, že na základě faktury bude ná-
jemci přefakturováno a vyžadováno uhrazení částky 3.500,-Kč za výměnu 
poškozeného WC včetně práce. 
 

Rada jednala  
� o technickém stavu vytápění obecního bytového domu čp. 105. Roz-

hodla svolat mimořádné zasedání zastupitelstva na 22.10.2012 od 18 
hodin, aby se rozhodlo o této rozpočtové změně. (Podrobnosti v zápisu 
ze zastupitelstva.) 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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Ateliér Prčice, Český Merán o.p.s.  

a Lékárna Mgr. Štěpánky Trnobranské 
 

vás srdečně zvou na 

Předváno ční recitál  
SLÁVKA KLECANDRA 

  

v ned ěli 23. 12. 2012 od 19 hodin v Ateliéru Pr čice 
 

Vánoční atmosféru svým vystoupením navodí písničkář, zpěvák, 
 kytarista a kapelník skupiny Oboroh.  

Modlitba 
 
Děkuji za vše, co, Bože, dal jsi mi 
Děkuji za dobu prožitou na zemi 
Děkuji za oči, že vidím všechnu krásu 
Děkuji za ústa, že mohu tvořit slova 
Jimiž bych prosil o svou spásu 
Děkuji za ruce, že tvořit dílo mohou 
Děkuji za každý krok mých nohou 
Děkuji za lásku, kterou v srdci nosím 
O stále větší dovol mi, ať prosím… 
Prosím Tě o svoji věčnou spásu 
Děkuju za to, kolik poskytls´ mi času 
 
Tolik jsi mi toho dal 
A já vše samozřejmě bral 
Zvětšovals radost, tlumil žal 
Stále byls se mnou, nikdy mne neopustil 
Všechny mé hříchy mi vždycky odpustil 
A já jsem přesto hřešil dál... 
 
Klaním se, Pane, před Tvou božskou velebností 
Pokora před Tebou ať je mojí ctností! 
Chtěl bych Ti, Bože, zpívat věčně žalmy 
Za všechno, co v životě jsi dal mi 
 
Můj Pane! 

                                                                   M.N. 

DOPISY 
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   Půlno ční  
 
     Psal se rok 1965     
     Exmanžel požádal o syna na Vánoce. Od herců, dojíždějících z Prahy 
k nám, do mladoboleslavského divadla, jsem se dozvěděla, že u „sv. Jin-
dřicha“ povolili půlnoční! 
     Kamarádi z Výstavnictví mi půjčili klíče od jejich dílny v Jindřišské a já 
čtvrt hodiny před půlnocí se vydala do kostela.. 
Před vchodem vartovalo asi šest policajtů a i trochu divná parta mladíků. 
     Když vpůli mše, po dvou napomenutích, kněz uražen odešel od oltá-
ře, zeptala jsem se rychle kolemstojících, zda se mnou zazpívají hymnu. 
Kývli. Vylezla jsem na lavici a poprosila lidi, aby nechali dosloužit mši, že 
jsem přijela zdaleka. Přezpívali jsme a do ticha se vrátil kněz. Přesouvala 
jsem se mezi těmi chtícími rušit a říkala prosté: „Hele, neblbni, prosím 
Tě.“ Udivení poslechli. 
     A zpívali jsme pak Narodil se. 

Sova 

   Půjdete volit svého prezidenta? 

     Blíží se konec roku 2012 a s ním magický datum 21.12.2012, kdy končí 
mayský kalendář a mnozí si ho spojují s koncem světa. Nicméně několik 
výrazných osobností naší politické a intelektuální sféry nehází flintu do žita 
a usiluje o naše hlasy v prezidentské volební kampani a doufají, že se sta-
nou v roce 2013 nevýznamnějšími reprezentanty naší republiky. Může to 
být však jen jeden z nich. Mnozí z nich vyzkoušeli v říjnu v krajských a se-
nátních volbách přízeň voličů a nenechali se odradit ani nijak výrazným 
úspěchem nebo naopak po svém úspěchu v letošních volbách odstartovali 
podpisovou akci na svoji podporu a doufají, že jejich úspěch bude ještě 
výraznější. Záleží to však na nás, protože poprvé můžeme volit prezidenta 
přímo. Všichni proto slibuji všechno možné, aby se zavděčili všem voli-
čům, na internetu kolují vtipy o prezidentských kandidátech a není divu, že 
z toho máme v hlavě guláš. Kdo z nich bude prezentovat stejné nebo po-
dobné názory jako já? Tipla jsem si a pak vyzkoušela volební kalkulačku. 
Částečně se mi moje předpoklady potvrdily, částečně jsem byla velice pře-
kvapená.  
     Zkuste to také! http://volebnikalkulacka.cz/volba-prezidenta-cr-2013/ …
a přijďte si zvolit svého prezidenta, i když těch voleb máte možná už plné 
zuby! 

Marie Bendová 

DOPISY 

3 HLAS NADĚJKOVA, Č. 4, ROČ. XX., PROSINEC 2012 

� o žádosti Z. Práškové o zateplení stropů v přízemí čp.105 a rozhodla 
toto odložit, aby se zjistilo, jestli se prostydání jejího bytu nezlepší po 
opravě vytápění. 

� žádost manželů Dvořákových vyměnit jejich pozemek pod chodníkem 
za část obecního pozemku při jejich zahradě a rozhodla odpovědět tak-
to: o prodeji se bude jednat v souvislosti se všemi sousedními majetko-
vými pohledávkami v linii chodníku v celé Sedlecké ulici. Bude nutno 
udělat celkový geometrický plán. Rada zde nevidí problém pozemek 
odprodat, cena bude podle cen v místě obvyklých 

� žádost paní Bernardové o vyjádření obce k cestě k její nemovitosti v 
Pohořelici. Rada usoudila, že obecní úřad jakožto správní orgán pro 
vlastní místní komunikace nemůže vydat rozhodnutí ve věci cizího ma-
jetku, který není v Pasportu komunikací. Rada doporučuje, aby se zde 
majitelé pozemků dohodli v přístupových právech sami mezi sebou. 

 

Rada rozhodla  
� zveřejnit záměr obce odkoupit pozemek č.17 v k.ú.Petříkovice, jde o 

přístup k objektu „Popovičárny“. V současnosti přístup po vlastním po-
zemku nemá, je zde uskladněna požární stříkačka. Dále je zde záměr 
vybudovat zde čekárnu pro autobusovou zastávku. 

� o souhlasu s realizací projektu „Zkvalitňování zelených stezek Green-
ways Čertovo břemeno“ – Doplnění textového panelu na náměstí 
v Nadějkově. Tabule byly pořízené z dotace přes DSMO Čertovo bře-
meno.  

 
 

Zastupitelstvo č. 8/12, 22. října  
 

Zastupitelstvo schválilo  
� rozpočtovou změnu č.5 v příjmech a výdajích ve výši 233.926,-Kč. 

Změna byla potřeba kvůli financování výměny kotle v domě čp. 105. 
Byly osloveny dvě firmy, aby na základě topenářského projektu nabídly 
cenu. Nabídky se skládaly z ceny za výměnu kotle (A) a příslušenství a 
dále z „termostatizace“ (B), tj. topenářská úprava v jednotlivých bytech. 
Dne 18.10. rada posuzovala nabídky: 
Ondřej Hulan: A: 209.958,-Kč B: 64.249,-Kč výsledná cena: 274.207,-
Kč 
MONTOP A: 218.268,-Kč B: 79.895,-Kč výsledná cena: 298.163,-Kč 
Dne 21.10. Ondřej Hulan nabídku upravil ohledně snížení DPH z 20% 
na 14% takto: 
A: 199,460,-Kč B: 61.037,-Kč výsledná cena: 260.497,-Kč 
Ondřej Hulan nabídl cenu nižší a proto se jednalo o jeho nabídce. 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 



4 HLAS NADĚJKOVA, Č. 4, ROČ. XX., PROSINEC 2012 

� podat na rok 2013 v programu POV Jč Kraje o dotaci 200.000,-Kč na 
úpravy náměstí. Dále rozhodlo o oslovení firem kvůli nabídce. Starosta 
seznámil zastupitele s výsledkem začátku úprav náměstí. Probíhá v 
rámci I. etapy financované z nadace Partnerství, vyřezaly se křoviny a 
upravil se povrch a vysela tráva. Z této dotace ještě některé práce pro-
vedeny budou. Dotaci z programu LEADER obec nezískala. 

� předfinancování dotační akce „Oprava hasičského domu v Petříkovi-
cích“ ve výši 465.000 Kč v roce 2013. Na opravu budovy získal SDH 
90% dotaci z programu LEADER, proplacení dotační části proběhne až 
po ukončení, předfinancování je na několik měsíců.  

 

Zastupitelstvo vzalo na v ědomí  
� že je ukončena dotační akce na opravu požární nádrže (návesního 

rybníčku) v Modlíkov ě. Provedla firma Pound Trust – Martin Suchopar, 
Vlašim, celková suma 93.465 Kč, grant Jč Kraje 62.565 Kč. Oprava vy-
konána podle zadání, bez problémů. 

� že hřbitovní zeď je hotova za podpory dvou dotačních programů Jiho-
českého Kraje 

� že začala oprava krovu v čp.5 – Součkovině, za vedení J.Duška 
� informaci starosty ohledně hydrogeologického pr ůzkumu ohledn ě 

solení . Firma HYDROZDOJ s.r.o. Veselí n.Lužnicí vypracovala Hydro-
geologický průzkum na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 
30.1.2012. Posouzení stálo 42 tisíc korun. Výsledkem Průzkumu je Do-
poručení: aplikovat solné roztoky v zimním období, zároveň stále sle-
dovat kvalitu vod ve studních (rozbory), vyhodnotit a rozhodnout. Prů-
zkum byl předán orgánu ochrany přírody – MÚ Tábor, který v součin-
nosti se SÚS vydá rozhodnutí. 

� ohledn ě ČOV: byla navázána spolupráce s Ing. Kreutzingerem, který 
vede majitelce pozemků. MUDr. Horákové, akce vodohospodářského 
zaměření: park a rybník. Předá majitelce záměr obce a doporučí jí jed-
nat s obcí o ČOV. 

 

Zastupitelstvo pověřilo  
     Marka Dvořáka zastupovat obec Nadějkov obce ve věci smluv proná-
jmů pozemků na honitby v oblasti Nadějkov - sever.  
 
Zastupitelstvo č. 9/12, 19. listopadu  
 

Zastupitelstvo schválilo  
� rozpočtovou změnu číslo 6 bez výhrad. V příjmech a výdajích se jedná 

o 497.371,20,- Kč.  
� Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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INZERCE 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body 

1. Petrastav Radenín 10 9 0 1 42: 8 27 

2. Jistebnice "B" 9 7 2 0 31: 9 23 

3. ČERVENÝ KŮŇ Tábor 10 6 1 3 37: 15 19 

4. Dražice "C" 11 4 2 5 25: 26 14 

5. Oldřichov 9 3 3 3 15: 24 12 

6. Míč 10 3 1 6 23: 28 10 

7. Nadějkov 10 3 1 6 18: 35 10 

8. Stádlec 11 0 0 11 10: 56 0 

Potřebujete poradit s vedením podvojného účetnictví? 
Hledáte někoho, kdo by Vám vedl daňovou evidenci? 
Sháníte odborníka na mzdovou agendu? 
Nevíte si rady s daňovým přiznáním? 
Poskytuji služby v externím i interním vedení ú četnictví: 

� podvojné účetnictví 
� daňová evidence 
� zpracování mezd a personalistika 
� daňová přiznání 
� účetní a finanční poradenství 
� elektronická hlášení 
� fakturace 
�  zastupování na úřadech 

 

Praxe 20 let, účetní služby poskytuji od 500 Kč za čtvrtletí. 
 

Marie Bendová, Týnická 567, 399 01 Milevsko 
Tel.: 776 096 156, E-mail: kanclucto@gmail.com 

TJ Sokol  
  
      Fotbalisté Sokola Nadějkov přejí všem veselé Vánoce, šťastný Nový 
rok a těší se, že je přijdete podpořit v nové sezóně. 
Ples TJ Sokol bude v sobotu 16. února. 
 

Tabulka - podzim 2012 

SPORT 
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Myslivecké sdružení V ětrov po řádá 
TRADIČNÍ PLES 

dne 25. prosince od 20 hodin 
vstupné 80 Kč, hraje Klasik Trio 

Bohatá tombola, první cena divoké prase! 
Všechny srde čně zveme.  

   Zdobení stromku pro zví řátka 
      pořádají skauti v sobotu 22. prosince, sraz je ve 13 hodin 
u fary. Zvány jsou všechny děti, přineste si s sebou pro zvířátka 
něco dobrého: jablka, ořechy seno, brambory, mrkve, semínka 
atd. a teplé obutí a oblečení! 

 

   Tři veteráni po čtrnácté 
 

     Tradiční pochod do Brtce bude jako vždy  v sobotu 29. prosince, sraz 
na náměstí v Jistebnici u kašny ve 13 hodin. V Nadějkově se obvykle cho-
dívá také z náměstí. Trasu lze zdolat pěšky, na lyžích, na kole, na koni... 

SPOLEČNOST 
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů č.2/2012 s platností od 1.1.2013. Zastupitelé roko-
vali o podkladech, které jim byly předloženy, tj. vyúčtování odpadového 
hospodářství za rok 2011. Náklady na svoz směsného komunálního 
odpadu byly 309.760,-Kč. Děleno počtem občanů a objektů (761) vyjde 
407 Kč. Dále má obec náklady na třídění. Když se důsledně odpad tří-
dí, dostává zpětně obec finance ze systému tříděného odpadu. 

� podpis Smluv o bezúplatných převodech těchto majetků: 
- z majetku Společenství obcí Čertovo břemeno do majetku obce Na-
dějkov 1 ks informačního panelu (Nadějkov-náměstí) v hodnotě 
10.332,-Kč. 
- z majetku Obce Nadějkov do majetku Města Jistebnice 2 ks informač-
ních panelů zimních běžkařských tras pro území Města Jistebnice v 
celkové hodnotě 10.000,-Kč 
- z majetku Obce Nadějkov do majetku Obce Červený Újezd 1 ks infor-
mačních panelů zimních běžkařských tras pro území Obce Červený 
Újezd v celkové hodnotě 5.000,-Kč 
- z majetku Obce Nadějkov do majetku Obce Chyšky 1 ks informačních 
panelů zimních běžkařských tras pro území Obce Chyšky v celkové 
hodnotě 5.000,- Kč 

� koupi pozemku čp. 17 v k.ú. Petříkovice. Výměra 348 m2, za cenu 30 
Kč za 1 m2. Jde o pozemek okolo obecní budovy (stodoly), která slouží 
jako sklad a pro SDH Petříkovice. V současnosti k budově není přístup 
po vlastním pozemku obce, což se touto koupí napraví. 

 

Zastupitelstvo potvrdilo 
      mandát do Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti při Minis-
terstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí starostovi 
obce, Zdeňkovi Černému.  
 

Zastupitelstvo rozhodlo 
      nevyhovět žádosti Jana a Antonína Klatovských o příspěvek 100.000,-
Kč na přípravu a účast na mistrovství světa a Evropy v ledové ploché drá-
ze. 
 

Zastupitelstvo č. 10/12, 7.prosince 
 

Zastupitelstvo projednávalo  
� pozemkové záležitosti na zahradě v ulici Nové, který pan Miroslav Pav-

líček z Volyně nechal rozparcelovat na tři stavební pozemky a budoucí 
příjezdovou komunikaci k nejzadnějšímu pozemku. O této záležitosti již 
jednalo zastupitelstvo letos třikrát: 20.4., 29.6. a 14.9. a darování bu-
doucí komunikace neschválilo, protože obec pro obytnou výstavbu na-
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bízí stavební parcely v Homolské ulici a zde by obci vznikla povinnost 
vybudovat novou komunikaci. Protože záležitost není jednoduchá, sta-
rosta si nechal na stavebním úřadu v září vysvětlit možnosti řešení: 
stavebník nedostane stavební povolení, pokud ke stavebnímu pozem-
ku není příjezdová komunikace a pokud není v Územním plánu obce. 
To zde není, takže by obec musela především změnit územní plán, což 
trvá 1,5 – 2,5 roku. Pokud by obec přijala pozemek budoucí komunika-
ce darem, jako správce komunikace a její majitel by musela postupovat 
podle stavebního a silničního zákona. Musela by vypracovat projekt 
podle zákona s „vyjadřovačkami“, muselo by proběhnout územní říze-
ní, vybudování komunikace a její kolaudace, poté by se pozemek pře-
vedl do komunikací. Jiný postup Katastr neschválí. I kdyby budoucí ko-
munikaci obec nepřijala a ponechala ji ve vlastnictví majitelů parcel, ke 
kterým vede, stejně by se nemohlo žádat o stavební povolení, dokud 
by nebyl změněn územní plán a zkolaudovaná komunikace. Starosta 
navrhuje jiné, možná nejrychlejší a zároveň nejlevnější řešení: přístup 
po parcele parc.č. 652/2, která je sice v soukromém vlastnictví, ale 
v územním plánu je vedena jako komunikace. Nabídnul, že zjistí vhod-
nost této parcely pro komunikaci. Zastupitelstvo to vzalo bez hlasování 
na vědomí.  

� Zároveň se při tomto bodu zmínila možnost aktualizace územního plá-
nu obce. Obecní úřad již přijal několik žádostí o změnu územního plá-
nu. Starosta se na příslušném odboru územního plánování informoval, 
že především obec musí doložen, jak je z hlediska výstavby plněn stá-
vající územní plán. Nové plochy pro výstavbu se schvalují (obecně) po 
výstavbě ploch plánovaných. Jednání o územním plánu bude na pro-
gramu příštího jednání. 

� J.Benda žádá starostu o projednání pozemku v Brtci,  který překáží do-
pravní obslužnosti a zimní údržbě. Jde o taras u Čapků, údajně zasa-
huje do obecního pozemku komunikace. (Místním šetřením se později 
zjistilo, že taras u Čapků je v pořádku, do obecního pozemku zasahuje 
taras na protější straně komunikace.) 
 

Zastupitelstvo revokovalo 
     usnesení, kterým na minulém zasedání 19.11. schválilo místní popla-
tek „za odpad“ ve výši 500,-Kč. Výpočet poplatku vycházel z chybných 
podkladů. Schválilo místní poplatek „za odpad“ od 1.1.2013 do 31.12.2013 
ve výši 450,-Kč za osobu.  
 
Zastupitelstvo schválilo  
� Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
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Zachovalý kraj 
 

Úložišt ě RAO 
      V listopadu vyšlo další číslo zpravodaje „Zprávy ze samosprávy“. Tento-
krát je (díky grantu Nadace VIA) barevné a jsou v něm hlavně obrázky - 
vizualizace povrchového areálu úložiště a mapky návrhu jeho umístění. 
Dále zde najdete informaci o výzkumu veřejného mínění, smlouvě, kterou 
SÚRAO nabídla obcím, a několik zajímavostí z jiných lokalit. Pokud se k 
vám zpravodaj náhodou nedostal, můžete si jej vyzvednout v knihovně ne-
bo stáhnout ze stránek www.zachovalykraj.cz. 
       

 

Čajovny 
 

� 5. ledna s Josefem Brůčkem, Tatrmanem ze Sudoměřic u Bechyně - 
Náves jako střed světa: o divadle, řemeslných kursech, jarmarku, čůra-
jícím Žižkovi... zkrátka o tom, co všecko se může dít na návsi jedné 
vesnice. Měla by být i výstava fotek v obřadní síni. 

� 2. února s Josefem Jahelkou o Rusku 
� 2. (nebo 9.) března s Jiřím a Stanislavem Novotnými, lesůpány 

od Chlístova - Český tramp na Sibiři 
� 6. dubna s Terezou Hrubou - Po stopách pradědy Antonína do slovin-

ského Krasu  
Program čajoven se může změnit - pro aktuální informace sledujte, prosím, 
web Zachovalého kraje nebo obce Nadějkov. 

Olga Černá 

Knihovna 
 

      Knihovna zve všechny na pováno ční podve černí čtení  
v pátek 28. prosince po mši svaté (tj. asi od 19 hodin) u čaje 
a cukroví. Můžete si přinést Vaši oblíbenou knížku, nebo tu, kterou 
jste dostali k Vánocům, nebo si vybrat z regálů knihovny. 
      Od loňského roku čteme každý pátek od 18 hodin s dětmi, ale věřím, 
že společná chvíle nad knihou může potěšit i dospělé. 
      Můžete si při té příležitosti prohlédnout novinky i starší pěkné knížky, 
které vás zatím třeba minuly, uvítám i doporučení, co bych pro Vás do 
knihovny měla pořídit. 

Olga Černá 
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zvýšit biologickou hodnotu tohoto místa. Vznikl tak jakýsi návod  popisující 
lokalitu z historického pohledu, její přírodní poměry a současný stav, 
s návrhy péče o území. Tento dokument bude k nahlédnutí v elektronické 
podobě na našich webových stránkách www.okraslovaci-spolek.cz. 

Na sklonku listopadu nám přálo počasí, a tak jsme se pustili do hloube-
ní dvou tůní nad cestou na pozemku pana Bendy, kterému patří  velký dík 
za souhlas i za přípravu celého pozemku. Tůně jsme hloubili pásovým mi-
nibagrem pro přesnou modelaci břehových linií, mělčin a dna. Hned 
v prvních dnech se tůně začaly plnit vodou a tak není pochyb, že jsou na 
správném místě. 

Třetí tůň by měla vzniknout ze stávající tůně mezi cestou a pastvinou, 
která vznikla  spontánně při obnově této cesty, avšak tato tůň nemá po-
třebné parametry. Proto se na jaře tůň rozšíří a  vzniknou tak především 
mělčiny, které podpoří druhovou rozmanitost jejích obyvatel. Tuto akci plá-
nujeme na jaro a těšíme se, že nám děti a třeba i jejich zvídaví rodiče při-
jdou pomoct nebo třeba poradit. 

V zimě proběhne vyřezávání náletových dřevin, především jasanů, tak, 
aby se nenarušily křovinaté pásy s trnitými dřevinami  důležité jako hnízd-
ní stanoviště pro ptáky a úkryt pro řadu živočichů. Měly by vzniknout malé 
plochy, které bude možné v budoucnu udržovat extenzivní pastvou, popří-
padě kosením. Území s mokřady a tůněmi patří z hlediska přírodní rozma-
nitosti k těm nejbohatším a těmito zásahy citlivými k přírodě dosáhneme 
toho, že pozvedneme jak přírodní, tak estetickou hodnotu tohoto krásného 
místa v bezprostřední blízkosti Nadějkova. O tom, že je to krásné místo, 
mě už několikrát přesvědčili pamětníci, kteří na Draha vzpomínají.  
     Pokud máte nějaké nápady, podněty, nebo připomínky k tomuto pro-
jektu, budeme rádi, když se s námi spojíte. O přiložení ruky k dílu nemlu-
vě. Děkujeme všem, kteří nám pomáháte! 

Olga Dušková 
 

Adventní zpívání l 
 

letos vychází na čtvrtou neděli Adventní 23. prosince. 
Společně s dětmi ozdobíme stromek a pak už budeme 
jen zpívat koledy a písně vánoční u Betléma na Farské 
zahradě. 
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munálních odpadů č.2/2012 v revokované výši 450 Kč, s platností od 
1.1.2013. Vyhláška je zveřejněna na úřední desce, na webu obce a 
v Hlase na str. 11. 

� zveřejnění rozpočtu od středy 12.12. Rozpočet finanční výbor projednal 
28.11. Přítomní členové finančního výboru doporučili návrh rozpočtu 
zastupitelstvu ke schválení. Na příštím zasedání zastupitelstva bude 
na programu jeho schvalování.  

� prodloužení Smlouvy o dočasné finanční výpomoci ze 30.3.2011 
s občanským sdružením MAS KRAJINA SRDCE na financování akce „
Řemeslo má zlaté dno“, smlouva bude prodloužena do 30.6.2013. 

� bezplatný pronájem fotbalového hřiště TJ Sokol Nadějkov na 10 let, tj. 
do konce roku 2022. Smlouva bude uzavřena poté, co ji projedná rada 
obce, do jejíž kompetence patří. 

 
Zápisy ze zastupitelstev v plném znění jsou zveřejněny na internetových 

stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě.  
Usnesení rady jsou na webu obce. 

 
Další zasedání zastupitelstva bude 28.prosince od 1 8 hodin v kin ě. 
Zasedání je samozřejmě veřejné a veřejnost je také srdečně zvána. Letos 
je to zasedání poslední a jeho hlavním bodem bude schválení rozpočtu na 
příští rok. 

Milí sousedé,  
 
blíží se konec roku a konec světa. 
Pan farář nám sice řekl, že je to 
proti Písmu, neřku-li zdravému 
rozumu, ale kdyby náhodou, tak 
sbohem na věčnosti. Když tak se 
omlouvám finančnímu výboru, 
který seděl dlouho nad rozpočtem 
na rok 2013 i zastupitelstvu, že ho 
trpělivě (a třeba zbytečně) probíralo. No ale jestli se konec světa konat 
nebude, tak Vám přeji krásné Vánoce, štěstí, zdraví a bezbolestný pře-
chod do nového světa roku! 

Zdeněk Černý, obecní starosta 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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   Krátké zprávy  
 

Oprava požární nádrže v Modlíkov ě  
     za pomoci grantu Jihočeského kraje v rámci Podpory rekonstrukcí a 
oprav požárních nádrží v obcích - 1. výzva pro rok 2012 se podařila opra-
va návesního rybníčku, který je zároveň požární nádrží v Modlíkově. Již 
jen pamětníci mohli říct, že se v ní dalo koupat. Bahna v ní bylo požehna-
ně, avšak vrstva vody byla tak malá, že se již takřka ani požární stříkačkou 
nedala nasát.  
     Opravu provedl inženýr Martin Suchopar z Vlašimi a stála celkem 
93.465 Kč, grant Kraje byl 62.565 Kč. Grantovou žádost vypracoval aktivní 
člen zastupitelstva obce Nadějkova Jiří Benda, člen SDH Petříkovice. Ten-
to sbor příští rok chystá opravu hasičského „Bílého domu“ v Petříkovicích, 
tentokrát za podpory programu LEADER. 

 
Dotační akce v p říštím roce 
 

Finanční výbor i zastupitelstvo již projednávalo rozpočet. Ten zahrnuje ta-
ké přímo některé konkrétní dotační akce. U těch zde uvádíme celkovou 
částku a v závorce finanční spoluúčast  obce:  
� dětské hřiště u čp.105 asi 200.000 Kč (70.000 Kč) 
� osadní domek v Brtci nebo požární nádrž 120.000 Kč (40.000 Kč) 
� tělocvična asi 200.000 Kč (70.000 Kč): výměna oken – tepelné úspory 
� MŠ – sociální zařízení 132.000 Kč 
� hasičárně – byty, střecha z „oprav bytového fondu“ 
� kapličky v Bezděkově a Nadějkově 60.000 Kč (20.000 Kč) 
� SDH Petříkovice – oprava Bílého domu spoluúčast 49.608, finanční 

výpomoc 446.463 (dotace z programu LEADER bude splatná po ukon-
čení projektu) 

    
Zimní údržba silnic 
 

     O  krajské silnice se stará Správa a údržba  silnic (SÚS)  Tábor. To  je 
silnice č. 123 z Tábora a Jistebnice na Chyšky, č.1223 z Nadějkova přes 
Starcovu Lhotu a č.12134 na Chlístov. 
     Obec Nadějkov má velké správní území a podle pasportu  udržova-
ných komunikací 23 km svých silnic a téměř 3 ha veřejných prostranství. 
Se sněžnými pluhy jezdí 3 řidiči: Jiří Benda a František Skala mají rozdě-
len sever a jih území a Josef Havelka dělá Nadějkov. Ovšem někdy se 
různě doplňují. Václav Prášek posypává multikárou. O prohazování veřej-
ných prostranství v Nadějkově se starají  4 pracovníci.  

ZPRÁVY Z OBCE 
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Když počátkem listopadu sněhová nadílka zase pěkně slezla, zasadili 
jsme spolu s odolnými juniory – skauty 5 vysokokmenných jabloní 
(Grávštýnské, Strýmku, Malinové holovouské a Croncelské). S Olinou 
jsme při tom rovnou sklízely plody svých snah. Byla radost poslouchat dě-
ti, jak si u sázení povídají, kde už s námi co sázely, a hlavně vidět, že 
umějí sázet stromy! Za prvních mrazíků 3 nejodhodlanější ženy, za Zdíko-
va povzbuzování, skryly do země tajemství, které nás na jaře potěší svou 
krásou. To až cibuloviny vykvetou. 

Chtěla bych poděkovat zatím obecně všem, kdo jste se s námi do Far-
ské pustili. Vám, kteří jste plánovali, přemýšleli, snili, ale také pracovali, 
radili či rychle zapůjčili potřebné nářadí. Velký dík patří i Vám, kteří jste 
nás podpořili finančně a tím, že jste pro nás udělali práce sponzorsky. Ne-
postradatelní jste byli Vy, kdož jste nás chválili, povzbuzovali a utěšovali, 
když nám zrovna nebylo do smíchu. 
      Všichni jste byli d ůležitým kouskem či kusem mozaiky, bez níž by 
spole čné dílo – FARSKÁ ZAHRADA nikdy nevzniklo! 
DĚKUJI A TĚŠÍM SE NA SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ NA FARSKÉ 
V ROCE 2013. 

Jana Průšová 
 

     Projekt "Otevřená zahrada otevírá srdce, duše i oči"  
je realizován díky laskavé podpoře Nadace VIA,  

Nadace České spořitelny a společnosti NET4GAS,s.r.o. 
 

    
 

 

Za Draha! 
 

Koncem listopadu se aktivity Okrašlovacího spolku přesunuly z Farské 
zahrady na opomíjené, avšak podle mého názoru jedno z nejhezčích míst 
okolí Nadějkova, na nadějkovská Draha.  
Nadace Partnerství  podpořila projekt „Za Draha !“ z programu Nestlé pro 
vodu  v krajin ě, který je zaměřen na zlepšování retenčních schopností 
krajiny, protipovodňové ochrany a uplatňování účelného a přírodě blízkého 
hospodaření s vodou.  

Projekt jsme zahájili už v létě vítáním ptačího zpěvu na Drahách 
v polovině června, kde jsme se spolu s ornitology  ing. Jahelkou a ing. Va-
lišem přesvědčili, jak významnou lokalitou jsou Draha pro ptactvo. V létě 
jsme s ing.Burešovou z Agentury ochrany přírody vytipovali vlhké lokality 
pro vybudování tůní. S ing. Adamem Barošem jsme pak vyhodnocovali 
celou lokalitu z hlediska biodiverzity a plánovali, jak zachovat nebo ještě 
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Okrašlovací spolek 
 

Podzimní finiš na Farské 
                             

Po jaru a létu jsme i letošní podzim strávili na Farské. Na poslední vel-
kou brigádu, dorazilo tradičně dost dobrovolníků, jejichž většinu tvoří vytr-
valci, kteří přišli již po několikáté. Asi je nás dost, kterým je na Farské dob-
ře a kteří chceme snahu o proměnu a oživení dotáhnout do konce. Míst 
k dodělání bylo hodně, ale společně jsme to zvládli. Podařil se chodník za 
kostelem, severní plácek s kamenným valem, další lem z keřů, záhon za 
farou, zpevněná plocha kolem ohniště i další výsadba květin. Výjimečná 
byla tato brigáda svým počasím. Svítilo slunce, ani nekáplo a teplota byla 
až nadstandardní. Konečně si s námi toto vlídno klimatické i lidské mohla 
užít i početná skupina z Nadace VIA, z níž Ondřej s Martinou a Jiřím nevá-
hali přiložit ruku k dílu. Důležitou pomocí byli i vojáci, které Zdík mobilizo-
val, a moravští dobrovolníci☺ 
DÍKY VŠEM, KDO JSTE PŘIŠLI A ZANECHALI „SVOU STOPU“! 

Další velké dodělávky byly v rukou profesionálů. Pan Křížek z Chyšek 
se svými řemeslníky postavili modřínový altán, který je dalším parádním 
kouskem zahrady. Lukáš Gavlovský přivezl nádherné akátové pítko a do-
dělal lavici nad kamenným valem. Kam teď na zahradě pohlédneme, všu-
de je něco hezkého, krásného, milého, úžasného... 

Opravdu vysokorychlostní tempo jsme nasadili v týdnu před slavnost-
ním otevřením. Dodělali jsme izolace na střeše altánu a osázeli jsme ji. 
Bude tak navždy zelená a proměnlivá od jara do zimy.  
Realisté před posledním říjnovým víkendem, kdy jsme chtěli zahradu slav-
nostně otevřít, varovali před sněhem, idealisté doufali, že nepřijde. Na-
shromáždili jsme jablka na lisování, zajistili občerstvení a stromy na vý-
sadbu a v sobotu nasněžilo a pořádně. Děti jásaly, postavily iglú a sněhu-
láka a nám bylo trudno. Stáli jsme v altánu, mrzly nám nohy a postupně 
s narůstající zimou bylo jasné, že slavnostní otevření přesuneme na jaro, 
aby nám všem bylo při tom slavení příjemně, teplo z venku i uvnitř….. Na-
še nelehké rozhodnutí většina pozvaným přijala s pochopením, za což do-
datečně děkujeme. Po chápavých reakcích nám bylo alespoň o něco lépe. 

S odstupem týdnů se mi tento přesun zdá čím dál tím lepší, protože 
roční projekt Farská tak ještě pořád neskončil, i když formálně ano. Až si 
teď všichni přes zimu odpočineme, tak se společně sejdeme k jarnímu 
probouzení zahrady. Kdy přesně to bude, nevím. Záleží jako vždy na po-
časí. Každopádn ě Vám dáme v ědět a budeme moc rádi, když se 
všichni, kdo jsme pro otev ření a prom ěnu zahrady n ěco ud ělali, spo-
lečně sejdeme, bez lopat, krumpá če, holin a pracovních rukavic….. 

SPOLEČNOST 
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      Všichni jmenovaní mají plné ruce práce a to ani nejmenuji řadu našich 
dobrých sousedů, kteří obětavě udržují prostranství před svými domy sa-
mi! Všem patří srdečný dík obce. 
      Snažíme se, aby byly v první řadě udržovány úseky s veřejnou dopra-
vou a větší kopce a to ráno včas, ovšem ne vždy všechno jde, jak bychom 
chtěli. Zimní údržbou se podle silničního zákona zmírňují  následky zim-
ních situací. Zmírňují – neodstraňují a s tím je nutné počítat. Pro jednotlivá 
pořadí důležitosti silnic jsou stanoveny tzv. údržbové časy. Tím se rozumí 
doby, do kterých musí být sjízdnost po ukončení srážek zajištěna posy-
pem. Pro silnice, o které se stará okresní Správa silnic, zahrnuté v prvním 
pořadí důležitosti jsou to 3 hodiny,  ve druhém pořadí 6 hodin a u třetího 
pořadí 12 hodin po ukončení srážek (toto je i doba pro komunikace III. tří-
dy, o které se stará obec). Pokud se tedy udržují silnice v hustém sněžení, 
je to tedy vlastně luxus nad rámec zákona. Posyp se proto aplikuje až po 
skončení srážek. Provádět posyp do čerstvě napadané neodstraněné sně-
hové vrstvy je neúčinné  a legislativa je klasifikuje jako nepřípustné.  
      Řidiči by především měli používat řádnou zimní výbavu, tedy hlavně 
dobré pneumatiky a zimní řetězy a hlavně  aby si uvědomili, že se v zimě 
zkrátka jezdí hůř a nebezpečněji, ať už jsou silnice upravené jakkoli.
Rozmysleme si, jestli je nutné vyjíždět tak často, jako v létě! Jezděme 
opatrně, opatrně a opatrně a hlavně pomalu; zkrátka nestihneme všechno 
jako v létě!  
      Dodržujme odstupy mezi vozidly větší, než je třeba, brzdná dráha je 
několikanásobně delší! Dávejme bedlivý pozor před zatáčkami a kopci, 
nezapomínejme dávat přednost tomu, kdo jede do kopce na užší vozovce. 
Zpomalujme včas před blížícím se protijedoucím vozidlem, musíme jít ke 
straně, vyhnout se bezpečně, zpomalme třeba i do zastavení, zvlášť když 
potkáme autobus nebo náklaďák. 
      Přeji všem pevné nervy a bezpečnou jízdu. Na závěr několik telefon-
ních čísel, napřed přímo na toho, kdo je v terénu a může vás třeba vytáh-
nout ze závěje... 

Zdeněk Černý 
 

Jirka Benda (pluh): 724 913 232,  
František Skala: 721 080 896,  
Josef Havelka: 605 505 818,  
Vašek Prášek (posyp multikára): 775 212 351 
Stanislav Benda (správce): 732 264 984  
Zdeněk Černý (starosta, univerzální hromosvod): 603 208 149, 
381 272 054. 

ZPRÁVY Z OBCE 
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    Náměstí - co se povedlo a co ne 
 
     Napřed horší zpráva - dotace z programu Leader bohužel 
nevyšla. Zastupitelstvo proto rozhodlo, že přeměnu středu 
náměstí by obec financovala za pomoci programu POV Jiho-

českého kraje. Jednalo by se o položení dlažby se širokou spárou okolo 
pomníku, kříže a Lípy republiky a výsadbu dvou lip a trvalkových záhonů 
místo stávajících smrků - podle návrhu, který byl představen a odsouhla-
sen na veřejných projednáváních projektu v červnu a srpnu. Návrh je na 
webu obce nebo si jej můžete prohlédnout v knihovně. Dláždilo by se ale 
až v létě, aby náměstí nebylo rozkopané na čarodějnice a o pouti.  
     Firma O2 slíbila, že telefonní budku na jaře přesune na své náklady na 
teď Domu s pečovatelskou službou, který je v majetku obce. Starší lípy a 
jeřáby by se měly dočkat odborného arboristického ošetření a přes parčík 
(ke schůdkům proti Součkovině) povede dlážděný chodníček. Tato část 
projektu bude zaplacena z grantu Nadace Partnerství, který jsme na ná-
městí získali v loňském roce. Dále bychom na jaře chtěli svépomocí po-
kračovat v úpravách „parčíku“: vysadit lípu a okolo ní trvalkový záhon. 
Podzimní brigádě přálo počasí, přišlo plno lidí a díky nim je „parčík“ urov-
naný, osetý trávou (děkujeme ŠS Větrov, která věnovala osivo) a na hor-
ním „asfaltovišti“ jsou vyznačena parkovací místa, která - zdá se - není pro 
řidiče problém respektovat.  
     Děkuju všem, kdo pomohli, třeba i dobrým slovem. 

Olga Černá 

 
 

Volby prezidenta České republiky,  
konané ve dnech 11. - 12.1. 2013,  

případn ě II. kolo ve dnech 25. - 26.1. 2013 
 

podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a vyhlášky 
č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě 
prezidenta republiky 
 

Informace o po čtu a sídle volebních okrsk ů  
Podle §14 odst.1 písm. d) zákona je na území obce Nadějkova stano-
ven jeden volební okrsek. Jeho sídlo je  na adrese: Náměstí Prokopa 
Chocholouška čp.6, Nadějkov, budova Obecního úřadu, 1. patro. 
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Loňský vítěz Lukáš Hrych zvaný Candát měl před sebou nelehký úkol - 
obhájit vítězství. V kategorii žen obhajovala první místo Petra Mendlíková, 
která ovšem byla těsně před semifinále poražena Kateřinou Zabilanskou. 
Stejně tak i Lukáš Hrych, který boj o postup do semifinále prohrál a postu-
pující byl Luboš Čapek. Že by lonští vítězové málo trénovali?  

Do semifinále po urputném boji v kategorii mužů postoupili: Zabilanský 
Petr, Čapek Luboš a Čapek Mireček. Z žen do semifinále postoupila Hej-
nová Ivana, Tuháčková Karolína a Zabilanská Kateřina.  
O první místo pak bojovala místní Hejnová Ivana proti přespolní Kateřině 
Zabilanské.  

A jak to dopadlo? Zlatá soška zů-
stala v Brtci. Ivana Hejnová porazila 
Kateřinu Zabilanskou 2:0 a mohla se 
tak radovat nejen z výhry ale také z 
velmi chutné ceny. Vítězka dostala 
zlatou sošku a doma pečený zákusek. 
Stejně tak tomu bylo i v mužské kate-
gorii. To že „brťákům“ cenu nikdo ne-
odveze, bylo jasné. Ze semifinále po-
stoupili bratři Čapkovi, Mireček proti 
Luboškovi. A výsledek? Skóre bylo stejné jako v ženské kategorii, avšak 
zápas byl velmi napínavý. Za doprovodu velmi hlasitých fandů zvítězil po-
měrem 2:0 Luboš Čapek. A i na něj tak čekala velmi zasloužená zlatá soš-
ka a pečený zákusek.  

Pořadatelé i letos udělili cenu útěchy za poslední místo a to Standovi 
Kotalíkovi a Lucii Jordanové. Sice jim hra moc nešla, ale nad cenou útě-
chy - šťavnatým kusem masa - určitě dlouho netruchlili.  

Blahopřejeme domácím vítězům. 
 

Mikulášská  
Odpoledního programu se zúčastnilo třicet dětí, které si mohly spolu s 

rodiči ozdobit v mikulášské dílničce perníčky, vyrobit anděla nebo jinou 
postavičku na špejli a vyzdobit si tak doma květník či nějakou mističku. 
Dále si mohly vyrobit svícínek nebo si slepit papírový řetěz. V 16 hodin 
dorazil za dětmi tolik očekávaný Mikuláš spolu s Andělem a třemi čerty. 
Anděl přečetl z knihy hříchů všechna dobra, ale i zla každého přítomného 
dítěte, které slíbilo, že se polepší a bylo pak odměněno připraveným balíč-
kem. Ale ani čerti neodešli s prázdnou, odnesli si jednu hříšnici do pekla a 
slíbili, že pokud nebudou děti hodné, přijdou si pro ně příští rok. 

Lucie Jordanová 
(časopis Brťák) 

SPOLEČNOST 
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   Brtec se baví... 
 

Drakiáda 
První ročník soutěže v pouštění draků neboli drakiáda se uskutečnil v 

Brtci dne 13.října na louce za hospodou. Počasí opravdu přálo. Nejen že 
krásně foukal podzimní větřík, ale i sluníčko dohlíželo na nebe plné draků. 
Parádně zadovádět si přišlo 52 lidí, z toho 21 dětí. 

Někteří měli draka koupeného a někteří si přinesli draka doma vyrobe-
ného. Jiní se přišli jen tak podívat a byli tak svědci toho, jak se v dospě-
lých probudila dětská duše. V některých případech to opravdu vypadalo, 
že se rodiče vrátili do dětských let. Jejich dětem tak nezbylo nic jiného než 
přihlížet tomu, jak maminka nebo tatínek pouští draka. Někdo to z dětství 
nezapomněl, jiní se po louce pěkně proběhli. Že by to bylo špatným dra-
kem? Nebo snad špatný vítr? 
I pro případ slabého větru, který asi tak po hodině začal nad kopcem vát, 
měly děti o zábavu postaráno. A nejen děti. Jak se později ukázalo, tako-
vá disciplína jako je skákání v pytli velice nadchla i dospělé.  

Soutěže byly určené hlavně pro děti a tak hned poté, co jim to tatínko-
vé a maminky ukázali, mohly jejich ratolesti soutěžit o krásné ceny. Skok v 
pytli byl odměněn lízátkem. Nošení míčku na lžíci přes překážky zase ma-
ketou mobilního telefonu. A za kopnutí míče do kouzelné truhly dostali 

všichni soutěžící kačenku do 
vany.  Oceněni byli také maji-
telé dvou nejlépe létajících 
draků – netopýrů. Poslední 
ceny byly uděleny za draka 
vlastní výroby. Těchto cen by-
lo více, protože draci byli 
opravdu krásní. 
A na závěr celého krásného 
odpoledne si všichni opekli 
buřta, dali čaj nebo kávu a 
připravené buchty. 
 

Ping-pong 
Dne 27.října se v Brtci konal již druhý ročník turnaje ve stolním tenise. 

Soutěžit a poměřit své síly přišlo 39 hráčů a hráček. Pod odborným dohle-
dem celé hospody byli soutěžící vylosováni do dvojic a ve 14 hodin mohlo 
tolik očekávané klání začít. Hra probíhala formou dvou vítězných setů ze 
tří. Ten, kdo nehrál a čekal, až přijde na řadu, pozorně dohlížel na grify 
hráčů, kteří zrovna předváděli to nejlepší, co umí.  

SPOLEČNOST 
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shromaž ďování, 
sběru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komu-

nálních odpad ů - výb ěr nejd ůležitějších bod ů: 
  

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů platí :  

� fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,  
� fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální re-

kreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou oso-
bu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně 
a nerozdílně.  

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za 
fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit 
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, 
jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a 
data narození osob, za které poplatek platí.  

Sazba poplatku činí 450,- Kč a je tvořena:  
� z částky 43,-Kč za kalendářní rok a  
� skutečné náklady za rok  2011 na sběr a svoz netříděného komunální-

ho odpadu činily: 309.760,-Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 
309.760,-Kč děleno 761 (počet osob s pobytem na území obce + počet 
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kte-
rých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 407,-Kč. Z této 
částky je stanovena sazba poplatku ve výši 407,-Kč.  

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.8. příslušného ka-
lendářního roku.  
 
Od poplatku se osvobozují:  
� Děti předškolního věku s trvalým pobytem v obci, a to až do konce ka-

lendářního roku, ve kterém nastoupí povinnou školní docházku. 

� Úleva ve výši 250 Kč se poskytuje studentům s trvalým pobytem v ob-
ci, kteří za studiem dojíždějí a jsou přechodně ubytováni v místě studia. 
Tato skutečnost se prokazuje předložením potvrzení o studiu. 

 

Vyhláška v plném znění je na webu obce, vyvěšena na úřední desce  
a k nahlédnutí na obecním úřadě. 

ZPRÁVY Z OBCE 
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 MAS Krajina srdce 
 

 Nová regionální zna čka 

MAS Krajina srdce Vás zve na  

První Kuliná řský ples,  
který se koná dne 2. března 2013 od 20:00  
v kulturním sále v Sudoměřicích u Tábora.  

K poslechu a tanci zahraje kapela Pitt Band. 
 

Vstupné na akci 100,- Kč, s osvědčením o absolvování kurzu vaření 
50,- Kč (1 osvědčení = sleva pro 1 osobu). 

 

Na programu je také kulinářská soutěž a ochutnávky.  
Nenechte si ujít jedinečnou akci s bohatou tombolou  

„TOULAVA“ je název nově vzniklé turistické destinace pří-
mo v srdci Čech, na půl cesty mezi Prahou a Šumavou, na hranicích Jiho-
českého a Středočeského kraje. „TOULAVA regionální produkt“ je nová 
regionální značka udělovaná pro výrobky, zemědělské a přírodní produkty 
a pro ubytovací a stravovací služby na území MAS Krajina srdce a násled-
ně na území nově vzniklé turistické destinace. 

     Přirozeným centrem nové oblasti je známé historické město Tábor s 
velkou husitskou tradicí. Vlastní oblast začíná na severu Českým Merá-
nem a Českou Sibiří, pokračuje přes Táborsko, Bechyňsko, Milevsko až 
po Soběslavsko. Na západě začíná Sedlčanskem a na východě končí 
Mladovožickem a Chýnovskem. 

     Vznik turistické oblasti iniciovalo občanské sdružení MAS Krajina srdce 
ve spolupráci s Moníncem s.r.o. v návaznosti na připra-
vovaný zákon o cestovním ruchu. Občanské sdružení 
MAS Krajina srdce také iniciovalo zavedení regionální 
značky TOULAVA. První kolo udělování nové regionální 
značky „TOULAVA regionální produkt“ je naplánováno 
na začátek roku 2013. V případě zájmu o značku se ob-
racejte na koordinátora projektu Ing. Miroslava Dlouhé-
ho (maskrajinasrdce@seznam.cz, tel.: +420 775 572 

MIKROREGIONY 
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Divadelní a osv ětový spolek 
měl letos „Fikarský rok“ 
 
Před 200 lety se totiž narodil Antonín Čechoslav Fikar, naděj-
kovský farář, první starosta, první poštmistr, vlastenec, lidumil, 

sadař a zakladatel divadelního ochotnictví v naší vsi. 
      O průběhu Fikarského roku jsme již psali v posledním Hlasu a proto 
zmíním jen ukončení roku. Premiéra nového divadelního kusu dopadla 
celkem slušně a ještě ho sehrajeme asi desetkrát. Takže Hrobku 
s vyhlídkou bude Fikar začátkem příštího roku hrát:  
� 19.1. v Líšnici u Sepekova, 

v hostinci 
� 2.2. v Chotovinách, v divadelním 

sále při základní škole 
� 2.3. v Sedlci, také v divadelním  
      sále školy 
� 22.3. v Sezimově Ústí, v Kině Spek-

trum, které je zároveň divadlem. 
Všechny začátky jsou v 19 hodin.    

 

      Rád bych zmínil jeden koncert, který sice nepořádal FIKAR, ale jeho 
velký příznivec, doktor Ruda Procházka se svou ženou Evou „na mlejně“ 
ve Starcově Lhotě. Ruda před lety otevřel našemu spolku  dvéře ke kaž-
doročnímu hostování v pražském Činoherním klubu a naopak jednou do 
Nadějkova a dvakrát na mlejn otevřel dveře špičkovému saxofonistovi Ja-
novi Konopáskovi. Letos zde koncertoval 27. října, právě za prvního le-
tošního sněhu. Ten, kdo se nebál do něj vyjet, zaručeně nelitoval. 
V komorním prostředí u Procházkovic kamen zněl parádní džez, mile 
uváděný a komentovaný skvělým muzikantem, hrajícím jinak hlavně ve 
Spojených státech. 
      V sobotu 1. prosince se konalo odložené představení divadélka Múzi-
ka ze Sezimova Ústí - pohádka Čarovné střevíčky podle Hanse Christia-
na Andersena. 

Zdeněk Černý 

V sobotu 12.ledna v 16 hodin bude v nadějkovském kostele  

koncert souboru MUSICA RUSTICA,  
který naše obecenstvo již dobře zná z vánočních koncertů  

i z letošního koncertu velikonočního.  
Přesný program bude včas vyvěšen a zaslán do domácností. 

SPOLEČNOST 
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Základní a mate řská škola  
 
Pedagogové a ostatní zaměstnanci ZŠ a MŠ Nadějkov 
zvou všechny rodiče budoucích prvňáčků na 
 

Den otev řených dve ří 
 

který se uskute ční dne 15. ledna 2013 
v prostorách ZŠ a MŠ Nadějkov od 14 do 16 hodin 

 
Program: 

� prohlídka tříd a prostor školní družiny 
� seznámení s činností školy 
� beseda nad učebnicemi, výukovým programem školy a nabídkou 

zájmových kroužků pro žáky školy 
� seznámení s průběhem zápisu a možnostmi odkladu povinné školní 

docházky 
 

Všichni jste srdečně zváni! 
 

Zápis do 1. t řídy 
 

prob ěhne ve čtvrtek 17. ledna 2013 od 13 do 17 hodin 
v budově Základní školy 

 

Zveme budoucí prvňáčky! 
 

Kontakty : telefon 381 272 135, mobil 739 234 509 

Poděkování 
 
Děkujeme dětem i učitelkám ze základní a ma-
teřské školy za nacvičení krásného programu na 
vánoční besídky. Koledami, básničkami a diva-
dlem potěšili nejen své rodiče a další příbuzné, 
ale i seniory na tradiční „Pěkné hodince“. 
Školní děti také recitovaly a hrály na flétny na 
vítání občánků v neděli 25. listopadu. Miminkům 
se to očividně líbilo a všem ostatním také. 
 

ŠKOLA  
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Hovězí a všechno kolem n ěj Nadějkov (ZŠ) 10.1. 
Povídání o bylinkách  
a jejich využití v kuchyni Radkov 11.1. 
Houby v našem regionu  
- co s nimi ještě neumíte? Ratibořské Hory 18.1. 
Ovoce - sušené, kandované, kompotované, 
v dezertech, hlavních jídlech i destilátech  Slapsko 24.1. 
Vepřové - nejen na zabíjačce Smilovy Hory 25.1. 
Houby v našem regionu  
- co s nimi ještě neumíte? Střezimíř  1.2. 
Zelí nejen k masu! Zhoř u Ml. Vožice  7.2. 
Lesní plody - znáte je? A co s nimi?  Chotoviny 8.2. 
Ryby - sušení, uzení, nakládání a jejich 
tepelné zpracování Mladá Vožice 15.2. 
Zvěřina - tradiční české speciality Borotín  21.2. 
Ryby - sušení, uzení, nakládání a jejich 
tepelné zpracování Nemyšl  22.2. 
Pokrmy z drůbeže včetně vykoštění  
a porcování Sedlec-Prčice 1.3. 
Pokrmy z drůbeže včetně vykostění  
a porcování Sudoměřice u Tábora  7.3. 
Zelí nejen k masu! Červený Újezd  8.3. 
Maso a všechno kolem něj Oldřichov  15.3. 
Ryby - sušení, uzení, nakládání  
a jejich tepelné zpracování Mašovice  21.3. 
Brambory - co o nich ještě nevíte…  Střezimíř  22.3. 
Ryby - sušení, uzení, nakládání  
a jejich tepelné zpracování Zhoř u Ml. Vožice  29.3. 
Brambory - co o nich ještě nevíte…  Sedlec-Prčice 4.4. 
Med - jeho výroba a využití  
v kuliná řských specialitách Nadějkov (ZŠ) 5.4. 
Plody ze zahrady v naší kuchyni Hlasivo  12.4. 
Králíci nejen z klobouku Smilkov 18.4. 
ryby - sušení, uzení, nakládání  
a jejich tepelné zpracování Rodná  19.4. 
Maso a všechno kolem něj Řemíčov 26.4. 

Kurzy va ření  - projekt Chu ť a vůně domova 
 

      Termíny s mohou změnit, sledujte aktuální program  
      na Venkovské tržnici (nástěnka i webové stránky). 

MIKROREGIONY 
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Vánoce  
 

„Můžeš zaslechnout, jak zpívá. 
Můžeš cítit, jak hladí náš svět.“ 
                 
Nedávno se mi do rukou dostalo podobenství, které jsem poprvé četl před 
mnoha lety a vždy, když na něj někde narazím, s chutí si ho znovu přečtu. 
Třeba nám pomůže přiblížit se tajemství Vánoc. 
 

V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya. Jedno z nich bylo malý věřící, 
druhé malý pochybovač a třetí malý skeptik. 
Malý pochybovač se táže: „Věříte vlastně v život po porodu?“ 
Malý věřící: „Ano, samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu 
existuje. Náš život tady tu je jenom proto, abychom rostla a abychom se 
připravila na život po porodu, abychom byla dost silná na to, co nás čeká.“ 
Malý skeptik: „To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by 
měl vlastně takový život vůbec vypadat?“ 
Malý věřící: „Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem více 
světla než tady. A možná, že dokonce budeme běhat a jíst ústy.“ 
Malý skeptik: „To je úplný nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy, to je 
úplně směšná představa. Máme přece pupeční šňůru, která nás živí. A 
mimoto je nemožné, aby existoval život po porodu, protože pupeční šňůra 
je krátká už teď.“ 
Malý věřící: „Určitě je to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než 
jak jsme tady zvyklí.“ 
Malý skeptik: „Vždyť se ještě nikdy nikdo zpoza porodu nevrátil. Porodem 
prostě život končí. A vůbec, život je jedno velké trápení v temnu.“ 
Malý věřící: „Připouštím, že přesně nevím, jak bude život po porodu 
vypadat .... ale v každém případě pak uvidíme maminku a ona se o nás 
postará.“ 
Malý skeptik: „Máma?!? Ty věříš na mámu? A kde má jako být?“ 
Malý věřící: „Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní, 
prostřednictvím ní. Bez ní vůbec nemůžeme existovat.“ 
Malý skeptik: „To je pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani 
kousíček, takže je jasné, že nemůže existovat.“ 
Malý věřící: „Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak 
zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět. Pevně věřím tomu, že náš skutečný 
život začne až potom.“ 
 

Vánoční čas, vánoční tradice, vánoční písně, vánoční poselství. Přeji vám, 
ať jsou letošní Vánoce časem pokoje, který nám umožní zaslechnout 
píseň lásky - lásky Boží ke každému z nás. 

 

P. Miroslav Zdík Jordánek 
 

 

ŽIVOT FARNOSTI 
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