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Blahop řejeme všem,  

 

kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 
duben: 
Jiří Seidl z Nadějkova, Helena Kubištová z Nadějkova 
Jaroslav Koliha z Petříkovic, Petr Kotík z Nadějkova 
František Pazourek z Nadějkova 
 
květen: 
Jan Veselý z Nadějkova, Jana Seidlová z Nadějkova 
Václav Vačlena z Bezděkova, Jiří Peřan z Vratišova 
Ivona Burianová z Křenových Dvorů, Jaroslava Pazourková z Nadějkova 
 
červen: 
Marie Janouchová z Nadějkova, Drahomíra Peterková z Nadějkova 
Bohuslav Špalle z Petříkovic, Karel Pánek z Mozolova 
Romana Dvořáková z Vratišova 
 

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

Tel. 381 272 017, e-mail: starosta@nadejkov.cz, knihovna@nadejkov.cz. 
Redakce Ing. Arnošt Novák a Petra Macháčková 
 Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 150 ks.  
� Toto číslo vychází v červenci 2018    � 
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       Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

 Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu 
Nadějkova! Uzávěrka příštího čísla je 9. září 2018, všechny podepsané 
příspěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tirá-
ži, vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme 
zejména o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen v Hla-
se, ale i na webových stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  
 Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/
stránka. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější ven-
kovskou tržnici: www.venkovskatrznice.cz, vkládání inzerátů je bezplatné.
 Předplatné: si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 
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Konec školního  
roku ve školce  

 
str.6 

Hádanka 
 

str. 9 

HLAS  
NADĚJKOVA 

ročník XXVI / číslo 2 červenec 2018 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

SDH Nadějkov  
 

str. 12 

Na začátku dubna jsme měli ve školce Me-
dovou snídani - dozvěděli jsme se spoustu 
novinek o včelách, stádiích jejich vývoje, 
osahali jsme si pravý úl a nakonec i ochutnali 
sladký med. 

Asi nebude moc lidí, co rádi chodí do práce. 
Já se do práce někdy těším, někdy vím, 
že toho bude moc a někdy tam řeším samé 
problémy. Ale cestu do práce se snažím vy-
chutnat si vždycky.  

III. ročník „Pohádkového lesa“ se konal ve 
spolupráci SDH a Obce Nadějkov v sobotu 
26. května. Počasí bylo nádherné. Tak jako 
v předešlých ročnících se zámecká zahrada 
proměnila v pohádkovou říši.  

Stru čně z obsahu: 

Z jednání obecního zastupitelstva (2)  
Upozornění obecního úřadu, Ordinace lékařek (4)  

Knihovna (5) Školka (6) Skauti (8) Hádanka (9) Báseň (11) 
SDH Nadějkov / Mladí hasiči Nadějkov (12) 

Tancování v Nadějkově a okolí (14) 
Svěcení varhan v Chyškách (15) 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2018 

dne 1. února 2018 
 

Usnesení č. 1/2018: Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání 
a dále Zdeňka Černého jako zapisovatele, Josefa Dvořáka a Pavla Kříže 
jako ověřovatele zápisu.  
 
Usnesení č. 2/2018: Zastupitelstvo schvaluje výsledek hodnocení nabí-
dek na veřejnou zakázku s názvem „Sběrný dvůr Nadějkov“ a pověřuje 
starostu výběrem dodavatele PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 
386 01 Strakonice, IČ: 43841252, jehož nabídka byla hodnotící komisí 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zastupitelstvo pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem a dále veškerých ostat-
ních dokumentů souvisejících s realizací projektu. 
 
Usnesení č. 3/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 1/2018 v souhrnné výši 0 Kč na výdajové straně rozpočtu.  
 
Usnesení č. 4/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 2/2018 v souhrnné výši 0 Kč na výdajové straně rozpočtu.  
 
Usnesení č. 5/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 3/2018 ve výši 264 193,20 Kč na příjmové a výdajové straně rozpočtu. 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2018 
dne 9. b řezna 2018 
 
Usnesení č. 6/2018: Zastupitelstvo schvaluje program jednání v předlože-
ném znění, dále schvaluje Zdeňka Černého jako zapisovatele a Jaroslava 
Kotalíka a Jiřího Vocílku jako ověřovatele zápisu. 
 
Usnesení č. 7/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov ustanovuje pracovní 
skupinu ve složení 
Ing. Arnošt Novák 
Stanislav Benda 
Stanislav Cimpa 
a 5. člen zatím neobsazeno 
a pověřuje ji přípravou podkladových materiálů, jednáním s projektanty,  
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14. července se koná další ročník country festivalu Kosohorský bodlák 
v Kosově Hoře, kam jezdíme každý rok, ale letos jsme navíc byli požádáni 
o taneční vystoupení. Je pravda, že si raději zatančíme na živou hudbu, 
než trénovat jenom na vystoupení, ale pokud si nás někdo žádá, tančíme 
za volný vstup a občerstvení. Další požadavky nemáme, protože tančíme 
pro radost. Těšíme se, že si zatančíme mexický tanec Santa Rita, Marieta 
koketa, pár složitějších country tanců a gotický tanec na původní hudbu, 
podobně jako v Týnčanech. Máme radost, že se naše vystoupení líbí, pro-
tože už máme další žádost o předtančení na farním plese v Osečanech. 
Neřadíme se ke klasickým tanečním skupinám, které odtančí svoje vy-
stoupení a odjíždějí. Tančíme celý večer a kapely rády vidí, že na jejich 
muziku zkoušíme naučené taneční sestavy. 

Vlastně už ovládáme řádově desítky tanců a snažíme se, aby se žádný 
neopakoval během večera. Při tréninku opakujeme ty složitější tance 
a zjišťujeme, že ty jednodušší zapomínáme. Ale opravdu se to nedá bě-
hem dvou hodin všechno vyzkoušet. Trénujeme každý týden a snažíme 
se nacvičovat občas i nové tance. Když jsme začínali, netušili jsme, 
že country tance jsou tak variabilní a je jich takové množství. Stále objevu-
jeme něco nového. Obzvlášť řecké tance nás lákají stále víc, protože 
se netančí v páru a jako každá taneční skupina máme nouzi o pány. 

Kdybyste se chtěli přidat, tančíme každý čtvrtek od 19 hod. Chápu, že 
střední generaci tenhle styl moc neláká, ale v kategorii nad 50 má docela 
dost příznivců. Nikdy není pozdě začít. Mnozí naši tanečníci a tanečnice 
tančí se zatejpovanými koleny, po ledvinové kolice, po otřesu mozku, 
s artrózou, s bolestmi páteře, po operacích křečových žil, po nejrůznější 
zlomeninách…. ale s radostí a to je ta nejlepší léčebná terapie. Když tan-
číme, nic nás nebolí. Zapomeneme i na migrénu. „Doporučuje devět 
z deseti lékařů“. 

 
Kontakt pro zájemce: Marie Bendová: tel. 776 096 156, e-mail: bendo-

ma@seznam.cz 
 

Marie Bendová 
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Tancování v Nad ějkov ě a okolí 
 
Pořád se něco děje, a tak ani o country akce není nouze. Protože naši 

tanečníci jsou nejen z Nadějkovska, ale i ze Sedlčanska, z Jistebnice, 
z Petrovic a od Chýnova, můžete nás vidět na country akcích mezi těmito 
městy. Dostáváme tipy od country kapel, abychom se zúčastnili akcí, na 
kterých hrají. Děkujeme také manželům Burdovým, že uspořádali v Naděj-
kově večery s country hudbou, na kterých jsme si mohli zatančit. Pozvaná 
kapela Havrani dokonce zahrála tango a my jsme si mohli vyzkoušet 
na živou muziku taneční choreografii zvanou Tango pro šerifa. Škoda, 
že byla tak malá účast místních občanů.  

Blíží se léto a roste množství akcí pořádaných pod širým nebem. Máme 
tohle prostředí rádi, protože některé taneční sestavy jsou dost tempera-
mentní a venku se tak nezpotíme. Žízeň je ale stejně velká. V sobotu      
9. června jsme měli taneční vystoupení na Týnčanské noci v Týnčanech 
u Petrovic. Je to pestrý festival, kde se hraje, zpívá, tančí, šermuje i pro-
mítá, a tak jsme si považovali, že zde můžeme vystoupit. Vystupovali tu 
totiž mistři světa v aerobiku i naše nejlepší hráčka na ruční pilu.  A co nás 
čeká dál?  
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vlastníky pozemků a dalšími dotčenými subjekty s cílem zajistit připrave-
nost obce na realizaci varianty výstavby ČOV včetně vybudování oddílné 
kanalizace. Kompetenci k provedení rozpočtových změn souvisejících 
s činností komise a přípravy vybudování ČOV včetně oddílné kanalizace 
deleguje zastupitelstvo do pravomoci rady obce. 
  
Usnesení č. 8/2018: Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o projektu 
Sběrný dvůr. 
 
Usnesení č. 9/2018: Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu pro spolky 
a jednotlivce, které/kteří splnily/splnili kritéria dle směrnice 1/2015, ve výši 
100 % ze souhrnu podaných žádostí, tedy 98 500 Kč. Provedením potřeb-
né rozpočtové změny pověřuje zastupitelstvo radu obce a podepsáním 
smluv o poskytnutí finanční podpory pověřuje starostu. 
 
Usnesení č. 10/2018: Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu pro spol-
ky, jejichž financování je součástí rozpočtu obce (nejsou tedy řešeny 
směrnicí 1/2015) ve výši 100 % ze souhrnu podaných žádostí tedy 
75 000  Kč. Provedením potřebné rozpočtové změny pověřuje zastupitel-
stvo radu.  
 
Usnesení č. 11/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje dodatek 
Směrnice č 1/2015 o poskytování dotací z rozpočtu Obce Nadějkov, a to 
Čl. I., Úvodní ustanovení, účel dotací o odstavec 5. Tato směrnice nesta-
novuje program obce pro poskytování dotací ve smyslu §10a, 
odst. f) Zákona č. 250/2000 Sb. neboť nevymezuje účel, důvody, celkový 
objem poskytovaných prostředků ani maximální výši dotace tak, jak je sta-
noveno jako nutná podmínka v § 10c, odst. 2) písm. a) až d) Zákona 
250/2000 Sb. 
 
Usnesení č. 12/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 4/2018 v předložené podobě.  
 
Usnesení č. 13/2018: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 
č 5/2018 v souhrnné výši 0,- Kč výdajové straně rozpočtu.  
 
Usnesení č. 14/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na 
roky 2019-2021 v předloženém znění.  
 
Usnesení č. 15/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o změně 
dodacích podmínek návozu směsných plastů.  
 
Usnesení č. 16/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí dokončení obnovy 
katastrálních operátů ve správním území obce Nadějkov.  
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Usnesení č. 17/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje text dopisu 
pro MPO, MŽP a SURAO a pověřuje starostu obce jeho podpisem 
a odesláním společně s městem Jistebnice a obcí Božetice. 
 
Usnesení č. 17/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí informace o dalším 
postupu společnosti SÚRAO v lokalitě Magdaléna.  
 
Usnesení č. 18/2018: Zastupitelstvo schvaluje umístění dřevěné plastiky 
do prostoru před DPS, na zatravněný pozemek.  
 
Usnesení č. 19/2018: Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis o jednání 
školské rady a komentář, přednesený paní Petrou Dohnalovou. 
 

Upozorn ění obecního ú řadu 
 
Poplatek za odpady 
 
Za odpady se platí 530 Kč za každého, kdo má v obci trvalé bydliště. Od 

poplatku jsou osvobozeny děti do začátku školní docházky, studenti, kteří 
přes týden bydlí mimo Nadějkov, mají po předložení dokladu o studiu   
poloviční slevu. Poplatek je t řeba uhradit do konce srpna . Chcete-li 
platit převodem na účet, domluvte se s paní účetní (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 

Ordinace léka řek o prázdninách 
 

Praktická léka řka MUDr. Blanka Vlčková od 28. června do 8. července 
neordinuje. 
Akutní případy ošetří poliklinika Milevsko. 
 
Dětská léka řka MUDr. Anežka Veselá od 30. července do 10. srpna      
neordinuje. Akutní případy ošetří MUDr. Veselý, Planá nad Lužnicí,     
ČSA 250, tel.: 381 292 140. 

-ou- 
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III. ročník „Pohádkového lesa“  se konal ve spolupráci SDH a Obce 
Nadějkov v sobotu 26. května. Počasí bylo nádherné. Tak jako v přede-
šlých ročnících se zámecká zahrada proměnila v pohádkovou říši. Víla 
Amálka rozdala na startu všem dětem soutěžní kartičky a na cestě zámec-
kou zahradou plnily na deseti stanovištích soutěžní úkoly. Pohádkové po-
stavičky, tentokrát Princ Bajaja s princeznou, Motýl Emanuel a Maková 
panenka, Kosí bratři, Ferda Mravenec, Rebelka s Vikingem, Široký, Dlou-
hý a Bystroztraký, Asterix a Obelix, Flinstounovi, anděl s čertem 
z pohádky „Anděl páně“ a čarodějnice se svojí perníkovou chaloupkou, 
odměnili děti drobnými dárečky a na konci cesty získal každý sladkou od-
měnu a krásnou medaili. V cíli si pak mohli všichni zatancovat, dát si klo-
básku a grilovaný sýr a fronta na oblíbené malování na obličej nebrala 
konce. Děkujeme sponzorům - Obec Nadějkov, Unispol Jana Dvořáková 
(za zmzlinku) a Hostinec U Jandů Jiří Burda (za malinovku). 

 
V sobotu 9. června pořádalo SDH Petříkovice okrskovou sout ěž na 

hřišti v Nadějkově. Kromě nás soutěžily Petříkovice a Brtec. Jsme super 
parta, protože SDH Nadějkov sestavilo celkem 7 družstev. Ženy, muži 1, 
muži 2, přípravka, mladší žáci, starší žáci A, starší žáci B. V opravdu par-
ném počasí se nám všem útoky povedly a odnesli jsme si vítězný putovní 
pohár. 

 
Těšíme se na léto, protože nás, společně s SDH Jistebnice, čeká dětský 

letní tábor na Kaplici. Přejeme všem krásné prázdniny. 
 

Marie Burdová, SDH Nadějkov 
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SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov  
 
V březnu absolvovali vybraní hasiči z našeho SDH odbornou přípravu 

pro strojníky a velitele družstev na stanici HZS v Táboře. 
 
Zásahy: 15. května odstraňování padlého stromu u autobusové zastáv-

ky Křenovy dvory. 
10. června jednotka SDH odstraňovala po velké průtrži spadlý strom ne-

daleko Květuše, v místě zvaném Petranice. 
 
Mladí hasiči z Nadějkova se 28. dubna zúčastnili Memoriálu Jaroslava 

Šturze , hasičské soutěže v Mladé Vožici. Speciální útok s překážkami 
zvládli všichni skvěle a umístili se – přípravka na 7. místě (ze 14), mladší 
žáci na 7. místě (z 13) a dvě družstva starších na 4. a 11.místě (z 11). 

30. dubna proběhlo každoroční „Pálení čarod ějnic“. Děti si vyrobily 
čarodějnici, pomohly ozdobit májku, kterou dospěláci tradičním způso-
bem, svými vlastními silami postavili na náměstí a na Farské zahradě 
si pak všichni s rodiči opekli špekáčky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. května jsme se sešli v Chyškách a šli „Pochod sv. Floriá-

na“  (patrona hasičů). šestikilometrovou procházku krásnou přírodou okolo 
Chyšek jsme si hezky užili.  
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Knihovna 
 
Čtenářský kroužek 
 
V uplynulém školním roce jsme s dětmi ze základní školy četli 

knihu od Jiřího Žáčka – Krysáci. Jedná se o krásně ilustrova-
nou knihu plnou humorných příběhů tří krysích kamarádů a sádrového 
trpaslíka z jednoho obyčejného smetiště uprostřed Valašského království. 
Pravidelně jsme se scházeli každý čtvrtek odpoledne, kdy na čtení dochá-
zelo osm dětí. Ve čtení se pravidelně střídaly a společně jsme si o tom, co 
jsme přečetli, povídali. Na závěr si děti vyplnily malý test. Koncem května 
proběhlo vyhlášení výsledků. Na prvním místě se umístila Julie Benešová 
(1. třída), na druhém místě Monika Šachová (2. třída) a na třetím místě 
Lukáš Novák (2. třída). 

 
Noc s Andersenem 
 
Na noc z pátku 20. dubna na sobotu 21. dubna se děti ze základní školy 

moc těšily. Čekala je totiž noc strávená v knihovně. V letošním roce jsme 
si jako společné téma vybrali Indiány a vše co, s nimi nějakým způsobem 
souvisí. Děti si u pohádkového stromu nejprve vyzvedly dopis, který byl 
psaný indiánským obrázkovým písmem, a ten je zavedl do zámecké za-
hrady. Náčelnice si děti rozdělily do dvou kmenů. Každý si zvolil indiánské 
jméno, jeden druhému pomohl pomalovat obličej a vyrobili jsme si čelen-
ky, abychom rozlišili, kdo do jakého kmenu patří. Pak malé indiány čekaly 
různé soutěže - skákání v pytli, přetahování lanem, hod oštěpem, jízda na 
„koni“, apod. Večer nemohla chybět ani stezka odvahy, kterou děti šly již 
za tmy podle rozmístěných svíček. Naštěstí se nikdo neztratil a po půlnoci 
jsme ulehli do svých spacáků. Druhý den plné nadšení děti vyprávěly rodi-
čům, co všechno si vyzkoušely a zažily.  

Ráda bych tímto poděkovala Anně Janouchové, Lucii Liškové a Rozálii 
Špallové za letošní pomoc s uspořádáním Noci s Andersenem. Také bych 
chtěla poděkovat paní Stanislavě Kotalíkové za připravenou večeři a rodi-
čům, kteří nám upekli něco dobrého k snědku. Takže ranní snídaně neby-
la skromně indiánská, ale vskutku královská. 

 
Petra Macháčková 

 

          K	����	� 
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Konec školního roku ve školce 
 
Poslední měsíce školního roku 2017-2018 prožíváme ve školce velmi 

intenzivně a naplno. Kromě našich běžných dní, které jsou plné poznávání 
nás samotných, druhých i všeho kolem, jsme zažili i spoustu netradičních 
programů, o které bychom se s vámi rádi podělili. 

Na začátku dubna jsme měli ve školce Medovou snídani - dozvěděli 
jsme se spoustu novinek o včelách, stádiích jejich vývoje, osahali jsme 
si pravý úl a nakonec i ochutnali sladký med. 

V táborském divadle Oskara Nedbala jsme shlédli představení Jak 
si hrají tatínkové, kde nám pět tatínků převyprávělo pohádku Sněhurka 
a sedm trpaslíků. Celý veselý den jsme zakončili v cukrárně a spokojení 
se vrátili do naší školky. 

Den Země jsme oslavili 23. dubna výpravou do okolí. S batůžky plnými 
svačinek jsme se vydali objevovat naši Zemi kolem Nadějkova ještě po-
drobněji, než jsme zvyklí. 

Měsíc duben jsme zakončili Dnem pro školní zahradu. Společně se ško-
láky jsme strávili dopoledne na školní zahradě, kde jsme si budovali     
záhonky, seli, sázeli, kypřili, prostě si tu naši zahrádku zvelebovali. Děti 
pracovaly s novým zahradním náčiním a postupně si zasely špenát, řed-
kvičky, hrášek nebo mrkve, které už si nyní chodí ozobávat. 

 
 

 

Š����� 

11 H��� N���	
���, �. 2, ���. XXVI., �������� 2018 

 

 

O��� � ����� 

 

Báseň 
 
Rozlou čení s májem 

 
Poslední den měsíce máje dohasíná 
měsíce lásky, polibků i slzí. 
Ach jak byl krátký a jak přešel brzy 
pro ty, jichž srdce sladký cit ten jímá, 
jež zove láska, vždy stejná, přec však vždycky jiná. 
 
Poslední den ten ráno probudil se v slunce třpytném jasu 
by naposledy osvítil v tisíci barev květů něžnou krásu 
a vlahou vůni rozlil kolkolem, jež v kalíšcích jim dřímá 
a každého z květů vůně ta je jiná. 
 
Však k polednímu obloha temnými mraky zatáhla se 
a první kapky deště dopadly pak na zem, 
již zablýsklo se, hrom zaburácel rázem, 
vše kolem ve chvíli v hrozivé svítí kráse. 
Pak bylo po dešti, paprsky slunce zem pohladily zase 
a rouškou barev duhových překlenut na obzoru kraj, 
to loučil svými polibky se s námi měsíc máj. 

 

anonym 

Farnost Chyšky 
 
Římskokatolická farnost Chyšky Vás srde čně zve 

na slavnostní sv ěcení varhan. 
 

Svěcení varhan proběhne 1. července 2018 v kostele sv. Prokopa při mši 
svaté od 10 hod. 
 
Odpoledne od 15 hod. bude zahajovací koncert prof. Jaroslava Tůmy. 
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Tady jsem už několikrát potkala zajíce nebo srnku. Protože si cestu uží-
vám, jezdím pomalu a kochám se, zvířata mají dost času opustit vozovku. 

 
Pokračuji podél potoka a mohu sledovat jeho nálady a proměny. Za par-

ných letních dní se jeho voda jen líně pohybuje a ztrácí se mezi kameny. 
Na podzim se skrývá v mlze jako pod peřinou nebo se všude kolem třpytí 
jinovatka. V zimě se na něm tvoří rampouchy, občas zamrzá celý a tvoří 
se na něm ledopády. Na jaře je dravý jako malá říčka a jeho hladina šplhá 
až k okraji břehu, při povodních se vylévá a bere vše, co cestou jeho 
proud potká. 

 
Na křižovatce odbočuji a opouštím potok v místech, kde jsou vybudová-

ny dva rybníky. Na jejich břehu rostou kosatce a tak mne na jaře těší jejich 
rozkvetlé žluté květy. Mohu se těšit i z jiných vodních rostlin, které dělají 
z menšího rybníka příjemné zátiší. Od rybníků stoupám serpetinami do 
kopce, kde mne přivítají po levé straně borovice. Některé stojí rovně jako 
svíce, jiné se jakoby při pozdravu naklánějí a tančí. A než se s nimi stačím 
rozloučit, vnořím se do stromořadí. V zimě jsou větve holé a já mám chuť 
namalovat jejich kontury, v jiných ročních obdobích si jejich listy hrají se 
slunečními paprsky a vytváření na silnici mihotavé obrazce. 

 
Projedu vesnici, minu po pravé straně kamenný křížek a už se těším, až 

se na kopci objeví obzor. Zpomalím a někdy zastavím, protože se náhle 
otevře krásný výhled lemovaný pásem hor v dáli. Pohled je pokaždé jiný, 
protože ho často doplňují mraky, které jsou velmi variabilní. Někdy jsou 
šedomodré s obrysy, takže nepoznám, kde končí šumavské kopce, jindy 
krásně nadýchané jako šlehačka nebo z nich východ slunce nadělá čer-
vánky. Sotva se na obzoru objeví věže Temelína, celý výhled se začne 
zavírat a já projedu další vesnicí. Čeká mne rovná silnice, „houpák“ dolů 
a nahoru, který profrčím až k borovici, která mne upozorní, že se blížím 
k lesu. Ten je krásný obzvlášť na jaře, když raší na listnatých stromech 
listí a na podzim, když se listí barví různými barvami podle druhu stromů.  

 
Opustím les, ale stromy mne provázejí okolo silnice až do města. Jsou 

to jeřáby, kaštany, třešně a borovice. Nezapomenu pozdravit po pravé 
straně starou třešeň – bojovnici, kterou asi před třemi lety rozčísl blesk, 
lidé půlku jejího kmene odřízli a druhá půlka žije dál a statečně se napři-
muje. A to už se otvírá krásný pohled na město, které se rozkládá po ce-
lém obzoru. Jsem v práci. Co mne tam dnes čeká….? 

 
anonym 
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Na náš jarní program navazovalo společné setkání s rodiči na Farské 
zahradě, které bylo z původního termínu ke Dni matek kvůli nepříznivému 
počasí přesunuto na závěr května. Přesto jsme si ho velmi užili, děti vyro-
bily něco na zub, pro maminky si připravily básničky, přáníčka a nakonec 
zazpívaly. Společně jsme si poté upekli buřty na ohni, popovídali a odpo-
ledne se neslo ve velmi příjemné atmosféře. Ještě jednou děkujeme rodi-
čům i prarodičům za účast. 

Červen jsme zahájili velmi akčně a dobrodružně. Přesně na Den dětí 
jsme ve školce obdrželi dopis od indiánů, kteří nás vyzvali k hledání pokla-
du. My jsme se tedy vydali na dobrodružnou výpravu plnou stanovišť, úko-
lů a na konci i lákavých odměn. 

Se školou jsme se opět setkali při výletě do Mezinárodního environmen-
tálního střediska ochrany vod a Rybářského genetického centra ve Vodňa-
nech. Tam nás čekal velmi pestrý, interaktivní a zábavný program 
o různých vodních živočiších. Osahali jsme si ryby, raky i žáby, vyzkoušeli 
chemické pokusy s vodou a na závěr si i něco na památku vyrobili. Byl to 
krásný den plný poznání. 

S našimi předškolními dětmi jsme se symbolicky rozloučili ve čtvrtek 
7. června odpolednem plným her a sportu. Na fotbalovém hřišti děti absol-
vovaly sportovní stanoviště a za nasbíraná razítka si mohly doběhnout 
i pro sladkou výhru. Ve školce jsme si potom společně připravili večeři 
a po dlouhé pohádce přespali ve spacích pytlích na koberci. Ranní buchta 
a kakao nás zase probraly do nového dne, tentokrát už i s našimi mladší-
mi kamarády. Jsme rádi, že jsme se s většinou předškoláků loučili pouze 
symbolicky, protože se s nimi budeme i nadále vídat v naší nadějkovské 
škole. 

Stále se těšíme na několik programů a veselých dní (výlet do Motýlária 
ve Voticích nebo Zahradní slavnost), které náš školní rok ukončí, a na kte-
ré budeme o prázdninách vzpomínat. 

 
Magdalena Hrychová 

          Š����� 
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    Skauti  
 
     Kromě pravidelných pátečních schůzek jsme uskutečnili 
nebo se zúčastnili několika dalších akcí. 
V dubnu jsme podnikli jarní víkendovou výpravu do vesnice 
Březina u Heřmaniček. V Táboře jsme se setkali se sepekov-

skými skauty a dál pokračovali společně. Od vlakové zastávky v Heřma-
ničkách to bylo ještě kus pěšky. Počasí nám celý víkend přálo, takže jsme 
byli hlavně venku. Hráli jsme různé hry, dokonce i jednu noční, trénovali 
různé dovednosti jako hledání v mapě nebo šifry a v sobotu večer pose-
děli u ohně. Tématickým rámcem výpravy byl film Jumanji (spíš ten první), 
měli jsme i deskovou hru, po které se po hodu kostkou samy posouvaly 
figurky. 

V sobotu 21. dubna jsme se zúčastnili Závodu vlčat a světlušek v Milev-
sku. Závod měl název „Na pytlácké stezce“, protože probíhal u rybníka 
Pytlák. Soutěžily tam hlídky vlčat a světlušek z Milevska, Písku, Opařan 
i Protivína. Naši soutěžní hlídku tvořily Marťa a Monča Šachovy, Jan    
Průša, Prokop Fridrich a Jára Stehlík. Na osmi stanovištích na ně čekaly 
různé úkoly, jako třeba ošetření odřeného kolena, hledání informací 
v knihách a na mapě, trefování plyšové žirafy, stavění přístřešku z větví 
a další. Zvládli to dost dobře a umístili se na 3. místě, stejně jako se-
pekovská hlídka světlušek. V roli doprovodu a pomocnic na stanovištích 
se uplatnili Háďa Černý, Adélka Martínková a Stela Fridrichová. 
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V sobotu 12. května jsme se zapojili do akce „Kroky k dobrému skutku“ 
pořádané milevskými skauty. Byl to orientační běh, výtěžek ze vstupného 
je určen pro domov sv. Zdislavy. Do Milevska jsme přijeli na kolech a pak 
nás čekala tříkilometrová (do 15 let) nebo sedmikilometrová trasa, na které 
jsme podle mapy hledali lampionky a kleštičkami procvakávali okénka na 
papíře. Bylo to na jednotlivce (kromě rodinné kategorie), ale protože jsme 
startovali brzo po sobě, cestou jsme se dali dohromady. Občas trošku 
hřmělo a pršelo, ale ne moc, takže to bylo spíš osvěžující. Moc se nám to 
líbilo. 

V pátek 8. června jsme se s Okrašlovacím spolkem zúčastnili Vítání    
ptačího zpěvu - procházky na Draha, během níž jsme si mohli zblízka   
prohlédnout dvě pěnice a dvě sýkorky, které se chytily do nastražených 
sítí, a poslechnout si něco o nich a o kroužkování. Další ptáky jsme viděli 
zdálky nebo je slyšeli ze křoví. Na závěr jsme se ještě někteří šli podívat 
k tůňce a viděli jsme mloka s oranžovým břichem, larvy mloka, larvu váž-
ky, pulce a splešťuli blátivou. 

V sobotu 9. června nás několik z Nadějkova a Sepekova jelo na cyklový-
let do Petrovic a na rozhlednu Kuníček. 

Teď už nás kromě několika posledních schůzek čeká hlavně dvoutýden-
ní tábor u Bečic na břehu Lužnice, kam se všichni už moc těšíme! 

 
Anežka Černá 

Hádanka 
 
Kudy kam vede moje cesta do práce   
 
Cena pro vít ěze kniha dle vlastního výb ěru. Správné čty-

ři odpov ědi pište na e-mail: knihovna@nadejkov.cz, nebo 
do knihovny p řijďte osobn ě. 

 
Asi nebude moc lidí, co rádi chodí do práce. Já se do práce někdy tě-

ším, někdy vím, že toho bude moc a někdy tam řeším samé problémy. Ale 
cestu do práce se snažím vychutnat si vždycky. Je totiž krásná v každém 
ročním období. Hned, jak vyjedu ze dvora, otevře se přede mnou celá 
vesnice a okolní lesy nad údolíčkem. Sjedu k potoku a při cestě blízko 
jeho meandrovitého koryta si užívám v zimě mrazíky a v létě chládek mezi 
stromy kolem silnice. Míjím krásné místo s lurdskou jeskyní vytesanou 
ve skále. Okolo je pár obrovských balvanů. Hned nato se objeví strmý les 
se vzrostlými smrky a za zatáčkou rovná loučka zakončená strmou strání. 


