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Blahop řejeme všem,  
 

     kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 
duben:  Šít Josef, Nadějkov, Aberlová Věra, Nadějkov 
             Jindrák Pavel, Nadějkov, Novák Miloš, Nadějkov 
             Benda Stanislav, Hronova Vesec, Demský Jan, Kaliště 
 
květen:  Čapek Jaroslav, Brtec, Novák Jan, Starcova Lhota 
             Kotalík Vladimír, Kaliště, Šittová Růžena, Nadějkov 
 
červen:  Hejna Stanislav, Brtec, Petrová Anna, Hubov 
              Kosová Jaroslava, Nadějkov, Votruba Jan, Nadějkov 
              Koudelka Vladimír, Hronova Vesec, Bidlo Jiří, Nadějkov 
              Klatovský Antonín, Petříkovice 
             

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 Arnošt Novák a Petra Macháčková. 

Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 100 ks.  
� Toto číslo vychází v červenci 2015 � 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

   Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

     Příspěvky: Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Na-
dějkova! Uzávěrka příštího čísla je 13. září 2015, všechny podepsané pří-
spěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tiráži, 
vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme ze-
jména o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen v Hlase, 
ale i na webových stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  
     Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/
stránka. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější ven-
kovskou tržnici: www.venkovskatrznice.cz; vkládání inzerátů je bezplatné. 
     Předplatné: ve výši 21 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, tj. 
7 + 14 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, ucetni@nadejkov.
cz). 
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Dopis od starosty 
    

 
str.2 

Školní rok 2014/2015 
v nadějkovské malotřídce 

 
str.10 

HLAS  
NADĚJKOVA 

ročník XXIV / číslo 2 červenec 2015 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Restaurace Čertovo břemeno:  
VAŠE MÍSTO PRO RELAX 
 

str. 23 

Vážení spoluobčané, 
v polovině roku ještě není čas na bilancová-
ní, ale rád bych Vás stručně seznámil s tím, 
jaké finanční prostředky se pro obec povedlo 
v první polovině tohoto roku získat  

 
Školní rok 2014/2015 byl připraven dle škol-
ního vzdělávacího programu Tvořivá škola. 
Žáci se učili všemu, co je pro život důležité a 
rovněž prožili spoustu společných a zajíma-
vých chvil a zážitků.  

Možná ani nevíte, že tam je. Možná víte, ale 
bojíte se vejít. Restaurace Čertovo břemeno 
přitom za návštěvu rozhodně stojí.  

Stručně z obsahu: 

Dopis od starosty (2) Zápis ze zasedání zastupitelstva obce (3) 
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce (5)  
Školní rok 2014/2015 v nadějkovské malotřídce (10)  
Jak jsme se na chvíli stali rytíři a princeznami (15) 
Křížek u zámku, nebo jak to bylo doopravdy (16)  

Kamenný sloup u zámku v Nadějkově (17)  
Knihovna, hasičská soutěž Brtec (18)  

Akce okrašlovacího spolku, cesta na Čambulu (20)  
Aktuálně k úložišti (22) Restaurace Čertovo břemeno (23) 
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 ZPRÁVY Z OBCE 

   Vážení spoluob čané,     
     
     v polovině roku ještě není čas na bilancování, ale rád bych Vás stručně 
seznámil s tím, jaké finanční prostředky se pro obec povedlo v první polo-
vině tohoto roku získat a na jaké účely budou získané dotace použity.   
     V rámci vyhlášených dotačních programů jsme byli úspěšní s těmito 
žádostmi a v těchto částkách: 
 
z Jihočeského kraje: 
 

� Projekt Přepojení vrtů NJ1 a NJ2 Nadějkov - 1 300 000 Kč –           
          připojení nových zdrojů pitné vody pro Nadějkov a instalace nové    
          technologie čištění pitné vody, zejména odstranění arsenu.    
� Projekt Rekonstrukce střechy domu čp.133 - 170 000 Kč 
� Projekt Rekonstrukce topení, vody a odpadů domu čp. 5 –                        
          112 000 Kč 
� Projekt Světlo pro mikroregion - obnova veřejného osvětlení –         
          62 000 Kč 
 
z Ministerstva pro místní rozvoj: 
 

� Projekt Rekonstrukce místní komunikace Starcova Lhota- Nepřejov, 
Plechov – 4 253 545 Kč – oprava jedné    z nejponičenějších komu-
nikací v regionu včetně položení asfaltového koberce 

 
z Ministerstva životního prostředí:  
 

� Projekt Svážíme bioodpad z obce Nadějkov 4 595 526 Kč –  dotace 
na nákup nového malého nákladního automobilu pro obec včetně 
manipulační techniky, drtiče bioodpadu, svozových kontejnerů a 
kompostérů. Dotace umožní výměnu 30 let starého vozu Multicar 

 
     Do této doby se tedy povedlo získat finanční prostředky v celkové výši 
10 493 071 Kč,  což je více než celý schválený rozpočet obce Nadějkov 
na rok 2015. Převážnou většinu z vyjmenovaných dotačních příjmů se po-
vedlo získat pouze s 10% spoluúčastí obce. 
 
     Věřím, že se všechny uvedené akce zrealizují úspěšně a v termínu, 
abychom na konci roku mohli skutečně bilancovat. 
 

Arnošt Novák 
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SPOLEČNOST 

Restaurace  Čertovo b řemeno:  
VAŠE MÍSTO PRO RELAX 
 
Možná ani nevíte, že tam je. Možná víte, ale bojíte  se vejít. 
 

Restaurace Čertovo břemeno přitom za návštěvu rozhodně stojí.  
Stojí už jen za ten pocit, kdy v ní sedíte a napadá vás: je opravdu možné, 
že jsem jen takový kousek od Nadějkova? 

 

Restaurace je sice součástí golfového klubu, ale otevřena široké ve-
řejnosti. Možná vás napadá, že je golf drahý sport, tak to v restauraci bu-
de také spíše jen pro někoho… . ovšem to se mýlíte! Cenově je dostupná 
všem, kuchyně si zakládá na poctivosti a domáckosti, suroviny pocházejí 
od místních dodavatelů. Dostanete zde jak denní menu, tak výběr 
z minutkové nabídky. Nechybí předkrmy, dezerty a jídla pro děti. Ty tady 
mají připravený i svůj hrací koutek. Restaurace je bezbariérově přístup-
ná. 

 

Dopřejte si zde v klidu svůj relax, s krásným výhledem a v kulisách, 
které se pyšní titulem Stavba roku. Dejte si jen kávu nebo domácí zázvo-
rovou limonádu, můžete zde poobědvat nebo povečeřet s celou rodinou, 
s kolegy z práce, oslavit narozeniny či rovnou uspořádat svatbu!  
Už jste u nás byli a myslíte, že by se tady líbilo i vašim známým?  
 
Darujte jim dárkový poukaz! 

                         Golf Klub Čertovo břemeno 
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SPOLEČNOST 

                     Aktuáln ě k úložišti  
 
 

K aktuální situaci kolem úložiště radioaktivních odpadů vypracoval  
Edvard Sequens ze sdružení Calla (s využitím podkladů a rad od právní-
ka Mgr. Pavla Douchy) delší text, ve kterém odpovídá na nejdůležitější 
otázky občanů z lokalit, jichž se týkají plánované geologické průzkumy. 
Celý text najdete na internetových stránkách www.zachovalykraj.cz nebo 
www.nechcemeuloziste.cz. Pro Hlas Nadějkova jsem se pokusila shrnout 
nejdůležitější informace: 

 
Protože ministr životního prostředí Richard Brabec odmítl odvolání, 

rozklady obcí a spolků proti stanovení průzkumných území pro úložiště, 
mohou geologické průzkumy ve všech lokalitách začít. K zahájení geolo-
gických prací, které je plánováno na jaro 2016, už SÚRAO nepotřebuje 
žádné další povolení ani souhlasy vlastníků pozemků. Musí však musí 
mít zpracován projekt geologických prací, který zatím nemá a který      
(dle svých slov) chce ještě s obcemi konzultovat.  

 
Obce a spolky se mohou bránit žalobou podle Soudního řádu správní-

ho. V naší lokalitě Magdaléna se všechny obce (Nadějkov, Jistebnice a 
Božetice) a OS Zachovalý  kraj rozhodly tuto žalobu společně podat. Ža-
loba bohužel nemá odkladný účinek - o odklad geologického průzkumu 
lze sice požádat, ale soud nemusí žádosti vyhovět.  

 
Průzkumná území mají omezenu platnost do konce roku 2016 a SÚ-

RAO má ve svém plánu zpoždění, takže je pravděpodobné, že jí povole-
ná doba na provedení průzkumů nebude stačit. V takovém případě by 
muselo být zahájeno nové správní řízení, kterého by se znovu mohly zú-
častnit všechny dotčené obce a spolky.    

 
V průběhu nyní plánované etapy geologických prací se nedá očeká-

vat, že by se zjistila nevhodnost některé z lokalit a tím by došlo k jejímu 
vyřazení. Charakter plánovaných prací (podrobné geologické a hydrogeo-
logické mapování, dálkový průzkum, povrchové geofyzikální měření či 
hodnocení geotechnické vhodnosti) nemůže přinést zásadní nové infor-
mace oproti datům, které již SÚRAO má. O výběru lokalit pro další etapu 
průzkumů, kam mají být zařazeny čtyři z dnešních sedmi, se tak bude 
rozhodovat podle jiných kritérií. Patřit k nim bezesporu bude i vstřícnost 
dotčených obcí. 

Olga Černá 
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    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2015 
dne 7. kv ětna 2015 
 
Usnesení č. 13/15: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jed-
nání v předloženém znění. 
Usnesení č. 14/15: Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele Zdeň-
ka Černého, Jiřího Vocílku a Jaroslava Kotalíka jako ověřovatele zápisu ze 
zasedání dne 7. 5. 2015. 
Usnesení č. 15/15: Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko finanč-
ního výboru obce Nadějkov ze dne 6. 5. 2015. 
Usnesení č. 16/15: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření  
a závěrečný účet obce Nadějkov za rok 2014 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Nadějkov za rok 2014 bez výhrady. 
Závěrečný účet byl zveřejněn dne 21. 4. 2015 na úřední i elektronické 
úřední desce. 
Usnesení č. 17/15: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Na-
dějkov za rok 2014 bez výhrad.  
Usnesení č. 18/15: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu           
č. 2/2015 v předložené výši 868 510 Kč na příjmové i výdajové straně roz-
počtu obce. 
Usnesení č. 19/15: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozem-
ku parcelní číslo 1054/2 v k.ú. Nadějkov, osada Kaliště o výměře cca      
60 m² (bude upřesněno zaměřením) v souladu se zveřejněným záměrem 
ze dne 17. 4. 2015. Cenu za prodej zastupitelstvo stanovuje v souladu      
s platným usnesením ve výši 70 Kč za m². Zastupitelstvo dále stanovuje, 
že ostatní administrativní náklady spojené s návrhem na vklad do katastru 
nemovitostí budou hrazeny stranou kupující. Zastupitelstvo pověřuje sta-
rostu obce podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 20/15: Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku 
parcelní číslo 360/37 v k.ú. Nadějkov, druh pozemku orná půda o výměře 
939m² v ulici Homolské, pozemek určený k obytné výstavbě a převedení 
druhu pozemku, v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 17. 4. 2015, 
cenu za prodej zastupitelstvo stanovuje v souladu s platným usnesením ve 
výši 390 Kč za m² . 
Usnesení č. 21/15: Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou 15% kupní ce-
ny pozemku kupujícím při podpisu kupní smlouvy a se zástavou pozemku 
úvěrové bance, která na základě kupní smlouvy na účet obce doplatí 85% 
kupní ceny. 
Usnesení č. 22/15: Zastupitelstvo obce stanovuje, že ostatní administra-
tivní náklady spojené s žádostí o úvěr a návrhem na vklad do katastru ne-
movitostí budou hrazeny stranou kupující a pověřuje starostu obce podpi-
sem smlouvy.  

ZPRÁVY Z OBCE 
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Usnesení č. 23/15: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o probí-
hajícím konkursu na pozici ředitel/ ředitelka ZŠ a MŠ Nadějkov. 
Usnesení č. 24/15: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu 
investiční akce „Nadějkov-přepojení vrtů NJ-1 a NJ-2“. Pověřuje radu obce 
přípravou a realizací výběrového řízení na dodavatele stavby. Výběrové 
řízení může být zajištěno prostřednictvím náležitě kvalifikované třetí oso-
by. 
Usnesení č. 25/15: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje realizaci ak-
ce „Rekonstrukce komunikace obce Nadějkov – po povodni 2013“ a na 
základě doporučení hodnotící komise pověřuje starostu uzavřením smlou-
vy o dílo na tuto akci s firmou PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 
386 01 Strakonice, IČ 43841252, která nabídla celkovou cenu 4 653 570 
Kč včetně DPH. 
Usnesení č. 26/15: Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením požadavku 
manželů xxx do územního plánu obce Nadějkov a pověřuje starostu obce 
veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s přípravou a realizací dosud 
schválených změn územního plánu obce Nadějkov. 
Usnesení č. 27/15: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném 
převodu majetku mezi Společenstvím obcí Čertovo břemeno a obcí Naděj-
kov, na základě této smlouvy bude do majetku obce převeden                 
majetek „šplhací sestava“ v hodnotě 44 775 Kč. Zastupitelstvo obce pově-
řuje starostu obce podpisem této smlouvy.  
Usnesení č. 28/15: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce přípravou doku-
mentu stanovující pravidla pro nakládání s pozemky obce v termínu do  
31. 8. 2015. 
Usnesení č. 29/15: Zastupitelstvo schvaluje upravenou Směrnici                 
č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov. 
Usnesení č. 30/15: Zastupitelstvo bere na vědomí informace o dosud zís-
kaných dotacích a plánu na jejich využití v roce 2015. Zastupitelstvo obce 
pověřuje radu obce zajištěním realizace jednotlivých akcí.  
Usnesení č. 31/15:  Zastupitelstvo v souladu s výsledky referenda roz-
hodlo, že obec Nadějkov podá správní žalobu proti rozhodnutí ministra 
životního prostředí o stanovení průzkumného území prostřednictvím Mgr. 
Pavla Douchy společně s městem Jistebnice a obcí Božetice. 
 
 
 
 
 
      
 
 

 ZPRÁVY Z OBCE 
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SPOLEČNOST 

Cesta na Čambulu 
 
Cesta na Čambulu byla dlouho zarostlá a rozoraná. V roce 2014 byla 

znovu zprůchodněna společným úsilím Brťáků a obce Nadějkov, za vydat-
né pomoci nadějkovských skautů a dalších dobrovolníků. Na jaře vyřezali 
náletové dřeviny, srovnali terén, zlikvidovali starou černou skládku a ne-
chali vyměřit cestu přes pole, na podzim podle ní vysadili alej ovocných 
stromů. Cesta dnes končí těsně pod vrcholkem a její budoucnost je ote-
vřená: záleží na  rozhodnutí Brťáků a obce, kam a k čemu povede.  

Ovocné stromy v aleji jsou různých druhů a odrůd, takže od časného 
léta do podzimu by se v ní mělo urodit něco k snědku. Začátkem prázdnin 
začnou postupně dozrávat  třešně - raná srdcovka Kaštánka, středně raná 
chrupka Napoleonova a pozdní chrupka Kordia. Během srpna a září pak 
slivoně - špendlík, pološvestka odrůdy Stanley a poloranná švestka Valjev-
ka. Sezónu uzavřou jablka Grávštýnské a Zvonkové. 

 
Na projektu „Cesta na Čambulu“ obec Nadějkov               
spolupracovala s Výzkumným ústavem Sylva  
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhoni-
cích a občanským sdružením Zachovalý kraj.  
      

Realizaci  finan čně podpo řila Nadace Via a ČSOB.  
 

Olga Černá, obrázek Anežka Černá 

                 
                Okrašlovací spolek  
                pro Nad ějkov a okolí 
 

zve všechny místní i p řespolní na tyto akce: 
 

PÁ 14.8. od 20.45 hod PÍSEŇ MOŘE - pro děti i dospělé 
NE 16.8. od 20.45 hod PŘÍBĚH MARIE 
PÁ  21.8. od 20.45 hod DÍRA U HANUŠOVIC 
SO 22.8. od 17.00 hod VÍŤA MARČÍK -  ZLATOVLÁSKA 
SO 22.8. od 19.00 hod PETR LINHART - LANDSCAPEFOLK - koncert 
 
Všechny akce jsou realizovány v rámci projektu  
„ZAHRADA PLNÁ KULTURY", který podpořil Jihočeský kraj. 
 

Změna programu je z d ůvodu nep řízně počasí možná. 
 

Jana Průšová 
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      Pravidla pro poskytování dotací z rozpo čtu 
obce Nad ějkov -  Směrnice č. 1/2015                                                  

 
Směrnice schválena zastupitelstvem obce Nad ějkov dne 
7. května 2015   
 
Čl. I. - Úvodní ustanovení, ú čel dotací 
1. Tato pravidla upravují postup při rozhodování o přidělení dotací                     
z rozpočtu obce Nadějkov a stanovují podmínky pro poskytování dotací 
žadatelům.  
2. Účelem poskytování dotací je podporovat aktivní využívání volného 
času občanů obce, s hlavním zaměřením na děti a mládež v obci, a to 
zejména v oblastech kulturní, vzdělávací, tělovýchovné a sportovní, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, společenského života          
v obci, apod.  
3. Dotace nejsou určeny pro financování aktivit politických stran a hnutí. 
Dotace rovněž nejsou určeny na financování ekonomických nebo 
ziskových činností žadatele.  
4. Na poskytnutí dotace není právní nárok, výše dotace jsou závislé na 
finančních možnostech obce, dotace jsou účelové a podléhají vyúčtování.  
 
Čl. II. - Vymezení pojm ů 
1. Dotací z rozpočtu obce se rozumí finanční příspěvek poskytnutý 
subjektům (osobám) za podmínek dále uvedených v těchto pravidlech.  
2. Žadatelem se rozumí subjekt (osoba), která v souladu s těmito pravidly 
o dotaci požádá.  
3. Oprávněným žadatelem se rozumí žadatel, který splňuje všechny 
podmínky stanovené těmito pravidly.  
4. Příjemcem dotace se rozumí subjekt (osoba), kterému bylo 
rozhodnutím zastupitelstva obce schváleno poskytnutí dotace.  
5. Nevyčerpanou dotací se rozumí dotace nebo její část, která nebyla 
využita v souladu s těmito pravidly nebo nebyla řádně vyúčtována nebo 
vyúčtování nebylo doloženo ve stanoveném termínu.  
6. Výdajem se rozumí platba doložitelná dokladem o zaplacení                         
a uskutečněná v období, na které byla dotace přidělena, nejpozději však 
do 5 dnů po skončení tohoto období. 
 
Čl. III. - Druhy dotací 
Dotace dle těchto pravidel se člení na dotace:  
a) na podporu celoročních nebo pravidelně se opakujících akcí a aktivit 
organizovaných a pořádaných žadatelem 

 ZPRÁVY Z OBCE 
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b) na podporu jednorázových akcí, jejichž konání které žadatel do řádného 
termínu podání žádosti nemohl předpokládat 
 
Čl. IV. - Příjemci dotací 
1. Příjemcem dotace mohou být subjekty (osoby), které:  
a) nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a mají své bydliště 
a nebo sídlo v Nadějkově nebo vykonávají své aktivity na území obce 
Nadějkov;  
b) vykonávají svou činnost v souladu s ustanovením ČI. I odstavce 2; 
c) písemně požádají a doručí žádost o přidělení dotace na obecní úřad;  
d) žádost doloží požadovanými dokumenty;  
e) nemají neuhrazené závazky vůči obci a včas a řádně splnily podmínky 
vyúčtování dotace poskytnuté v předchozím kalendářním roce;  
2. V případě nesplnění některé z podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku nelze dotaci z rozpočtu obce poskytnout. 
3. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména nebo názvu, 
bydliště nebo sídla, výše poskytnuté dotace a splnění podmínek 
vyúčtování. 
4. Příjemce dotace je povinen umožnit členům kontrolního a finančního 
výboru zastupitelstva obce a pověřeným pracovníkům obecního úřadu 
nahlédnout do svých účetních dokladů za účelem kontroly použití dotace k 
požadovaným účelům a to nejdéle do konce druhého kalendářního roku 
následujícího po roce, ve kterém byla dotace čerpána. 
 
Čl. V. - Náležitosti žádosti 
1. Žádosti o dotaci se podávají písemně, v jednom vyhotovení a se všemi 
požadovanými náležitostmi. Lhůta podávání žádostí o dotaci na podporu 
celoročních aktivit žadatele je stanovena do 31. 1. daného kalendářního 
roku. Lhůta pro podání žádosti o dotaci jednorázové akce je stanovena 
nejpozději jeden měsíc před konáním akce. Vzor žádosti je uveden v 
příloze č.1 této směrnice.  
2. Žádost o dotaci musí obsahovat tyto náležitosti:  
a) údaje o žadateli. Pokud se jedná o osobu:  
• fyzickou: jméno a příjmení, datum narození a bydliště;  
• právnickou: název, identifikační číslo, sídlo, jméno a příjmení, datum 
narození a bydliště odpovědného zástupce žadatele;  
b) název aktivity nebo činnosti, na kterou je dotace požadována                
s uvedením období nebo termínu konání;  
c) popis účelu dotace;  
d) požadovanou výši dotace;  
e) název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele, má-li žadatel bankovní 
účet zřízen, popřípadě jméno a příjmení osoby oprávněné nakládat s 
finančními prostředky žadatele. 

 ZPRÁVY Z OBCE 

19 HLAS NADĚJKOVA, Č. 2, ROČ. XXIV., ČERVENEC  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEČNOST 

Lucie Jordanová, SDH Brtec 

bronzový pohár si odvezlo mužstvo do Petříkovic, a to s časem  110,68 s.  
V kategorii Muži II - starší muži – našli odvahu pouze místní brtečtí mu-

ži. Čas útoku měli báječný. Za 50 vteřin dokázali vodou porazit terč. Jejich 
štafeta byla taky parádní. Nejlepší čas měl Stanislav Matějka (21,82 s), za 
ním doběhl Jaroslav Vacek (33,94 s) a třetí nejlepší čas zaběhl Pavel Ča-
pek (37 s). V celkovém součtu časů se jim podařilo vše zvládnout s krás-
ným časem 142,76 s, i proto jim patří velká gratulace ke zlatému poháru v 
kategorii Muži II.  

I v ženské kategorii byl závod velmi zábavný a napínavý. Vyhrát zlatý 
pohár přijeli hasičky z Nadějkova, Nových Dvorů a Brtce. S útokem si veli-
ce dobře poradilo družstvo žen z Nových Dvorů a časem 32 s se zařadilo 
na první místo, hned za nimi s časem 42 s byly hasičky z Nadějkova. Vel-
mi nadějnému družstvu z Brtce se bohužel nepodařilo s časem 137 s se 
dostaly na třetí místo. Ani štafeta pořadí nezměnila a to i přesto, že Nikol 
Vyhlídková (družstvo Brtec) doběhla s časem 29,50 s hned za první Mar-
celou Machovou časem 27,47 s z Nových Dvorů. Třetí místo si vybojovala 
Romana Bartišová z Nadějkova s časem 31,99 s. Zlatý pohár hasičské 
soutěže v Brtci se tak s celkovým časem 117,3 s odvezlo družstvo žen z 
Nových Dvorů. Na 2. místě se umístily s časem 145,43 s hasičky z Naděj-
kov a místo třetí obsadili domácí a to s časem 233,72 s..  

 Celé odpoledne vládla nad Brtcí soutěživá, ale dobrá a veselá nálada. 
Všem zúčastněným děkujeme, všem oceněným blahopřejeme a zase se 
na Vás někde těšíme. SDH Brtec 
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Knihovna 
 
Letošní pouťová výstava nechala návštěvníky nahlédnout do 

malířské tvorby Jiřího Vocílky a Bohdanky Součkové. Jiří Vocílka maluje 
především obrazy krajinné a obrazy starých usedlostí. Obrazy mladé Boh-
danky jsou různorodější, dalo by se říci i výraznější co se týče barev a 
technik provedení. Podle ohlasů návštěvníků výstavy věřím, že se obrazy 
líbily. 

Dále byly k vidění práce žáků naší základní školy. Žáci vystavovali vý-
robky z papíru, keramické výrobky, modely sestavené z Lega a Merkuru a 
celou řadu dalších hezkých drobností. Dokonce byla možnost si některé 
z nich zakoupit. Žáci třetího a pátého ročníku uspořádali totiž za pomoci 
svých učitelů trh. Byl o něj velký zájem a děti měli radost z prodeje vlast-
noručně vyrobených výrobků. Celou výstavu prozářilo krásné aranžmá 
květin od paní Elišky Svobodové.  

Bohdance Součkové, Elišce Svobodové, Jiřímu Vocílkovi, žákům a 
učitelskému sboru ZŠ Nadějkov bych chtěla touto cestou poděkovat za 
pomoc s uspořádáním výstavy, a také bych chtěla poděkovat za spoluprá-
ci paní učitelce z mateřské školky Jitce Krajčové, s kterou jsme se společ-
ně s dětmi pravidelně scházeli na Čtení pro předškoláky. Koncem června 
čtení skončilo a budeme pokračovat po prázdninách. 

Všechny čtenáře bych ráda upozornila na nové knihy z regionální 
knihovny, přijďte se podívat. 

Petra Macháčková 

SPOLEČNOST 

Hasičská sout ěž Brtec 
 
V sobotu dne 23. května se na louce za osadou Brtec konala tradiční 

hasičská soutěž. I přes spíše aprílové počasí bylo po poslední vše připra-
veno. Pozvání soutěžit přijalo celkem 11 mužstev. 

V kategorii Muži I přijeli soutěžit hasiči z Nových Dvorů, Jistebnice, Na-
dějkova, Pohoří, Božejovic, Petříkovic a samozřejmě místní brtečtí. Po 
velmi napínavém a někdy i zábavném boji v disciplíně požární útok vyhráli 
favorizované Nové Dvory s časem 26 s. Na paty se jim nalepilo mužstvo z 
Božejovic s časem 30 s a zatím na třetí místo to vypadalo  pro místní 
družstvo brteckých mužů, kteří měli útok zmáknutý za 33 s. Po disciplíně 
zvané štafeta bylo ale vše jinak. Nejlépe štafetu zaběhl Miroslav Bareš z 
Nových Dvorů s časem 20,68 s. Druhý byl Tomáš Maňák z Jistebnice s 
časem 21 s a třetí Jan Kozák z Nadějkova s časem 22,95 s. S celkovým  
pořadím se na 1. místě umístilo „překvapivě“ mužstvo z Nových Dvorů s 
časem 93,57 s, na 2. místě mužstvo z Jistebnice s časem 105,13 s a 
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ZPRÁVY Z OBCE 

 
 
  
Čl. VI. - Rozhodování o dotacích 
1. O přiznání dotace rozhoduje zastupitelstvo obce po schválení rozpočtu 
obce na daný kalendářní rok. 
2. Zastupitelstvo obce je oprávněno všechny přiznané dotace poměrným 
způsobem snížit, je také oprávněno rozhodnout o snížení jednotlivých 
dotací požadovaných oprávněnými žadateli, bude-li vznesena oprávněná 
pochybnost o přiměřenosti výše požadované dotace. 
3. Dotace na podporu jednotlivých, nebo jednorázových akcí mohou být 
uvolněny zálohově do výše schválené zastupitelstvem.  
 
Čl. VII. - Podmínky využití dotací a jejich vyú čtování  
1. Při vyúčtování poskytnutých dotacích je nutno postupovat v souladu s 
účetními předpisy obce.  
2. Příjemci dotace na podporu jednotlivých, nebo jednorázových akcí jsou 
povinni předložit účetní doklady (např. faktury) uskutečněných výdajů na 
obecní úřad ve lhůtě do 5 pracovních dnů po provedení akce. Příjemci 
dotací na celoroční podporu aktivit jsou povinni předložit vyúčtování 
výdajů na obecní úřad ve lhůtě do 30 pracovních dní po uplynutí období 
dotované aktivity. Vzor vyúčtování výdajů je uveden v příloze č. 2 této 
směrnice.  
3. Přijatelnými výdaji (které lze z dotace hradit) jsou výhradně výdaje 
souvisejícími s nezbytným zajištěním aktivit žadatele v rozsahu a účelu 
požadované dotace.  
4. Nepřijatelnými výdaji (výdaji, které nelze z dotace hradit) jsou výdaje na:  
a) zajištění ekonomické nebo ziskové činností žadatele;  
b) pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného 
majetku;  
c) osobní potřebou žadatele anebo osob, které jsou se žadatelem 
spřízněny;  
d) pokuty, penále a jiné platby sankční povahy;  
e) poskytnutí půjček jiným subjektům a splátky přijatých půjček.  
5. Nevyčerpanou část dotace nebo dotaci nesprávně použitou je příjemce 
povinen vrátit v termínu pro podání vyúčtování do rozpočtu obce.  
 
Čl. VIII. - Účinnost 
1.Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.6. 2015. 
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ZPRÁVY Z OBCE 

příloha Směrnice č.1/2015 
 

Žádost o finan ční dotaci z rozpo čtu obce Nad ějkov 
 
 

1. Údaje o žadateli - jméno a příjmení (název) žadatele:  
 
 
2. Datum narození (identifikační číslo): 
 
 
3. Adresa bydliště (sídlo):  
 
 
4. Je-li žadatelem právnická osoba: - údaje o registraci:  
            a.  jméno, příjmení, datum narození a bydliště statutárního nebo         
            odpovědného zástupce:  
 
 
5. Název aktivity: 
 
 
6. Období nebo termín konání aktivity: 
 
 
7. Popis účelu dotace a zdůvodnění proč částka není hrazena 

z vlastních zdrojů žadatele. 
 
 
 
 
8. Požadovaná výše dotace ........................... Kč 
 
9. Bankovní spojení nebo jméno a příjmení osoby oprávněné nakládat 

s finančními prostředky  
 
 
 
Datum ................................  Podpis žadatele ................................ 
 
Obec Nadějkov prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti budou využity 
pouze za účelem projednání, rozhodnutí a kontroly dotace žadatele.  
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HISTORIE OBCE 

Kamenný sloup u zámku v Nad ějkov ě 

Napsal a nakreslil, Jiří Vocílka 

Při vstupu hlavní branou 
k zámku se vpravo od cesty 
dostaneme k umělému ost-
růvku. Na něm je kamenný 
osmihranný žulový sloup, 
dnes nakloněn směrem 
k zámku. 

Jeho výška nad zemí je 
kolem 150 cm a celková je 
216 cm. Ve vrchní části 
sloupu je šířka 33 cm a sokl 
je rozšířen na 36 cm. Při 
průzkumu, zda je na sloupu 
letopočet, byla odkopaná ze 
třech stran zemina, práci  
provedl Milan Kvasnička se 
synem.  

Letopočet nebyl nalezen a 
poslední strana sloupu ne-
mohla být prozkoumána 
z důvodu nebezpečí spadnutí 
již tak nakloněného sloupu. 
Dle pověstí zde byl zakopán 
kůň a psi.    

Druhý zajímavý kámen se 
nachází od hlavní brány vlevo 
jen několik metrů u rybníka. 
Tento plochý kámen má vyse-
kán letopočet 1896.  

Je snad spojen s žulovým 
sloupem na ostrůvku?                                                              
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HISTORIE OBCE 

Křížek u zámku,  
nebo jak to bylo doopravdy 

 
Ačkoliv i já mám rád některé zkazky a legendy z dob dávnějších, nedá 

mi, abych neuvedl čtenáře na historicky fakt, i když s politováním tím naru-
ším romantiku. 

Tak s křížkem to bylo historicky následovně: v předminulém století uho-
dil blesk do kostelní věže a srazil kříž, který byl na její špičce. Jelikož byl 
ručně vykován, rozhodla paní hraběnka Kokořová, že by si zasloužil něja-
ké důstojné umístění. Její rozhodnutí padlo na místo na skále vzadu v par-
ku, kde stála malá zvonička (za mého mládí tam byly ještě její zbytky), kte-
rou bylo svoláváno panstvo, rozptýlené po parku k obědu. Ke křížku, po-
kud si pamatuji, nevedly žádné schůdky od zdola, tam žádná cesta nebyla, 
ale horem, asi 2 metry nad křížkem, odkud byl k němu přístup. Dole proté-
kal potok a na jeho pravé straně byl poměrně velký palouk, celý porostlý 
až 2 metry vysokým bolševníkem a jen díky uzavřenému okruhu toho údolí 
se odtud nikam nerozšířil. Škoda, že se křížek nezachoval. Byla to pěkná 
práce asi zdejšího kováře. 

Když mi sousedka včera v Hlasu Nadějkova dávala článek o vybáje-
ných původech křížku číst, vyprávěla mně také o tom, že lidé říkají, že se 
tam zastřelil nějaký četník a ten křížek je tam proto. Tuto verzi mohu potvr-
dit, poněvadž to i pamatuji. Byl to strážník Hák, s kterým jsem často chytal 
ryby vzadu v parku. S křížkem jeho sebevražda nesouvisela. On ji spáchal 
o kus dál, kde cesta pokračovala prosekanou skálou, pod velkým košatým 
smrkem, tam ho, při hledací akci, našla moje maminka. Tak to jen kdyby 
se v souvislosti s křížkem objevila nová historka. 

A když jsme u toho křížku, chtěl bych se dotknout ještě jedné záležitos-
ti: v Řeháčkově lesíku na rozcestí, kde asi v polovině vede cesta nahoru 
do lesa, stávala stará borovice a na ní byl svatý obrázek. Bohužel také tam 
již nevisí a mnohému vrtalo hlavou a přiznám se, že i mně, proč tam ten 
obrázek byl umístěn. Až nedávno, když jsem pročítal tatínkovy kronikářské 
poznámky, jsem se dověděl, že se na tom místě zastřelil zdejší kovář pan 
Horych, otec posledního nadějkovského kováře, jehož kovárna se rozpadá 
dole na náměstí. 

Tak milý čtenáři, zde jsem uvedl historické skutečnosti. Nezlob se na 
mne, že jsem ti třeba zkazil romantické představy, ale pravda je někdy ji-
ná, i když syrovější než romantické představy. 

MUDr. Jindrák 
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  ZPRÁVY Z OBCE 

příloha Směrnice č.2/2015 
 

Vyúčtování poskytnuté dotace z rozpo čtu obce Nad ějkov 
 
 
Příjemce dotace:  
 
 
Poskytnutá dotace na období/na účel:  
 
 
Částka Kč:  
 
             
             

             
             
       
Příloha: 
Kopie účetních dokladů ks……………………  
 
 
 
V ………………………………         dne ……………………………..  
 
 
 
Za příjemce dotace: 
 

Pořadové číslo dokladu Účel vynaložení Kč 

1.   

2.   

3.   

...   

...   

Celkem   
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Školní rok 2014/2015 
v nadějkovské malot řídce  
 
Školní rok 2014/2015 byl připraven dle školního vzdělávací-

ho programu Tvořivá škola. Žáci se učili všemu, co je pro život důležité, a 
rovněž prožili spoustu společných a zajímavých chvil a zážitků.  

Školu v tomto školním roce navštěvovalo 21 žáků od 1. do 5. ročníku, 
kteří byli rozděleni ve dvou třídách. Každým rokem se ve škole snažíme 
do školní práce vnést nějaký zajímavý celoroční projekt. V tomto školním 
roce se jednalo o projekt „Minipodnikání“. V rámci této aktivity jsme spo-
lečně s žáky 3. až 5. ročníku založili žákovský minipodnik Nadějkovské 
srdce. Cílem podniku bylo vytvořit inovativní výrobek. Žáci vymysleli, že 
takovým výrobkem by mohla být hračka. Své síly jsme při výrobě spojili se 
zkušenostmi paní Marie Fairaislové. Ta nám pomohla s výrobou nejen de-
korativních keramických dárků, ale i s výrobou našeho hlavolamu, sklá-
dačky a společenské hry v jednom. Výrobek dostal jméno „Kameny přátel-
ství“. Bylo to opravdu velké dobrodružství, které jsme při vytváření výrobku 
zažili. Musíme poděkovat i paní Liškové, která pro nás vytvářela prostoro-
vé dekorace z papíru, které jsme zdobili. Nejdříve bylo třeba výrobek vy-
tvořit, pak ověřit jeho funkčnost a v neposlední řadě jej i prodat. Prodej 
jsme realizovali pomocí vánočního a následně pouťového trhu, které jsme 
zorganizovali. Výtěžek vánočního trhu jsme věnovali Farní charitě 
v Milevsku. Radost jsme se snažili udělat o Vánocích i seniorům z Domu 
s pečovatelskou službou v Nadějkově.  Do projektu byla škola pozvána 
jako partner VŠE Praha a vzdělávací organizace JA Czech o.p.s Praha. 

Pokračujeme v úspěšném projektu „Dovedné ruce“, který je již druhým 
rokem. Projekt je zaměřen na rukodělné činnosti, poznávání některých po-
volání a řemesel, kterými se zabývají občané na území Nadějkova. Tento 
projekt byl částečně využitelný i v rámci našeho minipodnikání. Žáci vytvá-
řeli pro naše partnery v podnikání vánoční přáníčka. S některými 
z partnerů bude tato spolupráce pokračovat i v následujících letech.  

Na podzim jsme kromě tradičního a velmi oblíbeného sbírání kaštanů 
uskutečnili i několik dalších zajímavých akcí. Na konci září jsme uskutečni-
li zábavný den se spaním ve škole „Tajemství podzimních skřítků“. Děti si 
v odpoledních hodinách přinesly do školy věci na spaní. Pak si připravova-
ly zdravou večeři z ovoce a zeleniny, dlabaly si skřítky z dýní a po večeři 
se vydaly na Mozolov na večerní plavání. Po nočním návratu na ně čekalo 
rozsvěcení podzimních skřítků na školní zahradě a vítání podzimu, pod-
zimní diskotéka a noční kino. Pak už všichni spokojeně ulehli k spánku a 
spokojeně spali až do rána. V říjnu jsme uspořádali společně 
s maminkami tradiční drakiádu. O podzimních prázdninách jsme navštívili 
již tradičně Aquapark v Příbrami. Žáci se v letošním roce opět účastnili 

  ŠKOLA  
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Jak jsme se na chvíli stali  
rytí ři a princeznami 

 
Na začátku měsíce června jsme vyrazili spolu s dětmi ze školy na spo-

lečný výlet. Autobus nás dovezl do malé vesnice Radíč nedaleko Neveklo-
va. Tam na nás čekal krásný zámeček a mnoho překvapení. Na prahu nás 
uvítala princezna, která nás celým zámkem provedla. Díky ní jsme doká-
zali kouzlem otevřít zamčené dveře a ponořit se do významů starodáv-
ných fresek na stropech jednotlivých komnat. V každé místnosti jsme hra-
vě splnili určený úkol, který nám bránil v pokračování. Služebná dívkám 
dovolila použít princeznin šatník a chlapcům rytířskou výbavu. Na několik 
okamžiků jsme si mohli připadat jako opravdové krásné princezny a od-
vážní stateční rytíři. Na konci prohlídky jsme objevili truhlu plnou sladkého 
pokladu. Okolo zámku jsme se mohli procházet parkem plným květin nebo 
si hrát na rytířském hřišti. Některé děti se mohli na okolní svět podívat i ze 
sedla koníka z místního statku. Celý den nám přálo počasí, sluníčko svítilo 
a obloha byla modrá jako v pohádce. Přivezli jsme si spoustu krásných 
zážitků a šťastné opálené tvářičky. 

 

Co všechno jsme na výletě viděli (odpovědi od dětí):  
 

žlutý autobus, hrad, princezna, služka, koník, meče, rybníček, poklad-
bonbony, kouzelné hůlky, deky na trávníku, trampolína, starý gauč 
v zahradě, nanuky, převlékání se za rytíře a princezny, klouzačka, obrazy 
na stropě, hračky na hřišti, žába, houpací koník, puzzle, perníková cha-
loupka, schody, houpačky, provazy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jitka Krajčová, MŠ Nadějkov 
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vystoupení na setkání pro seniory, které obec každoročně připravuje pro 
své občany. 

Ve škole dále probíhal ve spolupráci se spoluobčany a obcí sběr dru-
hotných surovin - starého papíru a v letošním roce hliníku a PET víček. 
Dále pokračoval projekt Recyklohraní, který se zabýval sběrem starých 
baterií i ostatní nepotřebné a použité elektroniky. Pokračovali jsme ve sbě-
ru pomerančové kůry.  Sběrové akce pomáhají nejen k výchovným úče-
lům, žáky učíme nakládání s druhotným odpadem a zároveň byl finanční 
výtěžek v letošním roce použit na nákup cen pro žáky při školních soutě-
žích, byly nakoupeny dárky na Mikuláše, dětský karneval a Dětský den. 
Všem rodičům, kteří se sběrů zúčastnili, patří cestou velký dík. 

Zvláštní poděkování patří paní Olině Černé za organizace pravidelných 
čtvrtečních setkání  v knihovně, která pro naše žáky i děti z mateřské ško-
ly pořádala do konce února letošního roku. 

Škola žákům od března roku 2010 poskytuje v rámci projektu „Ovoce 
do škol“ ovoce a ovocné a zeleninové produkty. Již několik let ve škole 
také probíhá projekt „Školní mléko“. I v letošním roce byla k dispozici díl-
na, která vznikla v projektu „Řemeslo má zlaté dno“, ve spolupráci s orga-
nizací MAS Krajina srdce v Mladé Vožici. 

Kromě těchto aktivit připravujeme řadu školních i mimoškolních akcí a 
školních projektů, již v září nás čeká týden zdraví, tentokrát na téma zdra-
vá výživa. Všichni se mohou těšit i na mimoškolní činnost, dále budou po-
kračovat kroužky flétny, anglického jazyka, pohybový a dramatický krou-
žek a kroužek dovedných rukou, případně dle zájmu bude doplněn počíta-
čový kroužek. Také již plánujeme nové výlety a kulturní akce. Rádi uvítá-
me jakoukoliv podporu a náměty z řad rodičů i ostatních spoluobčanů. 

Poděkovat bych chtěla i obci Nadějkov za štědrou finanční podporu 
školy i mateřské školy. V letošním roce byla zlepšena přístupová cesta k 
tělocvičně, byly vyměněny některé herní prvky na zahradě mateřské školy 
a v průběhu velkých prázdnin proběhla rekonstrukce sociálního zařízení 
v mateřské škole. V letošním roce plánujeme výměnu oken ve školní jídel-
ně a vstupu do mateřské školy. Obec Nadějkov přispívá na cestovné dětí 
na plavecký výcvik v celkové hodnotě 20 000 Kč. Dále obec již několik let 
přispívá i na pomůcky našich prvňáčků. Příspěvek činí zhruba 400 Kč. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým spolupracovníkům, kteří 
po celý rok velmi svědomitě a kvalitně plnili úkoly na svých úsecích práce, 
a tak umožnili úspěšný průběh letošního školního roku. 

Všem přejeme příjemnou letní dovolenou a dětem krásné a radostné 
prázdniny. Žákům 5. ročníku, kteří naší školu absolvovali, přejeme mnoho 
zdaru v nové škole. 

Těšíme se na shledanou v září na počátku školního roku 2015/2016. 
 

Mgr. Regina Mihulová, ředitelka školy 
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plavecké školy, se kterou nám velmi štědře finančně pomáhá 
Obec Nadějkov.  Dva dny jsme využívali dětské mobilní dopravní hřiště, 
které si vyzkoušeli nejen žáci ze školy, ale i děti z mateřské školy. Při této 
příležitosti nás navštívil i příslušník Policie ČR, který řídil provoz na hřišti a 
dětem vyprávěl o práci policie. 

Vánoční období bylo v letošním období plné změn. Do školy nastoupil 
nový pan učitel Bc. Jan Bolek, který vystřídal paní učitelku Mgr. Terezu 
Juskovičovou. V prosinci nejprve přišel Mikuláš. Školu v tomto období na-
vštívili i pracovníci České školní inspekce, kteří u nás strávili tři dny.  Před 
Vánocemi jsme s dětmi připravili pro rodiče dárek - besídku s dramatizací 
pohádky „Šípková Růženka“. Vystoupení bylo doplněno tanečky a pás-
mem koled. Besídka byla doplněna vánočním trhem, kde se objevily již 
zmíněné výrobky vzniklé v naší žákovské dílně „Nadějkovské sdrce“. O 
výrobky byl velký zájem. Žáci za ně utržili 2650 Kč. Výtěžek z tohoto pro-
deje byl věnován na charitativní účely Farní charitě Milevsko. Tak jako 
v předchozím roce byla naše školní oslava Vánoc ve znamení lidových 
vánočních zvyků a povídání. Lili jsme vosk, děvčata házela střevícem, krá-
jeli jsme jablka a pouštěli jsme lodičky.  Opět jsme nezapomněli ani na zví-
řátka a donesli jim vyrobená semínková krmítka.  Letošní teplá zima nám 
bohužel neposkytla mnoho příležitostí ke sportování.  

 V lednu se uskutečnil zápis do budoucího 1. ročníku. V letošním škol-
ním roce byli do školy zapsáni 3 noví žáčci. Věříme, že tito noví žáčkové 
posílí naše řady a budou rádi využívat nabídek našeho školního vzděláva-
cího programu i všech ostatních školních i mimoškolních aktivit. 

Předjaří jsme věnovali školním kolům recitační a pěvecké soutěže. Žá-
ci si připravili velmi pěkná vystoupení, za což byli všichni vítězové odmě-
něni nejen diplomy, ale i věcnými cenami. V letošním roce postoupily 
v recitační soutěži dvě žákyně, A. Janouchová a J. Kotalíková, do okresní-
ho kola, kde měly možnost změřit své síly s ostatními žáky z okresu Tá-
bor. V pěvecké soutěži v okresním kole Jihočeský zvonek se zúčastnily 
žákyně  K. Šindelářová a L. Lišková. K. Šindelářová se umístila 
v bronzovém pásmu a L. Lišková získala čestné uznání. 20. března pro-
běhla vědomostní soutěž matematický Klokánek a Cvrček, kde si každý 
změřil sám se sebou své síly v oblasti matematiky. Koncem února jsme ve 
školní družině uspořádali dětský karneval. 

Velikonoce jsme letos oslavili počátkem dubna. Žáci vytvářeli keramic-
ké dekorace a učili se plést pomlázky. Díky probíhajícímu projektu 
“Dovedné ruce“ mají děti možnost se na základě partnerství podívat do 
různých místních provozoven a organizací v obci Nadějkov. Navštívili jsme 
Autodílnu p. Klatovského, Zahradnictví p. Svobodové, Pneuservis p. Kříže, 
opravářskou dílnu obce, kde nás provedl p. Benda. Dále jsme navštívili 
truhlářskou dílnu, kde nás se svojí prací seznámil pan Mikeš. V keramické 
dílně s dětmi pracovala p. Fairaislová, která nám rovněž pomáhala 
s projektem minipodnikání. Na konci dubna jsme s žáky                      

  ŠKOLA  
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uspořádali „Čarodějnickou školu“, během posledního dubnového týdne 
jsme si povídali o kouzlech, čarodějích, připravovali jsme čarodějné zdra-
vé nápoje z ovoce a zeleniny. Seznámili jsme se s hádáním z ruky a nu-
merologií. Celý tematický program vyvrcholil 30. dubna, kdy jsme uspořá-
dali den čarodějů a čarodějnic. Do školy přišli žáci převlečení za čaroděje 
a čarodějnice. Vytvořili si čarodějnici, kterou jsme upálili, hráli čarodějnické 
hry, mladší děti plnily čarodějnické úkoly a opékali jsme si i buřty. 

V květnu žáci prvního a druhého ročníku oslavili „Den slabikáře a malé-
ho čtenáře“. Žáci prvního ročníku měli své první slavnostní veřejné čtení 
ze slabikáře a žáci druhého ročníku si vybrali své čtenářské úryvky 
z čítanky. Všem se slavnostní čtení povedlo a všichni byli pasováni na čte-
náře. Hostům děti předvedly recitační pásmo, zahrály na flétničky a pře-
vedly dramatizaci pohádky „Jak dědeček měnil, až vyměnil“. Po skončení 
čtenářského představení byla pro rodiče a děti uspořádána dílna „Táto, 
mámo, pojďte si hrát“. Výrobky byly vystaveny na výstavě v místní knihov-
ně v době pouti v Nadějkově. V době konání pouti v Nadějkově jsme rov-
něž uskutečnili i druhý trh v rámci našeho projektu „Minipodnikání“. Náš 
minipodnik „Nadějkovské srdce“ uspořádal druhý prodej výrobků 
z keramiky i papíru. Největší úspěch na trhu měly keramické slunečnice. 
Děti měly velkou radost z úspěchů při prodeji. Utržené peníze vydají čás-
tečně na společnou aktivitu podniku a část věnují na pomůcky do školní 
družiny. 

Na konci dubna jsme ještě ve škole uspořádali malý ekologický pro-
jekt „Ukliďte naši Zemi“. Prošli jsme okolí naší školy a našli jsme spoustu 
odpadků, které naší Zemi příliš neprospívají. Odpadky jsme ukládali do 
pytlů a ve spolupráci s obcí byl proveden svoz tohoto odpadu. Všichni 
jsme byli rádi, že naše práce byla užitečná a planetě Zemi se určitě ulevi-
lo. 

V průběhu měsíce března až června jsme navštívili tři divadelní před-
stavení v táborském divadle – Ferda Mravenec, O Loupežníku Rumcajsovi 
a Krkonošké pohádky. Přímo ve škole jsme pak během roku absolvovali 
pohádku „Jak koťátko zapomnělo mňoukat“ a kouzelnické představení.  
V květnu si žáci 1. až 3. ročníku zasoutěžili na turnaji Mc Donald´s Cup – 
turnaj v malé kopané. Naše malé fotbalistky i fotbalisté statečně reprezen-
tovali Nadějkov.  

20. května jsme s žáky školy v rámci 600. výročí úmrtí Mistra Jana Hu-
sa podnikli výpravu do Housova mlýna. Zde se žáci měli možnost sezná-
mit s historií husitství a některými významnými postavami tohoto období.  
Bohužel tento den bylo velmi špatné počasí, které nám nedovolilo si ex-
kurzi řádně užít. Někteří žáci navštívili ještě Husitské muzeum v Táboře, 
kde se dověděli další informace a zajímavosti o husitech a vzniku města 
Tábora. Ve škole jsme si pak vyprávěli o Mistru Janu Husovi i slavném vo-
jevůdci Janu Žižkovi. 1. června jsme oslavili Den dětí. Zasportovali jsme si 
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na atletické školní olympiádě a pak jsme uspořádali malování na chodní-
ku. Dopoledne nám zpestřil program pan Klatovský, který nám přivezl uká-
zat své závodní motorky. Žáci si prohlédli i doprovodné vozidlo a pak jsme 
si promítali některé ukázky z evropských a světových závodů, kterých se 
pan Klatovský se svým bratrem v posledních letech účastnil. Pochutnali 
jsme si na výborné pizze. Po obědě jsme se pustili do soutěžních her, od-
měnou byl dětem balíček dobrot.     

Počátkem června jsme společně s mateřskou školou zavítali na Zámek 
Radíč. Zde se děti seznámily se zajímavostmi z historie tohoto sídla. Děv-
čata si zahrála na princezny a kluci na rytíře. Venku v parku jsme si užili 
krásného počasí, zaskákali na trampolíně, kluci i děvčata si vyzkoušeli 
šermování, některé děti se vozily na poníkovi a ostatní si užívaly zábavy 
v zámeckém parku. Výlet se všem velmi líbil. 

19. června jsme na pozvání pana faráře Jordánka zavítali do kláštera 
v Milevsku. Zde si žáci prohlédli nové expozice s výkladem pana faráře. 
V klášteře jsme strávili příjemné chvíle a zároveň jsme měli možnost se 
s panem farářem Jordánkem rozloučit před jeho zahraniční cestou. 

24. června jsme byli s žáky, kteří pracovali v minipodniku „Nadějkovské 
srdce“, pozváni na závěrečnou soutěžní konferenci minipodniků z celé 
České republiky. Náš minipodnik si připravil prezentaci i výroční zprávu, 
která byla součástí soutěže minipodniků. Žáci tak měli možnost vidět, 
v čem podnikali ostatní, resp. konkurenční minipodniky. Celá akce byla 
pro všechny zajímavým a zážitkem. Konference se konala v aule Vysoké 
školy ekonomické v Praze. Náš žákovský minipodnik prezentoval přede-
vším keramickou výrobu a náš inovativní výrobek – hru, hlavolam a sklá-
dačku v jednom – „Kameny přátelství“. Škola v rámci tohoto projektu zís-
kala pro svou činnost i 6 IPadů, které využíváme pro výukové účely. Naše 
škola se tohoto projektu účastnila jako partner. Jednalo se o                  
projekt „MINIPONIKÁNÍ na ZŠ“ Reg. č.: cz.1.07/1.1.00/54.0062, projekt 
realizuje VŠE Praha se zapojením partnera Junior Achievement, o.p.s. 
projekt je spolufinancovan z ESF a ze státního rozpočtu. 

25. června jsme uspořádali exkurzi do Chýnovských jeskyní. Tato akce 
byla pro žáky zpestřením výuky přírodovědy a prvouky. Cestovali jsme  
vlakem, což bylo pro některé velké dobrodružství. Čekal na nás pochod 
přírodou a zajímavá prohlídka jeskyní, které se nacházejí v našem okrese 
Tábor. Po prohlídce jsme strávili v oblasti jeskyní krásné dopoledne 
s hrami a opékáním buřtů. V odpoledních hodinách jsme se ještě podívali 
do města Chýnova a opět jeli vláčkem do Tábora a autobusem zpět domů.  

Děti se společně s paní učitelkami pustily během roku do  malých škol-
ních projektů. Byly to „Týden zdraví“ na téma dětská práva a v průběhu 
roku jsme vypracovali s žáky projekt „Zdravé zuby“. Školní činnost byla 
samozřejmě zaměřená také na spolupráci s obcí. Zúčastnili jsme se svým 
krátkým programem vítání občánků. Před Vánocemi jsme předvedli své 


