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tradiční zpravodaj nejen pro všechny obyvatele obce a blízkého okolí  

 

Z OBSAHU VELIKONOČNÍHO VYDÁNÍ 

MAŠKARNÍ KRATOCHVÍLE. 
Tradice spjata�  s pr���chodem jara 
neminula ani Nade� jkov. A tak se 
tu objevily napr���klad poha�dkove�  
postavy nebo exoticka�  zv��r�ata.    

STRANY 12, 13  

LUKÁŠ HEJLÍK V NADĚJKOVĚ. 
Zna�my�  herec zav��tal do nas� �� 
knihovny s te�me� r�  legenda� rn��m 
programem LiStOVa� N��. Hlasu 
poskytl exkluzivn�� rozhovor. 

STRANY 6, 7, 8   

HLAS PŘÍRODY. Zdene�k Buzek 
je  v oblasti pe� c�e o ovocne�  
stromy kapacitou. Sezna�mit se  
s n��m mohou nejen lide�  pr���mo  
v tere�nu, ale take�  nas� i c�tena� r�i. 

STRANY 16, 17   
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Jake�  projekty tady pla�nujeme na letos�n�� rok? 
 Místní komunikace Hronova Vesec  
a Zahradní ulice v Nadějkově. Kaz�doroc�ne�  
obec opravuje alespon�  jednu komunikaci, a 
v ne�ktery�ch letech se povedly i dve� . M��stn�� 
komunikace do Hronovy Vesce je jednou 
z posledn��ch dels� ��ch komunikac��, ktera�  jes�te�  
c�eka�  na novy�  povrch. Realizovat by se me� l cely�  
u� sek od obchodu v Nade� jkove�  okolo s�koly az�   
za Hronovu Vesec. Souc�asne�  s komunikac�� do 
Hronovy Vesce chceme opravit ulici Zahradn�� 
v Nade� jkove� , ktera�  v posledn��ch letech trpe� la 
prosakuj��c�� vodou a opravu si skutec�ne�  
zasluhuje. O financ�n�� podporu jsme poz�a� dali 
ministerstvo pro m��stn�� rozvoj; pr���spe�vek by 
mohl by� t az�  80 %. Ministerstvo bude letos 
rozde� lovat cca 1,3 miliardy Kc�, bohuz�el se mu 
vs�ak ses� ly z�a� dosti za v��ce nez�  za 9 miliard Kc�,  
a tak nebude snadne�  uspe� t. 
 Komunikace Starcova Lhota. Zde bychom 
ra�di opravili m��stn�� komunikaci od silnice  
III. tr���dy do Starcovy Lhoty, a to na Bouc��� a 
k Bla�hovu mly�nu. Jedna�  se o opravu komunikac�� 
technologi�� penetrovane�ho makadamu, tedy 
levne� js� �� variantu opravy. O financ�n�� podporu 
jsme poz�a�dali Jihoc�esky�  kraj (az�  50 %), ale 
pokud nebudeme u� spe� s�n��, oprav��me zr�ejme�  tyto 
komunikace z vlastn��ch zdroju� . 
 Lesní cesty. Dotac�n�� vy�zvu na opravu lesn��ch 
cest pro letos�n�� rok vypsal SZIF, pr�ic�emz�  
poskytuje az�  90 % vynaloz�eny�ch na� kladu� . Obec 
Nade� jkov ma�  oficia� lne�  pouze jedinou lesn�� cestu, 
a to od silnice do Chl��stova na Bus��ny, kde dnes 
trvale z� ij�� dve�  rodiny. Cesta je hodne�  pos�kozena�  
po te� z�be�  dr�eva; obec poz�a� dala o dotaci, byla 
u� spe� s�na�  v „pr�edkole“, a nyn�� c�eka� me na konec�ne�  
potvrzen��. 
 Chodníky Nadějkov. Po d��lc���ch oprava� ch 

chodn��ku�  okolo hlavn�� silnice v Nade� jkove�  
chceme vyme�nit u� seky, ktere�  jsou dosud 
vydla� z�de�ne�  starou dlaz�bou. Ta je na mnoha 
m��stech pos�kozena� , chyb�� na� jezdy (napr�.  
pro koc�a� rky) a obrubn��ky jsou rozpadle�  te�me� r�  
cele�  de� lce. Poz�a�dali jsme o dotaci z Krajske�ho 
investic�n��ho fondu Jihoc�eske�ho kraje, ale nebyli 
jsme u� spe� s�n��, a proto budeme projekt realizovat 
z vlastn��ch zdroju� . Na tuto opravu by me� la 
navazovat oprava chodn��ku�  okolo na�me�st��  
(v roce 2024) v na�vaznosti na projekt E.GD 
um��ste�n�� elektricke�ho veden�� okolo na�me�st��  
do zeme� . 
 Náměstí Nadějkov. Obec znovu otev��ra�  projekt 
rekonstrukce na�me�st�� v Nade� jkove� , konkre� tne�  
u� pravu zeleny�ch ploch. V��ce se dozv��te v jine�m 
c�la�nku z tohoto vyda�n��. 
 Pozemky pro individuální výstavbu. 
Rozsa�hly�  projekt, ktery�  bude prob��hat  ▶▶▶  

Tak jako každý rok obec Nadějkov připravuje projekty, které chce realizovat s předstihem, aby 

bylo možné využít finanční podporu z Jihočeského kraje, od příslušných ministerstev nebo 

z Evropské unie. Ne na každý projekt se podaří dotační peníze získat, obec se potom musí 

rozhodnout, zda projekt odloží a požádá o dotaci znovu, anebo projekt realizuje z vlastních 

zdrojů, protože díky dobrému hospodaření s obecními penězi v minulých letech má pro takové 

případy vytvořené dostatečné finanční rezervy. 

Zahradní ulice 
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◀◀◀  v ne�kolika etapa� ch. Pr�i tvorbe�  u� zemn��ho 
pla�nu c�. 2 vybrala obec vhodne�  lokality  
pro individua� ln�� vy�stavbu, ale ne vs�echny 
dotc�ene�  pozemky jsou ve vlastnictv�� obce, a tak 
jedna�me tedy o moz�ny�ch sme�na� ch. Na jednu 
z moz�ny�ch lokalit je uz�  zpracovana�  studie. 
Pr�ipravujeme odhad kalkulace na� kladu�  
spojeny�ch se zas��ťova�n��m pozemku� , aby bylo 
moz�ne�  stanovit rea� lnou prodejn�� cenu.  
Pro vybrane�  lokality bude na� sledne�  vypracova� n 
projekt a pozemky zas��ťujeme (voda, elektr�ina, 
odpady, komunikace). 
 Obecní domek v Kališti. Posledn�� z 'obecn��ch 
domku� ' (Petr���kovice, Starcova Lhota, Brtec), 
ktery�  dosud nen�� opraven. Vedle opravy fasa�dy 
chceme opravit i vnitr�ky, vyme�nit kuchyn� ku, 
rozvody a domek vymalovat. Zdrojem 
financova�n�� by me� l by� t Jihoc�esky�  kraj, program 
obnovy venkova. 
 Hrobka na hřbitově v Nadějkově. Mens� ��m 
projektem je svy�m rozsahem oprava fasa� dy 
hrobky na hr�bitove�  v Nade� jkove� . Da�  se r���ct, z�e  
je to takova�  posledn�� „drobnost“, ktera�  hr�bitovu 
chyb��. Jiz�  jsou opraveny obvodove�  zdi, oplocen�� 
a obecn�� pracovn��ci te� z�  upravili vnitr�n�� prostor 
hr�bitova. Pra� ve�  nova�  fasa� da hrobky vzhled 
hr�bitova jes�te�  zleps� ��. Projedna� va� me take�  
moz�nost um��ste�n�� kolumba� ria, tedy mens� ��ch 
boxu�  pro uloz�en�� ostatku�  v urna� ch. 
 Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ. Pr���prava 
projektu na rekonstrukci kotelny objektu 141. 
Jej��m c��lem je takove�  r�es�en��, ktere�  je s�etrne�  
k z� ivotn��mu prostr�ed�� a jako takove�  bude  
i financ�ne�  podpor�eno sta� tem. Zda zu� stane 
sta� vaj��c�� jedna kotelna, nebo se zvol�� 
diverzifikovany�  syste�m vyta� pe�n��, to bude 
r�es�eno projektem. 
 Požární nádrž Brtec. Prob��ha�  pr���prava 
projektove�  dokumentace a hleda� n�� vhodne�ho 
zdroje financova�n�� pro u� pravu poz�a� rn�� na� drz�e 

pr�ed Brtc��. Jednak jako krajinne�ho prvku, 
jednak jako zdroje vody pro pr���pad potr�eby. 
 Hasičská klubovna. V u� zke�  spolupra� ci s SDH 
Nade� jkov pr�ipravujeme projekt rekonstrukce 
hasic�ske�  klubovny v budove�  c�p. 133 (hasic�ska�  
zbrojnice). 
 Posilovna. Obec upravila prostor by�vale�  
knihovny v budove�  obecn��ho u� r�adu.  
Ve spolupra� ci s m��stn��mi spolky zde 
vybudujeme m��sto pro cvic�en�� a zleps�ova�n�� 
fyzicke�  kondice. Prostor bude vybaven pokud 
moz�no univerza� lne� , aby sem ra�di chodili jak 
muz� i, tak i z�eny. 
 Veřejné osvětlení Bezděkov a Modlíkov.  
Je zde na�vaznost na projekt E.GD: pr�eloz�en�� 
rozvodu�  elektricke�ho veden�� v obou osada� ch  
do zeme� . Obec mus�� sundat ver�ejne�  osve� tlen��  
ze sloupu�  elektricke�ho veden�� a postavit nove�  
pro ver�ejne�  osve� tlen��. V Bezde�kove�  uz�  projekt 
be�z� ��, v Modl��kove�  se pr�ipravuje. 
 Veřejné osvětlení Nadějkov. Pr���prava 
projektu na vy�me�nu osve� tlen�� v Nade� jkove�  
s vyuz� it��m dotace na u� sporu elektricke�  energie. 
Do roku 2024 by me� l E.GD demontovat vzdus�ne�  
veden�� n��zke�ho nape� t�� v okol�� na�me�st��. Obec 
pr�ipravuje projekt vy�me�ny ver�ejne�ho osve� tlen�� 
tak, aby vyuz� ila dostupny�ch dotac��. 
 Posilovací vrt NJ3 – připojení. V za�ve� ru 
minule�ho roku byl vybudova�n posilovac�� vrt 
jako za� loz�n�� zdroj pitne�  vody pro Nade� jkov. 
C�eka�  na� s zpracova�n�� projektove�  dokumentace  
a pr�ipojen�� vrtu k c�erpac�� stanici. 
 T��mto jsem struc�ne�  shrnul projekty, ktere�  
chceme v letos�n��m roce realizovat c�i pr�ipravit. 
Ne�ktere�  dals� �� moz�na�  jes�te�  pr�ibydou (str�echa 
DPS), a naopak ne�ktere�  – nenajdeme-li zdroj 
financova�n��, tr�eba se seznamu pro letos�n�� rok 
vypadnou. Ať tak c�i tak, pra� ce na� s stejne�  jako 
kaz�dy�  rok c�eka�  v��c nez�  dost.  Arnošt Novák 

Pohostinství U Jandů už je znovu připraveno přivítat staro-
nové i nové hosty. Srdečně je zve nový nájemce, kterým se 
stala Jiřina Turnovcová. Pomyslný klíč si od obce převzala s 
prvním dubnovým dnem. „Máme z toho opravdu velkou 
radost,“ poznamenal starosta Arnošt Novák. Prozatím bude 
nadějkovská hospoda otevřená vždy v pátek a v sobotu od 
17 do 24 hodin. Po předchozí telefonické domluvě na tel. 

čísle 728 695 675 je ale i mimo tuto provozní dobu připrave-
na poskytnout azyl pro nejrůznější oslavy, schůze, přátelská 
setkání i jiné podobné příležitosti. „Po březnovém pochodu 
jsem měla po dlouhé době příležitost ji znovu navštívit, a 
právě tam vznikl nápad, že bych se ujala jejího provozu,“ 
prozradila Jiřina Turnovcová. „Přeju si, aby lidé rádi chodili 
posedět, bylo jim příjemně a cítili se tu jako doma.“  (pš) 

Dobrá zpráva! Pohostinství U Jandů znovu ožívá 
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 SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD  

Ať nám radost Velikonoc dává i naději, 
že jsme na cestě k opravdovému pokoji  
Vážení a milí přátelé, farníci, sousedé, naše velikonoční příprava v podobě čtyřicetidenní postní 
doby se přehoupla za polovinu a naše úsilí směřující k možnosti s užitkem oslavit největší 
svátky křesťanství může nyní nabrat na větší intenzitě. Pojďme se společně alespoň na chvíli 
zastavit a využijme zbývající svatopostní dny k hledání toho, co je pro nás životně důležité.  

V  obrazu uda� lost�� posledn��ch ty�dnu�  
pr�icha� zej�� ota� zky, ktere�  pu� st 
zvy� razn� uje: Co vs�e vlastne�  nutne�  
potr�ebuji k z� ivotu? C�eho se mohu 

zr���ci? Co je pro me�  opravdu to nejdu� lez� ite� js� ��? 
 V pa� tek 25. br�ezna o letos�n�� Slavnosti 
Zve� stova�n�� Pa�ne�  (deve� t me�s��cu�  pr�ed Va� nocemi) 
– s postojem poka�n�� a ve�dom��m nas� ich chyb  
i vlastn�� bezmoci – zasve�cuje papez�  Frantis�ek 
Ukrajinu a Rusko Neposkvrne�ne�mu srdci Panny 
Marie, Matce Boz� ��:  
 „Maria, Matko Boz� �� a Matko nas�e,… Zbloudili 
jsme na ceste�  pokoje.(…) Zal��bilo se na�m 
ignorovat Boha, z� ��t ve svy�ch lz� ��ch, z� ivit svou 
agresivitu, utiskovat lidske�  z� ivoty a hromadit 
zbrane� . Pr�itom vs�em jsme zapomne� li, z�e jsme 
ochra�nci sve�ho bliz�n��ho, ochra� nci spolec�ne�ho 
domova sve� ta.(…) Se zahanben��m vola�me: 
Odpusť na�m, Pane! (…) Ke�z�  tvu� j pla� c�, Matko, 
pohne nas� ��m zatvrzely�m srdcem. (…) Matko 
Boz� �� a Matko nas�e, proto se sve� r�ujeme tobe�   
a zasve�cujeme tve�mu Neposkvrne�ne�mu srdci 
na� s samotne� , c��rkev a cele�  lidstvo, zvla� s� te�  Rusko 
a Ukrajinu. (…) Ty, ktera�  jsi utva� r�ela Jez� ��s�ovo 
lidstv��, uc�in�  z na� s tvu� rce spolec�enstv��; ty, ktera�  
jsi kra� c�ela po nas� ich cesta� ch, doveď na� s  
na stezku pokoje. Amen.“ Ať toto obra� cen�� a 
touhu po pokoji proz� ��va� me spolec�ne� , kaz�dy�  z 
na� s osobne� . „Milujte se navza� jem, jako jsem ja�  
miloval va� s“ (srov. Jan 15,12).  
 Mu� z�eme obnovit svoje odhodla� n�� by� t dobry�mi 
lidmi, pr�izna� vat, z�e nejsme dokonal��, sobe�stac�n��, 
a tr�eba i da� t najevo sve�  chyby s l��tost�� ve 
zpove�di. Tam zac���na�  nas�e obnova. Zr���ka�m se 
vs�eho zle�ho; vs�eho, c���m se Zly�  pys�n��, i toho, co 
ke zlu la� ka� . Ve velikonoc�n�� slavnosti noc�n��ho 
bde�n�� (vigilii) slav��me Vzkr���s�en�� Jez� ��s�ovo. Byl 
mrtvy� , ale z� ije. Pr�i tom si pr�ipom��na� me svu� j 

kr�est a obnovujeme za� vazek k napodobova�n�� 
Krista. Ať tedy tato slavnost vede k prome�ne�  
nas�eho mys� len��, nas� ich srdc�� i jedna�n��. 
 Chte� l bych zde pode�kovat vs�em farn��ku� m, kter��� 
pec�uj�� o kostel, ale i Okras� lovac��mu spolku a 
vs�em spolupracovn��ku� m a pr�a� telu� m za jarn�� 
u� klid a pe�c�i o farskou zahradu. Pr�a� l bych si, aby 
to bylo m��sto mile�  a pr���jemne�  k setka�va�n��. 
Vyz�aduje to i nas� i ohleduplnost, a proto pros��m 
va� s, kter��� ho vyuz� ��va� te, abyste vs�e udrz�ovali v 
c�istote�  a por�a� dku. 
 Ať na�m tedy pr�icha� zej��c�� radost Velikonoc da�va�  
take�  nade� ji, z�e jsme na ceste�  k opravdove�mu 
pokoji. Kaz�dy�  z na� s tomu mu� z�e by� t 
napomocny�m.  
 Pr�eji vs�em hezke�  jarn�� dny a poz�ehnane�   
i radostne�  velikonoc�n�� sva� tky. Te� s� ��m se  
na setka�n�� s va�mi a z�ehna�m va�m. 

P. Pavel Němec, administrátor farnosti Nadějkov 

Bohoslužby farnosti Nadějkov Bohoslužby farnosti Nadějkov Bohoslužby farnosti Nadějkov    
Květná neděle 10. dubna: mše s průvodem, žehnáním 
ratolestí a pašijemi (8.00). Úterý svatého týdne: mše  
v Jistebnici; ve středu v Jistebnici mše nebude (19.00).  
Zelený čtvrtek 14. dubna: mše na památku Večeře Páně 
(17.00). Velký pátek 15. dubna: Jistebnice – pašijová křížová 
cesta na Majdalenu (9.00, od Milevské ulice). Velký pátek 
15. dubna: Nadějkov – Velkopáteční obřady; uctívání kříže, 
pašije, přímluvy (15.00). Sobota 16. dubna: Jistebnice – 
Vigilie Vzkříšení společně pro naše farnosti; slavnost světla, 
velikonoční svíce, čtení Písma, křestní bohoslužba  
a slavení eucharistie (21.00). Neděle 17. dubna: mše  
v Nadějkově Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod (8.00).  
Pondělí velikonoční 18. dubna: mše v Jistebnici (9.30) a v 
Novém Kostelci (11.00). 
Aktuální informace o bohoslužbách a dalších akcích sledujte  
ve vývěsce u kostela, nebo na webu farnosti https://
farnostjistebnice.cz/.  
Letní tábor pro děti našich farností letos plánujeme od 31. 
července do 6. srpna v Sepekově. Bližší informace v kostele.  
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Od zimních her až po jarní procitnutí. 
Nuda neměla ve školce žádnou šanci 
S novým kalendářním rokem bylo v naší školce neustále živo. Přivítali jsme návštěvu Tří králů, 
se kterými jsme si zažili putování do Betléma, a uzavřeli tak adventní období. A nyní už si opět 
užíváme jaro se vším, co k němu patří. 

K  ra� tke�  zimn�� dny se pro na� s staly 
c�asem her a zkouma� n��. S de� tmi jsme  
si uz� ��vali nejen sn��h, lopatova� n�� c�i 
stave�n�� sne�hula� ka, ale i dlouhe�  

procha� zky do lesa, parku a okol��.  
 Spolec�ne�  jsme se pod��vali take�  do r���s�e pta� ku� . 
Do krm��tka za oknem jsme kaz�dy�  den sypali 
slunec�nicova�  sem��nka a obc�as jsme pr�idali i 
lojovou kouli. Pta� c�ci se na� m do krm��tka 
opakovane�  vraceli, takz�e jsme me� li c�as 
prohle�dnout si je a ne�co si o nich pove�de� t. Pr�es 
den na�m zazp��vali p��snic�ku, anebo jsme v parku 
zaslechli ťuka�n�� datla. 
 Nahle�dli jsme pod poklic�ku zimn�� olympia�dy  
a dozve�de� li se i ne� co nove�ho o povola� n��ch.  
Na chvilku jsme se take�  – snad bychom to tak 
mohli r���ci – schovali do poha� dkovy�ch kn��z�ek; 
krajin draku� , princezen, jez� ibab, vyna� lezcu� , 
bajek a dals� ��ch pr���be�hu� . 
 A nez�  se kdo nada� l, dny se zac�aly prodluz�ovat  
a zac�alo pro na� s obdob�� masopustu, ktere�  
pr�edstavuje c�as hojnosti a vesel��. Nakonec jsme 
se ses� li na karnevale, pr�edstavili si masky  
a zatanc�ili si.  

 Nyn�� uz�  zac���na� me vyhl��z�et 
Velikonoce. Pozvolna se 
na�m ozy�va�  jaro, i kdyz�  
rann�� teploty jes�te�  sta� le 
naznac�uj��, z�e se pan�� Zima 
jen tak nechce vzda� t sve�  
vla� dy. Slun��c�ko se ale hla� s�� 
o slovo, prvn�� jarn�� kve� tiny 

se na�m da�vaj�� na odiv a na cestu do s�kolky uz�  
na�m kra� sne�  zp��vaj�� pta� c�ci. Pr���roda se probouz�� 
do sve�  nezme�rne�  kra� sy.  
A my ma�me velkou radost z toho, z�e se takove�  
pod��vane�  mu� z�eme zu� c�astnit, objevovat  
a pozna�vat novy�  z� ivot.                                                           

Anna Mušinská 
 

K jarním dnům patří neodmyslitelně i karnevalové veselí. 
Minout rozhodně nemohlo ani nadějkovskou mateřinku.   

Ve školce je fajn, ale v přírodě, to je teprve něco…! Děti si 
užívaly pobytu na zdravém vzduchu i v zimních měsících,  
a nyní už zvolna poznávají a objevují krásy jarní přírody.   
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 HLAS KULTURY  

LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem nadchlo hosty 
knihovny. Nevadila ani změna programu  
Polyfunkční komunitní centrum se stále výrazněji prezentuje jako bašta dobré zábavy, pohody  
a pozoruhodných aktivit. Všechny tyto ingredience s sebou do novotou zářící knihovny přivezla 
také únorová vzácná návštěva: Lukáš Hejlík a jeho Listování. 

L iStOVa�N�� (pr�ijme�me tuto oficia� ln�� 
formu slovn��ho tvaru) je projekt, ktery�  
spatr�il sve� tlo sve� ta uz�  v roce 2003.  
A byla to rozhodne�  trefa do c�erne�ho! 

Tuzemske�mu kulturn��mu spektru vtisklo u� plne�  
novy�  z�a� nrovy�  rozme�r a vydobylo si u ver�ejnosti 
znac�nou popularitu. Jedna�  se o sce�nicke�  c�ten�� 
pr�edstavuj��c�� vybrane�  kniz�n�� tituly poutavou 
formou divadeln��ho pr�edstaven�� pr�ena� s�ej��c��ho 
na diva�ky de� j a atmosfe� ru dane�  literatury, 
mnohdy i za u� c�asti autora. Za svu� j pr���nos pr�i 
propagaci knih a literatury obdrz�eli autor�i 
projektu v roce 2011 cenu C�eske�ho litera� rn��ho 
fondu. Na LiStOVa� N�� neexistuj�� z�a� dne�  limity  
a pu� sob�� na diva�ky stejne�  dobr�e v komorn��m 
prostr�ed�� knihoven c�i s�kol, jakoz�  i na jevis�t��ch 
divadel a ve velky�ch sa� lech. 
 V u� tery�  15. u� nora zav��tal tento unika� tn�� 
kulturn�� poc�in i do Nade� jkova. Do knihovny si 
na vec�ern�� pr�edstaven�� nas� ly cestu te�me� r�  tr�i 
des��tky hostu� . Podle pu� vodn��ho pla� nu se me� li 
prostr�ednictv��m LiStOVa� N�� sezna�mit s titulem 
Kdyz�  panda tanc��� od James Gould-Bourna. Jeden 
ze slibovany�ch akte� ru�  pr�edstaven�� Pavel 
Oubram vs�ak onemocne� l, a „osir�ely� “ Luka� s�  
Hejl��k tak zalistoval v knize Co by mu� j syn me� l 

ve�de� t o sve� te�  od s�ve�dske�ho autora Fredrika 
Backmana. Byla to vy� tec�na�  volba! Zhruba 
hodinova�  sonda do vzpom��nek, trablu� , jistot  
a nejistot novopec�ene�ho otce nenechala bra�nice 
diva�ku�  ani na okamz�ik vydechnout, a jak bylo  
na prvn�� pohled jasne�  patrne� , na� lez� ite�  se pr�i 
tom bavil i sa�m herec. Aby take�  ne…! „Jsem 
stejne�  stary�  jako sa�m Fredrik Backman a ma�m  
i syna ve stejne�m ve�ku, takz�e pr�esne�  v��m, o c�em 
je r�ec�,“ prozradil na sebe Luka� s�  Hejl��k s 
u� sme�vem. Na konci programu ocenil vr�elou 
odezvu nade� jkovske�ho publika a za� jemcu� m dal 
moz�nost zakoupen�� prezentovane�  knihy i s jeho 
ve�nova�n��m a podpisem.    
 S nads�eny�m vy�razem na tva� r�i odcha� zela  
z nade� jkovske�  knihovny take�  Magdalena 
Hrychova� . „Listova�n�� sleduji na internetu, takz�e 
jsem se na pr�edstaven�� opravdu te� s� ila. Obdivuji 
pame�ť, kterou jeho autor�i maj��, protoz�e takto 
de� laj�� snad sto dvacet nebo sto tr�icet knih. 
Zme�na programu mi rozhodne�  nevadila, 
naopak. Jsem pome�rne�  c�erstvy�  rodic�, takz�e jsem 
se zasma� la tomu, co vlastne�  v souc�asnosti be�z�ne�  
proz� ��va�m,“ pode� lila se o sve�  dojmy. 
 Sponta�nn�� pov��da�n�� Hlasu s Luka� s�em Hejl��kem 
pr�ina� s� ��me na na� sleduj��c�� strane� .           Pavel Šácha   
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EXKLUZIVNĚ PRO HLAS  

Lukáš Hejlík: Pokud má po mně něco zůstat, 
pak je to LiStOVáNí. Na to jsem nejvíc hrdý 
 Milovníci televizních seriálů znají Lukáše Hejlíka z nekonečných příběhů Ordinace v růžové 
zahradě 2, Ošklivka Katka či Terapie. Kulinářští nadšenci kvitují s povděkem jeho pozoruhodný 
projekt Gastromapa. Nejpevnější a nejemotivnější pouto ovšem uzavřel dvaačtyřicetiletý herec 
se svým unikátním literárně-zábavným projektem LiStOVáNí. 

S a�m Luka� s�  Hejl��k to bez va� ha� n�� potvrdil  
v kra� tke�m rozhovoru, ktery�  vznikl  
po jeho u� norove�m pr�edstaven��  
v nade� jkovske�  knihovne� .       

 
Kouzlo LiStOVáNí tkví v jeho variabilním 
charakteru. Je doma v knihovnách, 
knihkupectvích či na školách, ale stejně tak 
si ho užijí i návštěvníci prostorných divadel 
a kulturních domů. Souhlasíte?    
 V��te, s LiStOVa�N��m jsme zac���nali pr�ed dvaceti 
lety v jednom c�eskobude� jovicke�m knihkupectv��, 
kde bylo s�est lid��. Pak zac�alo chodit sta� le v��ce a 
v��ce diva�ku�  a my za ty roky zac�ali postupne�  hra� t 
ve v��ce a v��ce me�stech a obc��ch. A jak uz�  
naznac�ila ota� zka, dnes je ta skladba az�  absurdn��. 
Z kava� rny, kde hrajeme v ryze komorn��m 
prostr�ed��, pr�ej��z�d��me jes�te�  ty�z�  vec�er do 
Na� rodn��ho divadla, kde je tr�i sta lid��. To je na 
tom ale vlastne�  to nejkra� sne� js� ��. Kdykoliv jsme  
s sebou me� li i samotne�ho autora, ktery�  s na�mi 
jel to tvrde�  turne� , tak pra� ve�  tenhle rozme�r 
ocenil. T��m nejslavne� js� ��m byl Robert Fulghum, 
jenz�  s na�mi cestoval tr�ikra� t po C�esku a mysl��m, 
z�e s na�mi byl i tady nedaleko v Milevsku, tak 
na�m r���kal, z�e je to kouzelna�  za� lez� itost. Dal na�m 
na� zev Le� taj��c�� cirkus, a to je podle me�  asi 
nejvy�stiz�ne� js� ��. 
Své síly a nadšení propůjčujete LiStOVáNí 
bezmála dvacet let. Na samotném 
představení to nebylo vidět, ale přesto: 
nesvádí tak dlouhé pouto přece jen k určité 
rutině? 
 Je to docela moz�ne� . Pr�ece jen te� ch pr�edstaven�� 
hrajeme spoustu. Teď, kdyz�  ma�me tr�eba tr�i 
vec�ery po tr�ech pr�edstaven��ch, a vz�dycky  
v jine�m regionu, tak je to opravdu na� roc�ne� . Zase 
na druhe�  strane� , takove�  to m��rne�  stresove�  
podhoub�� – jak to zvla� dnout, abychom to stihli  

a podobne�  – va�m vlastne�  nedovol�� ubrat, takz�e 
c�love�k ma�  v sobe�  neusta� le ne� jakou energii.  
A kdyz�  budu mluvit jen za sebe, tak me�  to sta� le 
moc bav��, cely�ch te� ch dvacet let. Vz�dycky jsem 
ve�de� l, z�e pokud ma�  po mne�  ne� co zu� stat, tak to 
bude sp��s�  LiStOVa�N��, nez�  televizn�� seria� ly. Da�  se 
r���ct, z�e na to jsem asi nejv��c hrdy� . 
Jistě vám v tom pomáhá určitá volnost. 
Vyberete si knížku, která se vám líbí, a s tou 
pak jdete takříkajíc „do světa“… 
 To je pr�esne�  ono. Na jednu stranu to mu� z�e by� t 
urc�ita�  nevy�hoda; lidi, kter��� nejsou zvykl�� chodit 
c�asto za kulturou, to na zac�a� tku nic���m neva�b��. 
Mohou si r���ct: 'jez� is�marja� , oni tam budou sede� t 
za stolem a pr�edc���tat na�m…' Jenz�e pak tam 
doraz�� a r�eknou si: 'ona to vlastne�  byla docela 
sranda. Ja�  tu kn��z�ku nemusel c���st, vz�dyť on to za 
ne� jaky�ch padesa� t minut ude� lal za me�…' 
Dá se říct, že díky tomu oslovujete širší 
spektrum lidí? 
 LiStOVa�N�� urc�ite�  nen�� por�ad jen pro 
intelektua� ly. Naopak si mysl��m, z�e je to  ▶▶▶ 

Pro Lukáše Hejlíka je LiStOVáNí nevyčerpatelnou studnicí 
inspirace, zábavy a energie. Naprosto zřetelně to ukázal i 
při svém představení v nadějkovské knihovně.  
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EXKLUZIVNĚ PRO HLAS  

Lukáš Hejlík: Pokud má po mně něco zůstat, 
pak je to LiStOVáNí. Na to jsem nejvíc hrdý 
◀◀◀  vstr�ebatelne� , chytre� , kreativn��, a to 
vs�echno tvor��� urc�ity�  ume� lecky�  z�a� nr, ktery�  
vlastne�  nikdo jiny�  nede� la� . A nav��c, jsme na to 
dva. Nemus�� za t��m sta� t spolec�nost deseti lid��, 
ktera�  pr�ijede na m��sto uz�  ne�kdy odpoledne  
a instaluje kulisy. 
Jak blízko VLASTNĚ mělo LiStOVáNí sem  
do Nadějkova? 
 No vid��te…! Pr�izna� m se, z�e az�  tady jedna 
divac�ka mi pr�ipomne� la, z�e ho vlastne�  zna� m, 
protoz�e uz�  jsme tu hra� li. Nas� ��m prvn��m 
pr�edstaven��m pro de� ti a rodic�e byla Kouzelna�  
baterka od Olgy C�erne� , nejkra� sne� js� �� kniha roku 
2004. A pra� ve�  d��ky dnes�ku jsem si vzpomne� l, z�e 
je autorka pra�ve�  tady odtud z Nade� jkova. Ma�m  
k n�� osobn�� vazbu; Kouzelnou baterku jsme hra� li 
snad sto padesa� tkra� t, a moc ra� di. Ve� r���m, z�e  
i d��ky na�m se tahle kn��z�ka Olgy C�erne�  dostala  
do spousty rodin. 
Jméno Nadějkova jste plynule vkládal i do 
vašeho zdejšího představení. Vkládat do hry 
lokální prvek je asi efektivnější v takto 
komorním prostředí, než ve velkém sále,  
kde je plno… 

 Ja�  to pouz� ��va�m vs�ude. A nav��c, tady bylo pr�ece 
taky plno… Urc�ity�m zpu� sobem se t��m k lidem 
v��c pr�ibliz�uji, bav�� me�  to tak a da�  se r���ct, z�e se 
t��m sa�m tak ne� jak obc�erstvuji.               Pavel Šácha             

Kurz pletení košíků bude mít své pokračování 
Už v únoru mohli občané 
Nadějkova poprvé nahlédnout 
do tajů pletení košíků a osvojit  
si tuto činnost pod vedením 
Miroslava Jonáše. Tato tvořivá 
dílna v komunitním centru se 
vydařila, a tak se 
už  na podzim 
dočká svého 
pokračování.  
O nejbližších 
akcích informuje 
Hlas na jiné 
straně.  
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HLAS NA POCHODU  

Pochod Naučnou stezkou Nadějkovsko 
okouzlil hned napoprvé 231 účastníků! 
Poprvé… Slůvko vzbuzující očekávání, naději, ale na druhé straně i nejistotu a obavy. A pokud se 
někdy stává, že se poprvé střelhbitě mění v naposledy, pro březnový pochod Naučnou stezkou 
Nadějkovsko to rozhodně neplatí. Jeho premiéra totiž dopadla skvěle! 

O rganiza� tor�i pochodu – obec a SDH 
Nade� jkov – me� li ze za� jmu milovn��ku�  
pohybu na zdrave�m vzduchu a 
malebne�  pr���rody ohromnou radost. 

Aby take�  ne, u� c�ast 231 pochodn��ku�  je 
fantasticke�  c���slo. A troufa�me si tvrdit, z�e z�a� dny�   
z nich rozhodne�  nemusel sve�  pe� s� �� vy�pravy  
za c�arokra� sny�mi scene� riemi kra� sami zdejs� ��ho 
kraje ani na okamz�ik litovat.  
 Prvn�� u� c�astn��ci se z na� dvor��� nade� jkovske�ho 
komunitn��ho centra vydali na trasu pochodu 
kra� tce po osme�  hodine�  a v na� sleduj��c��ch 
des��tka� ch minut lid�� na startu kvapem 
pr�iby�valo. Moz�nost relaxac�n�� procha� zky  
a bliz�s� ��ho pozna�n�� nedotc�ene�  pr���rodou 
Nade� jkovska si nenechal uj��t ani sena� tor 
Jaroslav Ve� trovsky�  a mezi nate� s�eny�mi 
pochodn��ky nechybe� l ani ta�borsky�  starosta 
S� te�pa�n Pavl��k. Stejne�  jako ostatn�� si do svy�ch 
kapes a batohu�  uloz� ili mapku pochodu se 
startovn��m raz��tkem, a take�  jablko coby prvotn�� 
pozornost na cestu. 
 Tr�ina� ctikilometrove�  putova� n�� zavedlo sve�  
akte� ry ke dve�ma kontroln��m bodu� m, ale 
zasta� vek bylo na trase mnohem v��c. Mily�m 
zpestr�en��m se stala dve�  stanovis�te�  se soute�z�emi 
pro de� ti o drobne�  ceny. Na� lez� ite�  postara� no bylo 
take�  o potr�ebny�  pr���sun kalori�� a obnoven�� sil 
u� c�astn��ku� . Obstaraly ho dve�  obc�erstvovac�� 
zasta� vky na Mozolove�  a v Brtci, a pr�edevs� ��m 
mile�  zastaven�� na Rozhra�n��. Na tamn��m nove�m 
posezen�� s ohnis�te�m zr���zene�m obc�� si mohli 
zakoupit a ope�ct bur�ty, k c�emuz�  jim por�adatele�  
dopr�a� li ves�kery�  potr�ebny�  servis. 
 Po na�vratu do Nade� jkova si spokojen�� poutn��ci 
odna� s�eli z c��love�ho prostoru pame� tn�� placku 
prvn��ho roc�n��ku a mohli si zakoupit take�  
u� c�astnicka�  tric�ka s logem pochodu. Ta jsou 
ostatne�  nada� le k dispozici na obecn��m u� r�ade� . 

Mnohy�m pr�is�el vhod take�  odpoc�inek  
s obc�erstven��m v Pohostinstv�� U Jandu� , ktere�  je 
znovu pr�ipraveno slouz� it k pote� s�e m��stn��ch  
i pr�espoln��ch. 
 „Byl to fakt pr���jemne�  stra� veny�  den,“ nechala se 
po pochodu slys�et Sabina Hovorkova�  z 
Milevska, ktera�  se vydala na cestu s pr���telem 
Martinem. „Nade� jkovsko docela zna�me, ale 
nikdy jsme asi neude� lali c�as proj��t ho pe� s�ky. 
Nikam jsme nespe�chali a bylo hezky. Nohy ale 
bol��, pr�ece jenom na to nejsme zvykl��,“ pr�iznala 
po absolvova�n�� pochodu. 
 Podobne�  pochvalny�ch reakc�� sklidili por�adatele�  
pochodu celou r�adu, a jak sami potvrdili, jsou 
pro ne�  odme�nou a velkou motivac�� do dals� ��ch 
let. „Zame�stnanci obce maj�� za sebou tr�i ty�dny 
intenzivn��ch pr���prav a spousta pra� ce, za coz�  jim 
patr��� velky�  d��k,“ poznamenala zame�stnankyne�  
Obecn��ho u� r�adu Nade� jkov S� te�pa�nka C�apkova� . 
Pra� ve�  ona a m��stostarostka obce Kla� ra Tesar�ova�  
sta� ly u zrodu mys� lenky uspor�a�dat pochod  
na trase podmanive�  nauc�ne�  stezky, jej��z�  vznik  
je spojeny�  s osobnost�� nade� jkovske�ho uc�itele 
Bohuslava Hedvika. 
Jiste�  je, z�e v u� vodu zm��ne�ne�  slu� vko „poprve� “ 
nas� lo mimor�a�dne�  u� rodnou pu� du a do dals� ��ch let 
z ne� j vzejde velmi pr���jemna�  tradice.      Pavel Šácha        
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HASIČI  

Nadějkovský hasičský sbor má za sebou 
valnou hromadu a před sebou nové plány 
Členové SDH Nadějkov prožívají v posledních týdnech velmi příjemné období. Nemuseli 
asistovat u žádné ryze smutné události a ústup covidových omezení jim umožnil narýsovat 
plány na letošní rok tak, jak byli dříve zvyklí. Hovoří o tom i jejich následující příspěvek.      

J sme ra�di, z�e uz�  se z� ivot m��stn��ch lid�� zac���na�  
pomalu vracet do stary�ch kolej��. Mu� z�eme se 
potka�vat a de� lat aktivity, ktere�  na� s bav��, 
pr�estoz�e uz�  se na r�adu ve�c�� d��va�me jinak  

a chova�me se snad zodpove�dne� ji i opatrne� ji.  
 Aktua� lne�  pro va� s pr�ipravujeme r�adu akc��,  
o ktery�ch va� s budeme pru� be�z�ne�  podrobne� ji 
informovat, napr���klad v m��stn��m rozhlase, na 
vy�ve� sce, obecn��m webu c�i v pr���s� t��ch vyda� n��ch 
Hlasu Nade� jkova. 
 Dve�  z nich jsou napla�novane�  na kve� tnove�  dny. 
Sobota 14. kve� tna je pr�edbe�z�ny�m term��nem 
okrskove�  hasic�ske�  soute�z�e, kterou tentokra� t 
por�a� da�me pra�ve�  my na zdejs� ��m hr�is� ti. O dva 
ty�dny pozde� ji, tedy v sobotu 28. kve� tna se 
mu� z�ete te� s� it na tradic�n�� Poha� dkovy�  les. De� ti se 
vydaj�� na procha� zku nade� jkovskou za� meckou 
zahradou, zasoute�z� �� si s poha� dkovy�mi 
postavami a na hr�is� ti pro ne�  bude pr�ipravene�  
malova�n�� na oblic�ej, ska�kac�� hrad a obc�erstven�� 
s hudbou. 
 Co se ty�c�e nas� ich za� sahu� , ty se nas�te� st��  
v posledn��ch me�s��c��ch omezily pouze  
na odstrane�n�� padly�ch stromu�  z m��stn��ch 
komunikac��, a to 21. r���jna lon� ske�ho roku a letos 
17. u� nora. 
 V pa� tek 25. br�ezna se v kinobaru uskutec�nila 
vy�roc�n�� valna�  hromada SDH Nade� jkov. K jej��m 
bodu� m patr�ilo celkove�  zhodnocen�� c�innosti 
sboru, ktery�  ma�  v souc�asne�  dobe�  99 c�lenu� ,  
a take�  krouz�ku Mlady�ch hasic�u� . Aktivn�� 
spolupra� ci s obc�� i c�as a u� sil��, ktere�  c�lenove�  
sboru ve�nuj�� pra� ci s hasic�sky�m pote� rem ocenil 
pozvany�  starosta Nade� jkova Arnos�t Nova� k.  
 Novy�m velitelem za� sahove�  jednotky se stal 
Michal Steinbauer, ktere�mu pr�edal funkci jeho 
pr�edchu� dce Stanislav Cimpa. Novy�m starostou 
okrsku je Toma� s�  Buchnar, jenz�  na tomto postu 
nahradil Frantis�ka C� iperu. 
 

MLADÍ HASIČI 
S třetím březnovým pondělkem začaly v naší 
klubovně schůzky mladých hasičů. Pro nové členy 
máme dveře stále dokořán a budeme se na ně 
moc těšit. Případné dotazy zájemců zodpoví 
Kamila Kozáková na telefonním čísle 777 244 502. 
                                                                    Marie Burdová 
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ZA HISTORIÍ NADĚJKOVSKA  

Ohlédnutí v čase: Busíny – Chlístov 

B us��ny lez� �� asi 1,5 kilometru jiz�ne�   
od Chl��stova. Tento statek me� l c���slo 8  
a patr�il k Chl��stovu az�  do roku 1882, 
kdy byl pr�ipojen ke Starcove�  Lhote�  

pod c���sly 19 a 20. 
Prvn�� zm��nky o Bus��nech se datuje k roku 1392 
v za�pise Agri Juxta Villam Bussin. V roce 1465 se 
jisty�  Matya� s�  jmenoval de Bussyna. V roce 1617 
uva� d�� urba� r�  Jistebnicky�  v Bus��nech pouze 
jedinou usedlost, zato vs�ak s deseti obyvateli. 
 
NAHLÉDNUTÍ DO MATRIKY 
Busíny 20. V roce 1882 dne 31. ledna si Jan 
Kofron�  z Boz�etic c�. 1 (narozen 19. dubna 1858) 
za manz�elku Johanu Bus��nskou (narozenou  
23. prosince 1862). V te�  dobe�  jsou jiz�  zapsan��  
na c���sle 20. De� ti: Frantis�ka, Jan, Stanislav S� te�pa�n, 
Anna (dvojc�ata) a Boz�ena Kater�ina. 
 Stanislav S� te�pa�n (nar. 22. prosince 1923) byl 
14. prosince roku 1949 odda� n a Anez�kou 
Lala� kovou z Jesenice. De� ti: Jaroslava, Marie, 
Anna a Ve� ra. 
 Busíny 19. V roce 1875 dne 23. listopadu si 
vzal Josef Bus��nsky�  z Bus��nu�  c�. 8 za manz�elku 
Josefu Koza�kovou z Vratis�ova. De� ti: Josef, Marie, 
Barbora, Frantis�ka, Anna, Josef, Josefa a 
Anton��n. 
 Josef Bus��nsky�  mlads� �� si vzal v roce 1921 dne 
21. dubna Anasta� zii Matus�kovou. De� ti: Jindr�is�ka 
Milada, Josef Frantis�ek a Stanislav Josef. 
 Stanislav Josef Bus��nsky�  si vzal za manz�elku 
Miloslavu Min� hovou ze Zaluz� ��. De� ti: Miloslav, 
Zdene�k a Marie. 

 Busíny 24. V roce 1960 vyrostla na Bus��nech 
chata, kde byla trvale hla� s�ena�  Marta Preissova�  
(narozena 19. prosince 1914). Pr�is� la z Nove�  
Vc�elnice na Jindr�ichohradecku. De� ti: Jana, Anna 
a David. Marta Preissova�  z Bus��nu�  c�. 24 zemr�ela 
v roce 1996 dne 15. za� r� �� ve ve�ku 82 let. 

Napsal a nakreslil: Jiří Vocílka 

Tento křížek se nachází několik metrů od rodinného domu 
Busínských. Na členitém kamenném podstavci stojí litinový 
křížek o výšce 230 centimetrů. Místo obklopuje dřevěný 
plot. Proč byl křížek postaven, o tom se dnes můžeme jen 
dohadovat. Pravdou je, že v roce 1800 zemřela ve věku  
36 let Dorota Busínská z Busín. Podle zápisu v matrice snad 
upadla na kámen. 

◀◀◀ SOUČASNOST. V posledních letech jsou 
Busíny mimo jiné také dějištěm multižánrového 
kulturního minifestivalu Busínská stodola.   
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HLAS POD MASKOU  

Karneval, jak má být…! Hostinský sál 
letos zaplnilo na sedm desítek masek        
Takovou společnost aby jeden pohledal… V sále Hostince U Jandů se to o první březnové sobotě 
jen hemžilo pohádkovými bytostmi, zvířátky, filmovými hrdiny a dalšími podivuhodnými 
postavami. A bylo u toho pořádně veselo! 

N ade� jkovsky�  hasic�sky�  sbor za podpory 
obce se uz�  pone�kolika� te�  chopil ote�z� �� 
de� tske�ho karnevalove�ho vesel�� a jeho 
por�adatele�  nemuseli litovat ani 

jedine�  vter�iny, kterou pr���prava� m akce ve�novali. 
V doprovodu rodic�u�  a prarodic�u�  dorazilo do 
sa� lu v��ce nez�  sedmdesa� t de� t��, ktere�  si odpoledne 
plne�  za�bavy, tance a soute�z� �� si na� lez� ite�  uz� ily. 
Sve�dc��� o tom i fakt, z�e se letos�n�� rej 
nejroztodivne� js� ��ch masek a kosty�mu�  prota� hl 
dobr�e pr�es tr�i hodiny. Neutichl vlastne�  ani po 
pla�novane�m vyvrcholen�� karnevalu: losova�n�� 
pr�ichystane�  tomboly. Jej��mi hlavn��mi cenami 
byly la� kave�  vyhl��z�ej��c�� dorty, ktere�  pro tuto 
pr���lez� itost upekla Marie Seidlova� . 
 Jen s�koda, z�e pr�iloz�ene�  fotografie jsou jen 
letmou sondou do pr�ehl��dky kra� sny�ch masek, 
ktere�  letos�n�� karneval ozdobily.  (pš)   
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HLAS POD MASKOU  

P rapor nade� jkovske�  tradice  
v minulosti nesla s�kola, pod jej��z�  
patronac�� se tehdy masopustn�� 
u� tery�  odv��jelo. 

 V letos�n��m roce se na ni obec rozhodla 
nava� zat. K jej��mu obnoven�� si zvolila 
symbolicke�  u� tery�  1. br�ezna. Centrem 
masopustn��ho vesel�� se tentokra� t stalo 
komunitn�� centrum, kde bylo pro vs�echny 
u� c�astn��ky, a pr�edevs� ��m pro de� ti 
pr�ichysta�no obc�erstven��. Pra� ve�  odtud  
se podivuhodna�  parta masek se svy�m 
doprovodem vydala na pru� vod obc��. 
Na�vrat k historicke�  kratochv��li vzalo  
na milost i poc�as��, a tak se staronovy�  
masopustn�� pru� vod obc�� urc�ite�  musel l��bit. 
Jeho novodoby�  prvn�� roc�n��k se vydar�il, a 
tak je navy�sost zr�ejme� , z�e pro nadcha� zej��c�� 
roky nezu� stane „sirotkem“.  (pš)         

Masopustní průvod Nadějkovem ožil  
První březnový den probudil v Nadějkově z letitého spánku jednu velmi milou a oblíbenou 
tradici: masopustní průvod obcí. 

Nadějkovský masopust nabídl všechno, co k této 
tradici neodmyslitelně patří. Foto: P. Dohnalová   

Také Nadějkovští pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny  
Cely�  sve� t v souc�asnosti proz� ��va�  utrpen�� 
ukrajinske�ho lidu pr�i ruske�  va� lec�ne�  agresi.  
K nucene�mu exodu ukrajinsky�ch matek s de� tmi  
a stars� ��ch lid�� nezu� sta� vaj�� lhostejn�� ani 
Nade� jkovs�t��. 
 Obec Nade� jkov poskytla byt ukrajinske�  matce 
se tr�emi de� tmi, a protoz�e se stejnou nezis�tnou 
pomoc�� pr�ispe�chali i soukrome�  osoby, z��skalo 
zde svu� j doc�asny�  azyl i dals� ��ch s�est obc�anu�  
Ukrajiny. V uplynuly�ch dnech uz�  se tito 
nade� jkovs�t�� hoste�  postupne�  zapojili do de�n��  
v obci a zdejs� ��ch aktivit. 
 V pa� tek 18. br�ezna se uskutec�nila online 
formou schu� zka za� stupcu�  jihoc�esky�ch obc��  
s hejtmanem kraje Martinem Kubou  
o pr�erozde� lovac��ch kvo� ta� ch na pomoc 
ukrajinsky�ch uprchl��ku� , ze ktere�  vzes� lo,  

z�e Nade� jkovs�t�� zajist�� ubytova�n�� dals� ��m deseti 
lidem z oblast�� zasaz�eny�ch va� lkou.  
 „Pro doc�asne�  ubytova�n�� te� chto lid�� se nyn�� 
upravuje te� locvic�na a prob��haj�� jedna�n�� s nas� imi 
obc�any o moz�nostech jejich ubytova�n��  
v soukrom��,“ uvedl starosta Arnos�t Nova�k.  
Ve stejny�  den, tedy 18. br�ezna, nav��c zasedalo 
obecn�� zastupitelstvo a rozhodlo o zr���zen�� 
transparentn��ho u� c�tu pro ver�ejne�  pr���spe�vky  
na pomoc ubytovany�m ukrajinsky�m azylantu� m. 
Zastupitele�  se nav��c dohodli na vyc�lene�n�� c�a� stky 
100 000 Kc� pro stejny�  u� c�el.                     Pavel Šácha 

Případné finanční příspěvky mohou posílat  
na výše zmíněný transparentní účet.  

Číslo účtu: 123-6801050267/0100  

SOLIDARITA S LIDMI ZE ZEMĚ POSTIŽENÉ VÁLKOU  
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 NADĚJKOVSKÉ NÁMĚSTÍ  

Naděje pro náměstí? 
Na veřejném projednání dvou návrhů na novou podobu náměstí, které se konalo 12. března, 
jsem ke svému překvapení zjistila, že v době zadání druhé studie v roce 2021 řada lidí včetně 
některých radních a autorky nového návrhu vůbec netušila, že obec na úpravy náměstí už devět 
let studii hotovou má. Chtěla bych proto – jako pamětník – krátce připomenout, co se událo  
v letech 2012 – 2014. 

AKTUÁLNÍ TÉMA 

N a projekt „Nade� je pro na� me�st��“ 
z��skala obec grant z programu „M��sto 
pod stromy“ Nadace Partnerstv��.  
Na jar�e a v le� te�  roku 2012 se konala 

celkem tr�i komunitn�� setka� n��, ktery�ch se 
zu� c�astnilo vz�dy okolo c�tyr�iceti lid��.  
 Pracovali jsme spolec�ne�  s pla� ny na� me�st��, 
mluvili jsme o tom, c�emu by tento nejdu� lez� ite� js� �� 
prostor v obci me� l slouz� it, co by se na� m na ne�m 
l��bilo. Na za�klade�  poz�adavku�  obc�anu�  
vypracovali architekti Iva a a Adam Baros�ovi 
ne�kolik na�vrhu� , ktere�  byly zver�ejne�ny na webu 
obce i na na� ste�nka� ch. Z nich jsme hlasova� n��m 
vyb��rali ty, ktere�  na� s nejv��ce oslovily. Pote�  
Baros�ovi vypracovali podrobnou studii cele�ho 
prostoru, na n��z�  se pod��leli i dals� �� architekti – 
odborn��ci na obnovu pama� tek, dopravu, 
osve� tlen�� a s��te� . Obec tak z��skala velmi 
komplexn�� a pec�live�  pr�ipraveny�  materia� l.  
Jeho hlavn�� ideou bylo „navra� cen�� funkc�nosti  
a na� plne�  do prostoru na� me�st��: cela�  plocha 
na�me�st�� by me� la by� t maxima� lne�  jednoducha� , 
pr�ehledna�  a univerza� ln�� pro s� iroke�  spektrum 
aktivit (pouť, zp��va� n�� u va� noc�n��ho smrku, 
stave�n�� ma� jky atd.).“ Na�vrh poc���tal take�   
s opatr�en��mi, ktera�  by me� la zklidnit dopravu  
na na�me�st�� (sn��z� it rychlost, kterou tudy auta 
proj��z�de� j��, srozumitelne�  vymezit m��sta  
na parkova�n��) a usnadnit pohyb pe�s� ��m. 
 V na� sleduj��c��m roce obec zaha� jila realizaci 
navrz�eny�ch u� prav. V letech 2013 – 2014 se 
podar�ilo c�a� stec�ne�  briga� dnicky prove�st tyto 
pra� ce: vyset tra� vn��k, vysadit l��py a trvalkove�  
za�hony okolo nich a okolo pomn��c�ku, vybudovat 
chodn��c�ek k obchodu a dlaz�bu se s� irokou 
spa� rou v centra� ln�� c�a� sti na� me�st��, vyznac�it 
parkovac�� m��sta na horn�� c�a� sti na� me�st��, 
vybudovat dva nove�  pr�echody pro chodce a 
jejich osve� tlen��. 
 V dals� ��ch letech pra� ce na na� me�st�� 

nepokrac�ovaly, takz�e ostatn�� c�a� sti na� vrhu zat��m 
zu� staly nerealizovane�  – napr���klad z� ivy�  plot mezi 
silnic�� a zelenou c�a� st�� na�me�st��, chodn��c�ek po jej�� 
vy�chodn�� c�a� sti, vy�sadba dvou lip, ktere�  by 
nahradily doz� ��vaj��c�� l��pu u parkovac�� plochy  
a zajistily by st��n na te� to c�a� sti na�me�st��, 
pr�ehledne�  vyznac�en�� parkovac��ch m��st a u� prava 
chodn��ku� . Rezervy urc�ite�  ma�me i v nutne�  
u� drz�be�  tra� vn��ku a trvalkovy�ch za�honu� . 
 Jsem ra�da, z�e se veden�� obce k mys� lence 
zleps�en�� vzhledu na�me�st�� vrac��. Dobry�m 
pokrac�ova�n��m ale podle me�  nen�� sme�st ze stolu 
vy�sledek u� sil�� mnoha spoluobc�anu�  a odborn��ku�  
a zac���t pla�novat c�a� st prostoru na�me�st�� znovu  
a izolovane� , bez ohledu na jiz�  existuj��c�� na� vrh  
a s� irs� �� vztahy. Doufa�m, z�e br�eznova�  schu� zka 
pr�ispe� la k tomu, aby se pr���padne�  zme�ny  
v pu� vodn��m projektu r�es� ily s jeho autory,  
s respektem k jejich dosavadn�� pra� ci a 
znalostem, a samozr�ejme�  take�  s ohledy  
na bezpec�nost, na� roky na u� drz�bu a vs�echny 
dals� �� souvislosti navrhovany�ch u� prav. Olga Černá   
 

V letech 2013—2014 došlo na nadějkovském náměstí  
k realizaci navržených úprav a brigádnicky se částečně 
podařilo provést některé uvažované práce.   
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NADĚJKOVSKÉ NÁMĚSTÍ  

J eden z projektu� , jak by mohlo na� me�st�� 
vypadat, vznikal ve spolupra� ci s m��stn��mi 
obc�any v roce 2012 a v roce 2013 – 2014 
probe�hla i d��lc��� realizace projektu. 

 Od projektu z roku 2012 uplynulo jiz�  deset let  
a bylo by dobre�  se na na�me�st�� pod��vat dnes�n��ma 
oc�ima; zamyslet se, zda ne�ktere�  z na�vrhu�  
projektu chceme realizovat i v souc�asnosti. 
Zva� z� it, zda napr���klad zuz�ova� n�� komunikace 
v obci, a s n��m zhors�en�� pru� jezdnosti, skutec�ne�  
pr�inese ky�z�eny�  efekt zklidne�n�� dopravy, nebo 
zda se t��mto za� sahem s pr�ihle�dnut��m ke skladbe�  
a velikosti zejme�na zeme�de� lske�  techniky 
doprava v Nade� jkove�  naopak nezhors� ��. Prvn��m 
krokem, ke ktere�mu chce obec pr�istoupit, je 
obnova zeleny�ch ploch na� me�st�� v souc�asny�ch 
hranic��ch, a to ve spolupra� ci s autory pu� vodn��ho 
projektu manz�ely Baros�ovy�mi za pr���padne�  
spolupra� ce s Ing. Petrou Pichovou z Chys�ek. 
 K obnoven�� jedna� n�� o vzhledu na� me�st�� dos� lo  
v br�eznu 2022. U� c�astn��ci setka� n�� v komunitn��m 
centru si pov��dali o pu� vodn��m projektu  
i o variante� , kterou ve forme�  studie zpracovala 
pra� ve�  Ing. Pichova� . Diskutovala se moz�nost 
urc�ity�ch zme�n v pu� vodn��m projektu, napr���klad 
um��ste�n�� hern��ch prvku� , odpoc�inkove�  zo� ny  
a p��tka pro horke�  dny. Z diskuse vyplynulo, z�e 
um��ste�n�� hern��ch prvku�  by mohlo by� t pro de� ti 
vzhledem k bl��zkosti komunikace nebezpec�ne� .  
V na�vaznosti na toto jedna�n�� zastupitelstvo na 
sve�m zaseda�n�� z pa� tku 18. br�ezna pr�ijalo 
na� sleduj��c�� usnesen��: Zastupitelstvo obce 
Nade� jkov schvaluje zada� n�� pro prvn�� etapu 
obnovy na�me�st�� v Nade� jkove�  pro manz�ele 
Baros�ovy ve zne�n�� „Revitalizace zelene�  c�a� sti 
na�me�st�� v Nade� jkove�  v souc�asny�ch hranic��ch“.  
 Um��ste�n�� novy�ch prvku�  pro de� ti by obec chte� la 
r�es� it ve spolupra� ci s autory a realiza� tory 
projektu Farska�  zahrada, coz�  je v souc�asne�  dobe�  
jiste�  kra� sne�  m��sto pro setka�va� n��. Prostoru pro 

de� tske�  aktivity vs�ak zat��m podle na� zoru rodic�u�  
pr���lis�  nenab��z��. Obec nab��dla souc�innost pr�i 
obnove�  sta� vaj��c��ch prvku� , snad se tedy podar���  
ve vza� jemne�  spolupra� ci autoru� , vlastn��ka 
pozemku a obce rozs� ��r�it funkc�nost farske�  
zahrady. Dals� �� prostor pro odpoc�inek a de� tske�  
aktivity chce obec vybudovat za pohostinstv��m 
U Jandu� . Nacha� z�� se zde nevyuz� ita�  obecn�� plocha 
v klidne�  oblasti te�me� r�  uprostr�ed obce. 
 Druhou etapou u� pravy na�me�st�� je jeho 
dopravn�� r�es�en��. Obec navrhuje nechat 
zpracovat novou studii, ktera�  bude odpov��dat 
souc�asne�  platne�  legislative�  (moz�na�  jes�te�  le�pe 
dva na�vrhy od ru� zny�ch autoru� ), aby bylo moz�ne�  
v kontextu se souc�asny�m dopravn��m zat��z�en��m 
navrhnout optima� ln�� r�es�en�� regulace dopravy  
v okol�� na�me�st��. 
 Tr�et�� etapa v roce 2024 by me� la zahrnovat 
pr�eloz�en�� sta� vaj��c��ho vzdus�ne�ho veden�� rozvodu�  
n��zke�ho nape� t�� v okol�� na�me�st�� do zeme�  (projekt 
E.GD) a rekonstrukci chodn��ku�  pr�ed domy 
kolem na�me�st��. 
 Ve� r���m, z�e se jednotlive�  etapy povede postupne�  
naplnit a brzy bude na na�me�st�� v Nade� jkove�  
jes�te�  hezc��� pohled.                                    Arnošt Novák 

Dívejme se na náměstí dnešníma očima 
V průběhu let 2015 – 2021 obec Nadějkov postupně opravuje obecní budovy, které vlastní. 
Některé na etapy (budova obecního úřadu v letech 2017 – 2018, pohostinství U Jandů 2019 – 
2020), některé jako jeden projekt (Polyfunkční komunitní centrum 2020 – 2021, Kulturní dům 
Brtec 2021). Jedním z posledních kroků pro zlepšení vzhledu samotného Nadějkova je úprava 
náměstí, v první etapě jeho zelené části. 

Březnové veřejné projednání budoucího vzhledu náměstí 
dodalo tomuto tématu další impuls a směr.  
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 HLAS PŘÍRODY¬INSPIRACE  

Pomolog Zdeněk Buzek provedl zájemce 
oblastí péče a ochrany ovocných dřevin 
Ti, co si v neděli 27. března udělali čas a vážili cestu na Čambulu, rozhodně nemuseli litovat.  
Za krásného jarního počasí a v nádherném prostředí na ně čekala užitečná ukázka výsadby, 
ochrany a péče o ovocné dřeviny v podání odborníka na slovo vzatého: Ing. Zdeňka Buzka.    

D emonstrace vy�sadby a pe�c�e o ovocne�  
dr�eviny v krajine�  pr�ila� kala na C�ambulu 
te�me�r�  dve�  des��tky za� jemcu� .  
 K uka� zce spra�vne�  vy�sadby a prvotn�� pe�c�e 

o nove�  zasazeny�  stromek poslouz�ila mlada�  tr�es�en� , 
konkre� tne�  odru� da Droganova z� luta�  polochrupka. 
Jedna�  se o stars� �� dlouhove�kou odru� du b��le�  tr�es�ne� , 
pravde�podobne�  vys�lechte�nou v Ne�mecku.  
„V dospe� losti je to pome�rne�  mohutny�  strom. Sa� zel se 
hlavne�  proto, z�e svou barvou odpuzovala s�pac�ky.  
Na pta�ky to opravdu fungovalo velmi dobr�e, bohuz�el 
na druhe�  strane�  zase pr�itahuje vrtuli tr�es�n� ovou,“ 
podotkl s u� sme�vem Zdene�k Buzek.  
 Vs�em pr���tomny�m pr�edvedl vs�e potr�ebne�  od prvn��ho 
do posledn��ho kru� c�ku: jak stromek spra�vne�   
a s ohledem na podm��nky vysadit a jak zabezpec�it 
jeho ochranu proti zve� r�i a dals� ��m okoln��m vlivu� m. 
Nast��nil samozr�ejme�  i dals� �� pe�c�i o „nova� c�ka“  
v krajine� . 
 Na� sledne�  se cela�  spolec�nost pr�esunula k jiz�  
zasazeny�m ovocny�m stromu� m kolem cesty  

k Pahorku. Tam j�� Zdene�k Buzek na� zorne�  pr�edvedl, 
jak ovocny�m dr�evina�m i v za� vislosti na dane�  
prostr�ed�� a dosavadn�� ru� st co nejv��ce usnadnit jejich 
dals��� vy�voj. 
 „Tyto stromy se ne�kolik let ner�ezaly, je proto nutne�  
jim zajistit alespon�  za�kladn�� pe�c�i a os�etr�en��,“ 
prohla� sil na m��ste� , „Nejedna�  se o fina� ln�� r�ez, ale jde  
o to, aby se to hnulo tam, kam je potr�eba. Aby se 
definoval termina� l stromu, a ten rostl tak, jak ma� ,“ 
upr�esnil Zdene�k Buzek. 
 D��ky pu� sobivy�m uka� zka�m, uz� itec�ny�m prakticky�m 
rada�m a za� jmu pr���tomny�ch se chv��le stra� vene�  na 
C�ambule prota�hly bezma� la na dve�  hodiny. Jak sa�m 
Zdene�k Buzek zm��nil, podobne�  akce absolvuje jen 
jednou c�i dvakra� t do roka. By�valo to i c�aste� ji, ale  
do uda� lost�� a dosavadn��ho rez� imu zasa�hl covid. 
 „Ani s poc�as��m to teď nen�� u� plne�  jednoduche� .  
V posledn��ch letech je totiz�  pome�rne�  dost 
rozkol��sane�  a te�z�ko lze pr�edv��dat, jak vlastne�  bude. 
Napr���klad lon� sky�  rok byl chladne� js� �� a prove�r�il 
odru� dy hrus�n��. Ne�ktere�  zaplodily, a ne�ktere�  naopak 
vu� bec. Rozhodne�  to kolem ovocny�ch stromu�  nen�� jen 
rutina; v pr���rode�  se sta� le ne�co de� je,“ uzavr�el 
pr���jemne�  nede� ln�� odpoledne Zdene�k Buzek. 
 Osobn�� medailonek tohoto odborn��ka a velmi 
inspirativn��ho muz�e pr�ina� s� ��me na na�sleduj��c�� strane� . 

Pavel Šácha 

Právě na ovocných stromech vysazených kolem cesty  
na Čambulu Zdeněk Buzek názorně ukázal, kterak určit 
terminál stromu a řezem zajistit mu co nejlepší podmínky.   

Zdeněk Buzek upravuje před výsadbou mladou třešeň 
odrůdy Droganova žlutá polochrupka, která je 
nejnovějším „obyvatelem“ cesty k vrchu Pahrbek. 
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HLAS PŘÍRODY¬OKÉNKO PRO…  

Přání Zdenka Buzka? Rád by ještě našel 
Vytoužené jablko J. E. Procheho 

Co vás k tak pozoruhodné celoživotní zálibě 
přivedlo? 
 V tom prostr�ed�� jsem de facto vyru� stal. De�da me� l 
zahradu se stary�mi stromy, kde jsem tra� vil v��kendy  
a pozde� ji se o ni staral. De�da dobr�e ve�de� l, co kde ma� . 
Vlastne�  uz�  prade�dec�ek si psal rodovou kroniku. V n�� 
bylo zaneseno, co kde je za odru� dy, kdy se sa�zely,  
od koho dostal sadbovy�  materia� l, byly tam 
rozkreslene�  pozice na zahrada� ch a podobne� .  
Jak se stane, že se koníček postupně promění  
v profesi? 
 Je to jednoduche� : zac�nete si pe�stovat stromky na 
zahrade� . A kdyz�  se va�m dar��� a vid��te, jak va�m rostou, 
tak pr�emy�s�l��te, jak to vs�echno da� l rozv��jet a ve�nujete 
se tomu sta� le v��c a v��c. 
Zbývá vám čas na nějaké další záliby? 
 Jak kdy, a jak kde. Ona je to v podstate�  sezonn�� 
za� lez� itost. Nejv��ce pra� ce je na jar�e a na podzim. 
Pravdou je, z�e co de� lat ma�m vlastne�  celoroc�ne� ; 
napr���klad v zime�  roubuju v ruce, ale c�love�k si pr�ece 
jen v��c vyhov��… Te�ch ve�c��, ktery�m se ve�nuji, je 
pome�rne�  dost. Kdyz�  mu� z�u, tak si ne�co zaj��mave�ho 
pr�ec�tu, tu a tam jsem vyrazil do pr���rody. O cestova�n�� 
do ciziny to ale u� plne�  nen��. Dr���v jsem chodil na ryby, 
ale na to uz�  mi teď nezby�va�  moc c�asu. Obc�as se 
ne�kde scha� z��me s kolegy, se ktery�mi mapujeme ty 
stare�  odru� dy. Teď se tr�eba hodne�  zkoumalo C�eske�  
str�edohor���. Ale to uz�  jsme vlastne�  zase u te�  moj�� 
profese… 

 
 
 
 
 

Co vás v poslední době zaručeně rozčílí, nebo 
naopak potěší? 
 „V dnes�n�� dobe�  uz�  me�  snad ani nic nerozc�iluje, nebo 
se alespon�  snaz� ��m, aby to tak bylo. Kdyz�  pak ma� te 

ne� jake�  proble�my, tak je to stejne�  nanic. Rozc�ilovat se 
mu� z�ete ve ve�cech, se ktery�mi jde ne�co ude� lat, u te�ch 
ostatn��ch to nema�  cenu. A co me�  pote�s� ��? Kdyz�  se 
ra�no vzbud��m, a nic mi nen��. Me� l jsem a ne� jake�  
zdravotn�� proble�my a jes�te�  se v nich tak ne� jak tluc�u. 
Kaz�dopa�dne�  je du� lez� ite�  ume� t se kaz�dy�  den radovat  
z malic�kost��. 
Máte před sebou nějaký cíl nebo sen, který jste si 
ještě nestihl splnit? 
 R� ekl bych, z�e snad uz�  ani z�a� dny�  nen��. Snad jen jes�te�  
stihnout zaloz� it rodinu, na to uz�  ma�m nejvys�s� �� c�as. 
Co se ty�c�e profesn��ho z� ivota, jes�te�  bych ra�d nas�el 
ne� jake�  odru� dy od Josefa Procheho. S kolegy po nich 
neusta� le pa� tra�me a uz�  se na�m jich asi deset podar�ilo 
objevit, ale nebylo by u� plne�  od ve�ci naj��t Vytouz�ene�  
jablko. 
Povídáme si v jednom z mnoha krásných koutů 
Nadějkovska. Jak blízký je váš vztah k tomuto 
kraji? 
 Ma�m tady pa� r zna�my�ch a ra�d sem jezd��m. I z toho 
titulu, z�e tady zu� stala takova�  ta oa� za pu� vodn�� 
zachovale�  pr���rody. To uz�  ma� lokde najdete. Kdyz�  jede 
c�love�k po Vysoc�ine� , tak je to jine� , hodne�  se tam toho 
zoralo. Na Nade� jkovsku je hodne�  travnaty�ch ploch  
a tu mozaiku pr�ece jen vid��te daleko pestr�ejs���, coz�  je 
vu� c�i m��stn�� krajine�  vlastne�  logicke� . Je tu opravdu 
moc hezky.  
Osobní otázka na závěr: Jaké motto si nesete 
svým životem? 
 Uz�  to tu vlastne�  zazne� lo: m��t radost z malic�kost��.  
Za stres opravdu nic nestoj��…!                      Pavel Šácha 

Ing. Zdeněk Buzek 
43 let. Jeho celoživotním zájmem je pěstování starých 
odrůd ovoce a tradiční formy hospodaření. Sám založil 
a provozuje ovocnou školku produkující tradiční 
odrůdy ovoce a poskytuje samozřejmě také služby  
v oblasti poradenství a péče o ovocné stromky. Stopy 
jeho práce a odborných schopností jsou také na 
Nadějkovsku výrazně patrné.     

„Je důležité umět se každý den 
 radovat z maličkostí.“ 

ING. ZDENĚK BUZEK 
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NA TOULKÁCH TOULAVOU  

Nenápadný, leč zcela unikátní klenot 
na kraji Soběslavi: to je rybník Nový 

O blast rybn��ka Novy�  (nebo te� z�  Nove�ho 
rybn��ka) u Sobe�slavi se v roce 1949 
ocitla na seznamu pr���rodn��ch 
pama� tek. Stoj�� za t��m naprosto 

unika� tn�� flo� ra i fauna a vy�skyt plovouc��ch 
ostru� vku� .  
 Zdejs� �� druhova�  diverzita, tedy pr�irozena�  
vlastnost pr���rody, kterou si sama vytva� r��� coby 
podm��nku sve�ho zachova�n��, zu� sta� va�  vskutku 
obdivuhodna� . A to i pr�esto, z�e nesmyslne�  vyuz� it�� 
rybn��ku pro hospoda� r�ske�  u� c�ely se na tomto 
unika� tn��m syste�mu fata� lne�  podepsalo; ve� ts� inu 
unika� tn��ch rostlinny�ch a z� ivoc�is�ny�ch druhu�  uz�  
zde na�vs�te�vn��ci neobjev��, a plovouc�� ostru� vku 
jsou k vide�n�� srostle�  ve vy�chodn�� c�a� sti Nove�ho 
rybn��ka. I pr�esto zu� sta� va�  unika� tem a m��stem,  
o ktere�m rozhodne�  stoj�� za to si leccos 
nastudovat, a pr�edevs� ��m ho shle�dnout. 

 Osud Nove�ho 
rybn��ka ale  
s pr���chodem 
leps� ��ch c�asu�  
rozhodne�  netrpe� l 
lhostejnost��. 

Vy�znamnou kapitolu sve�  existence napsal tento 
sve�bytny�  klenot s pr���chodem roku 2018. Nac�as 
odhodil s�at pr���rodn�� pama� tky a jeho okol�� 
lemovaly na�pisy „Pozor, stavenis�te� “. Me�sto 
Sobe�slav se totiz�  rozhodlo pro realizaci 
razantn��, lec� nutne�  akce: odbahne�n�� Nove�ho. 
Jej��m jednoznac�ny�m c��lem bylo odte�z� it sediment 
ze dna rybn��ka a uc�init i dals� �� u� pravy potr�ebne�  
pro zleps�en�� podm��nek z� ivota tamn�� 
podivuhodne�  flo� ry a fauny. A jes�te�  nez�  tyto 
nelehke�  pra� ce zac�aly, bylo nutne�  zajistit zcela 
specifickou a citlivou pe�c�i obyvatelu� m tohoto 
pozoruhodne�ho m��sta. Jednalo se napr���klad o 
vza� cne�  velevruby mal��r�ske� , raky, s�keble, lekn��ny 
a dals� �� z� ivoc�ichy i rostliny, ktere�  bylo nutne�  

pr�em��stit do nedaleke�  vodn�� na�drz�e a pozde� ji je 
vra� tit zpe� t do jejich pu� vodn��ho prostr�ed��.  
 V parku u Nove�ho najdou vy� letn��ci letn�� 
pavilo� nek s pr���jemny�m vy�hledem na ve� z�e obou 
sobe�slavsky�ch kostelu�  a hradu Hla� ska. Nedaleko 
rybn��ka je pro osve�z�en�� v horke�m poc�as��  
k dispozici koupalis� te� .  
 Procha� zkou po hra� zi Nove�ho rybn��ka se lide�  
dostanou az�  k meandru� m C�ernovicke�ho potoka 
a na vrchol zvany�  Va�penka a kdysi vy� letn�� m��sto 
Muchomu� rka s kra� sny�m rozhledem na celou 
rezervaci a na me�sto. Na druhou stranu od 
Va�penky za kolejemi zaujme pr�edevs� ��m de� ti 
mala�  zv��r�ec�� farma, ktera�  je na� vs�te�vn��ku� m volne�  
zpr���stupne�na� .                                                Pavel Šácha 

Pokud byste se někdy zatoulali na severní okraj poklidného jihočeského města Soběslav, 
stanete na hrázi rybníka, který se – ač je na první pohled docela obyčejný – těší ohromnému 
významu a úctě. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Kudy na místo? Z parkoviště u koupaliště se  
na turistickou cestu dostanete ulicí Tyršova  
a poté za železničním viaduktem uhnete vlevo.  
Charakter výletu: Zmíněná trasa není nikterak 
náročná a měří zhruba jen 2,5 kilometru. Užít si 
ji proto klidně mohou i rodiny s dětmi, ať už 
jako pěší či ze sedla bicyklu, profil tohoto výletu 
však bohužel nezaručuje bezbariérovost. 
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ZACHOVALÝ KRAJ  

Práce na stezkách a cestách Nadějkovska 
nekončí. Na co se poutníci mohou těšit?  
Na jaře a na podzim loňského roku se sešli zástupci obce a spolku Zachovalý kraj a domluvili 
se, jakým směrem se bude odvíjet péče o nadějkovskou naučnou stezku a obnovené cesty.  
Co se tedy během minulého roku a začátku toho letošního podařilo? 

P ra� ce a pla� nu�  je samozr�ejme�  sta� le dost  
a dost. Jir��� Benda dlouhodobe�   
a pravidelne�  sec�e porost na stezka� ch  
i cesta� ch, pr�ic�emz�  v posledn��m roce 

tuto sluz�bu plat�� obec.  
 Obnovili jsme znac�en�� v Kladina� ch a Ha� jetine�  
(tam dvakra� t, protoz�e stromy se znac�kami byly 
na podzim poka� ceny a obec je po upozorne�n�� 
nahradila ku� ly). Pr�ibyly nove�  lavic�ky v 
R� eha� c�kovine� , na Homol��ch, na Draha� ch, nad 
C� ic�kovicky�m u� dol��m a vedle kaplic�ky u Hronovy 
Vesce; jako materia� l slouz� ily stare�  tra� my  
z krovu kostela sv. Michaela, ktere�  ve�novala 
farnost Jistebnice. Lavic�ky jsme osadili 
briga�dnicky.  
 U cesty z Rozhra�n�� na Vysoka�  draha  
(u Modl��kova), kterou obnovuje rodina 
Bendova, jsme poma� hali s vysa� zen��m jablon��  
a hrus�n��. Stromky obstaral Okras� lovac�� spolek, 
na obnovu cesty a na� kup stromku�  pr�ispe� la obec. 
Dals� �� ovocne�  stromky vysadili Jirka Benda  
a Olga Dus�kova�  na mez��ch  
na Draha� ch nad Nade� jkovem. 
Pobl��z�  cesty je nove�  ohnis�te�   
s kamenny�mi lavic�kami. Lide�   
z obou spolku�  na spolec�ne�  
briga�de�  vyc�istili okol�� 
studa�nky u S� ichovy Vesce a zpru� chodnili starou 
u� vozovou cestu vedouc�� nad n�� sme�rem k silnici 
na Mozolov.  
 Obec si vzala na starost vy�sadby na C�ambule  
a odpoc�inkove�  m��sto Na Rozhra� n��, kde vzniklo 
nove�  posezen�� a bylo obnoveno ohnis�te�  
(pracovníci obce za pomoci pane Tesaře a pana 
Buzka umístili lavičky, stůl a vybudovali ohniště; 
premiéru si posezení odbylo v průběhu Pochodu 
naučnou stezkou Nadějkovsko, o kterém 
informujeme v tomto vydání v samostatném 
článku – pozn. red.). 
 V letos�n��m roce bychom spolec�ne�  s 

Okras� lovac��m spolkem – alespon�  symbolicky – 
ra�di propojili stezku a obnovene�  cesty 
spolec�ny�mi vy� tvarny�mi prvky. Na cesty, ktere�  
nejsou v tere�nu znac�ene� , chceme upozornit 
ruc�ne�  malovany�mi sme� rovkami.  

 Na nove�  lavic�ky na nauc�ne�   
a rodinne�  stezce bychom chte� li 
pr�idat cedulky se jme�ny 
vy�znamny�ch nade� jkovsky�ch 
obc�anu� : duchovn��ho otce stezky 
pana Bohuslava Hedvika, 

zakladatele „stromkovy�ch slavnost��“ pana 
r���d��c��ho Jana Hu� rky, le�kar�e a zakladatele Sokola 
MUDr. Jana Blabola, mecena� s�e Josefa Dus�ka, 
folkloristy S� te�pa�na Dvor�a� ka a dals� ��ch osobnost��.  
 Oslovili jsme proto p��smomal��r�e Dana 
Plavecke�ho, ktery�  se do Nade� jkova pr�iste�hoval 
pr�ed ne�kolika lety, a poz�a�dali ho o na�vrh 
sme�rovek a cedulek.  
 Moc se te� s� ��me na to, z�e Nade� jkovsko nove�  z��ska�  
kra� sny�  a specificky�  vy� tvarny�  prvek, ktery�  pote� s� �� 
jak m��stn��, tak poutn��ky po zdejs� ��ch cesta� ch,  
a za� roven�  jim pr�ipomene zaj��mavou historii 
nas�eho kraje.                                                 Olga Černá 
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 NADĚJKOVSKÉ STŘÍPKY  

Jak si vedla v loňském roce knihovna?  

N ade� jkovska�  knihovna si na neza� jem 
rozhodne�  nemu� z�e ste� z�ovat.  
V lon� ske�m roce ji navs�t��vilo   
93 c�tena� r�u� , z toho 25 de� t�� do 15 let.  

Z knihovn��ho fondu, ktery�  obsahuje 4369 knih, 
si c�tena� r�i vybrali 3303 vy�pu� jc�ek, z toho 885 
c�asopisu� . Nauc�ny�ch knih pro dospe� le�  bylo 
zapu� jc�eno 217, beletrie 1539, nauc�ny�ch titulu�  
pro de� ti 99 a beletrie pro de� ti 855.  
 Aby bylo z c�eho vyb��rat, je tr�eba knihovn�� fond 
dopln� ovat. V pru� be�hu roku 2021 do ne� j pr�ibylo 
celkem 351 novinek z ne�kolika zdroju� : 
zakoupeny�ch z rozpoc�tu obce, z��skany�ch  
z programu C�eska�  knihovna, darovany�ch  
knihovnami v Ta�bor�e, v Milevsku a v Jistebnici 
c�i ve�novany�ch obc�any Nade� jkova. 
 Pokud ani tak c�tena� r�  v nas�em fondu svou knihu 
nenajde, mu� z�e vyuz� ��t takzvanou meziknihovn�� 

vy�pu� jc�n�� sluz�bu. V ra�mci te� chto vy�pu� jc�ek nas�e 
knihovna zajistila 32 kniz�n��ch dokumentu�   
z jiny�ch knihoven. K dispozici me� la nav��c jes�te�  
vy�me�nne�  soubory z Me�stske�  knihovny v Ta�bor�e, 
a to 400 knih.  
 V neposledn�� r�ade�  nab��z�� knihovna v Nade� jkove�  
take�  pr���stup k internetu, tisk, skenova�n�� 
dokumentu�  a balen�� knih. Tyto sluz�by vyuz� ilo  
v lon� ske�m roce 13 uz� ivatelu� .         Petra Macháčková 
 

AKCE V NADĚJKOVĚAKCE V NADĚJKOVĚAKCE V NADĚJKOVĚ   
Sobota 23. dubna: 

Den Země. Úklid vybrané lokality, který bude zakončený 
společným opékáním buřtů. Začátek v 10 hodin. 

Sobota 30. dubna: 
Čarodějnice v Nadějkově. Přijďte si užít čarodějnickou 
tradici na náměstí. 

Sobota 7. května: 
Čajovna Na stezce. Vzpomínka na Bohuslava Hedvika. 
Promítání filmů Václava Borovičky o B. Hedvikovi  
a dokumentů a filmů, které pan učitel Hedvik natočil. 

Sobota 14. května: 
Hasičská soutěž. Okrskové hasičské klání na hřišti. 

Sobota 21. května: 
Pochod Praha-Prčice. Pořadatelé legendárního pochodu 
narýsovali přes Nadějkov tři trasy – pěší ze Střezimíře a 
Tábora a cyklistickou z Milevska. Nejen pro pochodníky 
bude připraveno občerstvení v Pohostinství u Jandů. 

Sobota 28. května: 
Dětský den a Pohádkový les. Den, při kterém se děti 
nebudou ani na okamžik nudit…! 

Víkend 10. – 12. června: 
Nadějkovská pouť. O pouťovém programu informujeme 
samostatně na této straně. 
Neuvedené časy a místa konání budou upřesněny na webu obce a na 
vývěsce obecního úřadu. Program akcí na další měsíce zveřejníme v 
příštím vydání Hlasu.  

V��kend 10. – 12. c�ervna by me� li m��t obyvatele�  
Nade� jkovska i okol�� ve svy�ch kalenda� r���ch 
zakrouz�kovany�  c�erveny�m p��smem. O slovo se 
totiz�  pr�ihla� s�� tradic�n�� pouťove�  vesel�� okor�ene�ne�  
spoustou za�bavy a doprovodny�ch akc��. 
Uz�  v pa� tek se uskutec�n�� taneční zábava  
v nade� jkovske�  hospode� . Milovn��ci dobre�ho v��na 
si pr�ijdou na sve�  o den pozde� ji, kdy je pro ne�   
na na�dvor��� polyfunkc�n��ho komunitn��ho centra 
pr�ichysta�n vinný košt.  
 V nede� li dopoledne se ocitne v centru 
pozornosti fotbalove�  hr�is� te� , kde si to  
v prestiz�n��m fotbalovém utkání rozdaj�� rodic�e  
s de� tmi. Vs� ichni spolec�ne�  pak mohou po obe�de�  
obdivovat uka� zku dravců v akci, 
prostr�ednictv��m ktere�  nahle�dnou do z� ivota 
te� chto elegantn��ch a hrdy�ch tvoru� . 
 Po cely�  v��kend mohou lide�  navs�t��vit dvě 
výstavy. V komunitn��m centru jim budou 
vystaveny na odiv myslivecke�  trofeje a  
v knihovne�  se sezna�m�� se zdar�ily�mi a osobity�mi 
sn��mky fotografu� . 
 Zat��m v pr���prava� ch je i dals� �� doprovodny�  
program, ktery�  umocn�� atmosfe� ru nade� jkovske�  
pouti.  (pš) 

Nadějkovská pouť 

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

Telefonní kontakt: 739 423 451 



   

Hlas Nadějkova                               21 

NADĚJKOVSKÉ STŘÍPKY  

Od druhého dubnového víkendu až do října bude 
obyvatelům Nadějkovska k dispozici kontejner na sběr 
biologicky rozložitelného odpadu. Přinášíme rozpis 
jeho umístění ve zmíněných měsících. 
Do kontejneru je možno ukládat trávu, listí, ovoce  
a zeleninu či slupky brambor a dalších plodů. Naopak 
zakázáno je vhazovat mezi uvedené věci větve, zbytky 
jídla, kosti, a samozřejmě také jakýkoliv komunální 
odpad.        
 

TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERU 
DUBEN 
9. dubna: Nadějkov ke Špejcharu. 10. dubna: Brtec.  
16. dubna: Nadějkov u bytovky čp. 105. 17. dubna: 
Hronova Vesec. 23. dubna: Nadějkov Nová - u staré 
hasičárny. 24. dubna: Kaliště. 30. dubna: Nadějkov  
k okálům. 
KVĚTEN 
1. května: Hubov. 7. května: Nadějkov u obchodu.  
8. května: Starcova Lhota. 14. května: Nadějkov ke 
Špejcharu. 15. května: Brtec. 21. května: Nadějkov  
u bytovky čp. 105. 22. května: Hronova Vesec.  
28. května: Nadějkov Nová - na drahách. 29. května: 
Kaliště. 
ČERVEN 
4. června: Nadějkov k okálům. 5. června: Hubov.  
11. června: Nadějkov u obchodu. 12. června: Starcova 
Lhota. 18. června: Nadějkov ke Špejcharu. 19. června: 
Brtec. 25. června: Nadějkov u bytovky čp. 105.  
26. června: Hronova Vesec. 

ČERVENEC 
2. července: Nadějkov Nová - u staré hasičárny.  
3. července: Kaliště. 9. července: Nadějkov k okálům. 
10. července: Hubov. 16. července: Nadějkov u 
obchodu. 17. července: Starcova Lhota. 23. července: 
Nadějkov ke Špejcharu. 24. července: Brtec.  
30. července: Nadějkov u bytovky čp. 105.  
31. července: Hronova Vesec. 
SRPEN 
6. srpna: Nadějkov Nová - na drahách. 7. srpna: 
Kaliště. 13. srpna: Nadějkov k okálům. 14. srpna: 
Hubov. 20. srpna: Nadějkov u obchodu. 21. srpna: 
Starcova Lhota. 27. srpna: Nadějkov ke Špejcharu.  
28. srpna: Brtec. 
ZÁŘÍ 
3. září: Nadějkov u bytovky čp. 105. 4. září: Hronova 
Vesec. 10. září: Nadějkov Nová - u staré hasičárny.  
11. září: Kaliště. 17. září: Nadějkov k okálům. 18. září: 
Hubov. 24. září: Nadějkov u obchodu. 25. září: 
Starcova Lhota. 
ŘÍJEN 
1. října: Nadějkov ke Špejcharu. 2. října: Brtec. 8. října: 
Nadějkov u bytovky čp. 105. 9. října: Hronova Vesec 
15. října: Nadějkov Nová - na drahách. 16. října: 
Kaliště. 22. října: Nadějkov k okálům. 23. října: Hubov. 
29. října: Nadějkov u obchodu. 30. října: Starcova 
Lhota. 
Po telefonické domluvě s panem Kozákem na čísle 604 231 
892 je možné si zajistit umístění kontejner i mimo uvedený 
rozpis (od pondělí do čtvrtka), a to za poplatek 250 Kč 
včetně DPH. Kontejner se odváží vždy následující den ráno. 

Sběr bioodpadu začal. Kdy, kde a co? 

LEDEN 
Anežka Kotalíková, Kaliště 
Václav Kabíček, Nadějkov 
Jiřina Turnovcová, Petříkovice 
Milena Hulanová, Nadějkov 
Marie Nováková, Nadějkov 
Petr Dvořák, Vratišov 
ÚNOR 
Anna Podzimková, Nadějkov 
Josef Šitta, Nadějkov 
Libuše Macháčková, Nadějkov 
Milada Kotalíková, Nadějkov 
Stanislav Hejna, Nadějkov 

Daniel Kubišta, Nadějkov 
Martin Havelka, Nadějkov 
Anežka Kožmínová, Modlíkov 
BŘEZEN 
Pavel Kotalík, Nadějkov 
Marie Čapková, Křenovy Dvory 
Jaroslav Vacek, Brtec 
Zdeněk Černý, Kaliště 
Zdeňka Klímová, Větrov 
Jarmila Urbanová, Vratišov 

Blahopřejeme našim jubilantům!Blahopřejeme našim jubilantům!Blahopřejeme našim jubilantům!   
———---—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————   IN
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Usnesení z  listopadového zasedání zastupitelstva 
Rozpoc�tova�  opatr�en�� 
Usnesení č. 46/2021: ZO bere na ve�dom�� 
rozpoc�tova�  opatr�en�� v pr�edloz�ene�m zne�n�� (pr�iloz�eno 
k materia� lu� m). 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Rozpoc�tove�  opatr�en�� c�. 13 
Usnesení č. 47/2021: ZO schvaluje rozpoc�tove�  
opatr�en�� c���slo 13 v celkove�  vy�s� i 525266,05 Kc�  
na vy�dajove�  a pr���jmove�  strane�  rozpoc�tu. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Na�vrh rozpoc�tu obce 2022 
Usnesení č. 48/2021: ZO bere na ve�dom�� na� vrh 
rozpoc�tu, ktery�  bude v konec�ne�  verzi projedna�vat  
na sve�m pr���s� t��m zaseda�n��, schvaluje konec�ny�  term��n 
na poda�va�n�� na� vrhu�  na zme�ny rozpoc�tu do 14. 12. 
2021. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Dar SDH 
Usnesení č. 49/2021: ZO schvaluje poskytnut�� daru 
SDH Nade� jkov ve vy�s� i 81 895 Kc�. Proveden�� 
potr�ebne�ho rozpoc�tove�ho opatr�en�� deleguje 
zastupitelstvo do pravomoci rady obce Nade� jkov. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Odpadove�  hospoda� r�stv�� 
Usnesení č. 50/2021: ZO schvaluje nove�  zne�n�� 
Obecne�  za� vaznE�  vyhla� s�ky c�. 3/2020 o m��stn��m 
poplatku za provoz syste�mu shromaz�ďova�n��, sbe� ru, 
pr�epravy, tr���de�n��, vyuz���va�n�� a odstran� ova�n�� 
komuna� ln��ch odpadu� , odst. 4, c�l. (1) takto: 
C� l. 4 
Sazba poplatku 
1) Sazba poplatku c�in�� 600 Kc� a je tvor�ena: 
a) z c�a� stky 86 Kc� za kalenda�r�n�� rok a 
b) z c�a� stky 514 Kc� za kalenda� r�n�� rok. Tato c�a� stka je 
stanovena na za�klade�  skutec�ny�ch na�kladu�  obce 
pr�edchoz��ho kalenda� r�n��ho roku na sbe� r a svoz 
netr���de�ne�ho komuna� ln��ho odpadu za poplatn��ka  
a kalenda� r�n�� rok. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 51/2021: ZO schvaluje vy�s� i poplatku  
za provoz syste�mu shromaz�ďova�n��, sbe� ru, pr�epravy, 
tr���de�n��, vyuz� ��va�n�� a odstran� ova�n�� komuna� ln��ch 
odpadu�  na rok 2022 v celkove�  vy�s� i 600 Kc�  
na poplatn��ka v cenove�  struktur�e shodne�  s C� l. 4 
Obecne�  za� vazne�  vyhla� s�ky c�. 3/2020. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Smlouva Rumpold 
Usnesení č. 52/2021: ZO schvaluje Dodatek c�. 11 
ke Smlouve�  o poskytova�n�� sluz�eb v oblasti nakla�da�n�� 
s odpady a Smlouvu o poskytova�n�� sluz�eb v oblasti 
nakla�da�n�� s odpady (separovane�  odpady)  

v Nade� jkove�  a m��stn��ch c�a� stech. Pove�r�uje starostu 
obce podpisem obou dokumentu� . 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Kalkulace a cena vodne�ho na rok 2022 
Usnesení č. 53/2021: ZO stanovuje cenu vodne�ho 
pro rok 2022 ve vy�s�i bez DPH. Nade� jkov: 43 Kc�/ m3, 
Kalis�te� : 27 Kc�/ m3, Ve� trov: 20 Kc�/ m3. 
Zastupitelstvo obce da� le pove�r�uje starostu obce 
podpisem ves�kery�ch souvisej��c��ch dokumentu�  se 
spolec�nost�� C�evak na rok 2022. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Projekty 2021 
Usnesení č. 54/2021: ZO bere na ve�dom�� stav 
projektu�  realizovany�ch v roce 2021. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Pla�novane�  projekty 2022 
Usnesení č. 55/2021: ZO schvaluje realizaci 
projektu Oprava lesn��ch cest pove�r�uje vyhla� s�en��m 
vy�be� rove�ho r���zen�� na dodavatele a vy�be� r 
ekonomicky nejvhodne� js� �� nab��dky deleguje  
do kompetence rady obce Nade� jkov a podpisem 
vs�ech dokumentu�  potr�ebny�ch k realizaci projektu 
starostu obce. Proveden�� potr�ebny�ch rozpoc�tovy�ch 
opatr�en�� deleguje do pravomoci rady obce. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 56/2021: ZO schvaluje realizaci 
projektu Oprava m��stn��ch komunikac��, vyhla� s�en��m 
vy�be� rove�ho r���zen�� na dodavatele a vy�be� r 
ekonomicky nejvhodne� js� �� nab��dky deleguje  
do kompetence rady obce Nade� jkov, podpisem vs�ech 
dokumentu�  potr�ebny�ch k realizaci projektu 
pove�r�uje starostu obce. Proveden�� potr�ebny�ch 
rozpoc�tovy�ch opatr�en�� deleguje do pravomoci rady 
obce. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 57/2021: ZO bere na ve�dom�� informace 
o pla�novany�ch projektech obce pro rok 2022. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 57/2021: ZO bere na ve�dom�� informace 
o pla�novany�ch projektech obce pro rok 2022. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Pozemky pro individua� ln�� vy�stavbu 
 Usnesení č. 58/2021: ZO pove�r�uje starostu obce 
zjis�te�n��m rea� lne�  ceny pozemku�  urc�eny�ch  
k individua� ln�� za� stavbe�  v lokalita� ch srovnatelny�ch  
s Nade� jkovem. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Prodej pozemku�  obce 
Usnesení č. 59/2021:  
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku�   
nebo jejich c�a� st��  ▶▶▶  
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◀◀◀  Parceln�� c���slo: 947(1775 m2) ostatn�� plocha, 
neplodna�  pu� da, 166 (270 m2) orna�  pu� da,  
165/1 (2276 m2) orna�  pu� da, 163/2 (53 m2) orna�  
pu� da, 172/14 c�a� st (cca 1070 m2) orna�  pu� da. Celkem 
5444 m2. Katastra� ln�� u� zem��: Chl��stov dle rea� lne�  
vy�me�ry a stanovene�ho cen��ku, pove�r�uje starostu 
obce podpisem smluv a dokumentu�  potr�ebny�ch  
pro realizaci tohoto usnesen��. Na�klady spojene�  se 
zame�r�en��m a pr�evodem pozemku hrad�� kupuj��c��. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0 
Usnesení č. 60/2021: ZO schvaluje koupi pozemku 
Parceln�� c���slo 179 (906 m2) orna�  pu� da, 172/3 (2026 
m2) orna�  pu� da, 172/6 (314 m2) vodn�� plocha, 
172/1 c�a� st (cca 2500 m2) orna�  pu� da. Celkem 5746 
m2. Katastra� ln�� u� zem��: Chl��stov do vlastnictv�� obce 
Nade� jkov za kupn�� cenu dle rea� lne�  vy�me�ry a 
stanovene�ho cen��ku. Pove�r�uje starostu obce 
podpisem smluv a dokumentu�  potr�ebny�ch  
k realizaci tohoto usnesen��. Proveden�� potr�ebne�  
rozpoc�tove�  zme�ny deleguje zastupitelstvo do 
kompetence rady obce Nade� jkov, na�klady spojene�   
s pr�evodem pozemku�  hrad�� kupuj��c��. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Ve�cna�  br�emena 
Usnesení č. 61/2021: ZO schvaluje uzavr�en�� 
Smlouvy o smlouve�  budouc�� o zr���zen�� ve�cne�ho 
br�emene PI-001030059887/006-EPPI Kr�enovy 
Dvory xxxxxxxx: NN pr�ipojen�� a pove�r�uje starostu 
obce podpisem te� to smlouvy, za pr�edpokladu 
stanoven�� na�hrady za zr���zen�� ve� cne�ho br�emene  
ve vy�s� i 100 Kc�/m. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 

Vyuz�it�� prostor by�vale�  knihovny 
Usnesení č. 62/2021: ZO bere na ve�dom�� 
vybudova�n�� prostoru pro cvic�en�� v m��stnostech 
by�vale�  knihovny. Bod projedna�  na sve�m pr���s� t��m 
zaseda�n��, s doplne�n��m provozovatele a na�vrhu 
vybaven��. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 1 (Ing. C�erna� ). 
Projekt Pos�ta Partner 
Usnesení č. 63/2021: ZO souhlas�� se zajis�te�n��m 
sluz�eb spojeny�ch s projektem Pos�ta Partner obc�� 
Nade� jkov v objektu PKC. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Odme�ny 
Usnesení č. 64/2021: ZO schvaluje vy�s� i odme�n v 
pr�edloz�ene�m zne�n��, tedy: c�len zastupitelstva 600 Kc�, 
c�len vy�boru 750 Kc�, pr�edseda vy�boru 1000 Kc�, c�len 
rady 3000 Kc�, m��stostarosta/ka 15 000 Kc�. Odme�ny 
se v pr���pade�  soube�hu funkc�� nesc���taj��; c�len 
zastupitelstva, c�len nebo pr�edseda vy�boru, c�len rady 
nebo m��stostarosta/ka ma�  na� rok pouze na nejvys�s� �� 
odme�nu dle vykona�vane�  funkce. Platnost stanovene�  
vy�s�e odme�n je od 1. ledna 2022. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 1 (Ing. Tesar�ova� ). 
Usnesení č. 65/2021: Zastupitelstvo obce Nade� jkov 
schvaluje vyplacen�� odme�ny starostovi obce ve vy�s� i 
70 000 Kc� zejme�na za u� spe�s�nou realizaci 
investic�n��ch a neinvestic�n��ch projektu�  v obci v 
aktua� ln��m volebn��m obdob��. Odme�na bude 
vyplacena v nejbliz�s� ��m vy�platn��m term��nu. 
Proveden�� rozpoc�tove�  zme�ny deleguje zastupitelstvo 
do kompetence rady obce. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 1 (Ing. Nova�k). 

Usnesení z prosincového zasedání zastupitelstva 
Rozpoc�tova�  opatr�en�� 
Usnesení č. 68/2021: ZO bere na ve�dom�� 
rozpoc�tove�  opatr�en�� c�. 15 v pr�edloz�ene�m zne�n�� 
(pr�iloz�eno k materia� lu� m). 
Pro: 9 . Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 69/2021: ZO schvaluje rozpoc�tove�  
opatr�en�� c���slo 16 v celkove�  vy�s� i 868 600 Kc� na 
vy�dajove�  a pr���jmove�  strane�  rozpoc�tu. 
Pro: 9 . Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Rozpoc�et obce 2022 
Usnesení č. 70/2021: ZO schvaluje vyrovnany�  
rozpoc�et obce na rok 2021 v upravene�m zne�n�� s 
celkovy�mi pr���jmy a vy�daji ve vy�s� i 13 970 300 Kc�. 
Pro: 9. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 71/2021: ZO deleguje na radu obce 
prova�de� t ves�kere�  potr�ebna�  rozpoc�tova�  opatr�en��  
v obdob�� od 18. 12. 2021 do 31. 12. 2021. 
Pro: 9. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 

Pozemky pro individua� ln�� vy�stavbu 
Usnesení č. 72/2021: ZO bere na ve�dom�� informace 
o pr���prave�  pozemku�  pro individua� ln�� vy�stavbu, 
schvaluje navrz�eny�  harmonogram a pove�r�uje 
starostu obce k jedna�n�� o moz�ny�ch sme�na� ch 
pozemku�  a pr���prave�  projektove�  dokumentace. 
Pro: 9. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Vyuz�it�� prostor by�vale�  knihovny 
Usnesení č. 73/2021: ZO schvaluje vybudova�n�� 
prostoru pro cvic�en�� v m��stnostech by�vale�  knihovny. 
Rozpoc�tove�  zme�ny spojene�  s t��mto projektem 
deleguje do kompetence rady obce Nade� jkov, 
podpisem dokumentu�  potr�ebny�ch k realizaci 
projektu pove�r�uje starostu obce. 
Pro: 9 . Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Projekty 2022 
Usnesení č. 74/2021: ZO schvaluje realizaci 
projektu „Oprava hasic�ske�ho domku v Kalis�ti, ▶▶▶  
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Hlas Nadějkova, neperiodická tiskovina vydávaná obcí Nadějkov. Adresa: náměstí Prokopa Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov. Obecní web: 
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Petra Macháčková, Štěpánka Čapková, Klára Tesařová. Reg.č. MK ČR E 13168. Vydáno v nákladu 150 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 – 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 druhé letošní vydání je pondělí 13. června. 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. 

◀◀◀  fasa�da a socia� ln�� zar���zen��“. Poda�n�� 
z�a� dosti o dotaci, vyhla� s�en�� vy�be� rove�ho 
r���zen�� na dodavatele a vy�be� r ekonomicky 
nejvhodne� js� �� nab��dky deleguje  
do kompetence rady obce Nade� jkov. 
Podpisem vs�ech dokumentu�  potr�ebny�ch 
k realizaci projektu pove�r�uje starostu 
obce. Proveden�� potr�ebny�ch 
rozpoc�tovy�ch opatr�en�� deleguje  
do pravomoci rady obce. 
Pro: 9. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 75/2021: Zastupitelstvo 
obce Nade� jkov schvaluje realizaci 
projektu „Oprava m��stn��ch komunikac�� 
Starcova Lhota – Bla�hu� v mly�n, Bouc���“. Poda�n�� 
z�a� dosti o dotaci, vyhla� s�en�� vy�be� rove�ho r���zen��  
na dodavatele a vy�be� r ekonomicky nejvhodne� js��� 
nab��dky deleguje do kompetence rady obce 
Nade� jkov. Podpisem vs�ech dokumentu�  potr�ebny�ch  
k realizaci projektu pove�r�uje starostu obce. 
Proveden�� potr�ebny�ch rozpoc�tovy�ch opatr�en�� 

deleguje do pravomoci rady obce. 
Pro: 9 . Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Za�ve� r 
Usnesení č. 75/2021: ZO schvaluje 
na�vrh inventarizac�n�� komise obce  
ve sloz�en��: S� te�pa�nka C�apkova� , Milos�  
Koza�k, Vladim��ra L��vancova� . 
Pro: 10. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 75/2021: Zastupitelstvo 
obce Nade� jkov rus� �� usnesen��  
c�. 44/2021. 
Pro: 10. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 76/2021: ZO schvaluje 
pr���spe�vek 2 000 Kc� na rok pro kaz�de�ho 

z�a� ka ZS�  Nade� jkov, ktery�  navs�te�vuje s�kolu prezenc�ne� . 
Na� rok na pr���spe�vek zanika� , pokud si jej rodic� nebo 
rodic�e z�a� ka nevyzvednou do 31. 10. kalenda� r�n��ho 
roku, ve ktere�m byl pr���spe�vek pr�izna�n. Pro rok 2021 
stanovuje zastupitelstvo term��n c�erpa�n�� pr���spe�vku 
do 31. 12. 2021. 
Pro: 10. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 


