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    Blahop řejeme všem,  
 

          kteří oslavili  svá významná životní jubilea!  
 

říjen:  Lubomír Novák z Modlíkova, Leoš Seidl z Nadějkova, 
Helena Seidlová z Nadějkova, Alena Fairaislová z Nadějkova, 
Marie Dvořáková z Nadějkova 
listopad: Milada Dvořáková ze Starcovy Lhoty, Miroslava Ří-
hová z Nadějkova, Eva Sládková z Kaliště, Milan Stehlík ze Starcovy Lho-
ty, Jiřina Sazimová z Nadějkova, Stanislav Novák z Petříkovic 
prosinec: Petr Jerz z Nadějkova, Iva Špalleová z Petříkovic, Eva Fridri-
chová z Kaliště, Marie Havelková z Nadějkova, František Kříž z Nadějko-
va, Božena Koudelková z Hronovy Vesce, Michal Maňas z Nadějkova 

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

Tel. 381 272 117, e-mail: urad@nadejkov.cz,. 
Redakce tohoto čísla Arnošt Novák, Olga Černá Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 100 ks.  

� Toto číslo vychází prosinci 2014 � 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

   Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

     Příspěvky:   Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Na-
dějkova! Uzávěrka příštího čísla je 22. března 2015, všechny podepsané 
příspěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tirá-
ži, vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme 
zejména o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen v Hla-
se, ale i na webových stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  
     Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/
stránka. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější ven-
kovskou tržnici: www.venkovskatrznice.cz; vkládání inzerátů je bezplatné. 
     Předplatné: ve výši 19 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, tj. 
7 + 12 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, ucetni@nadejkov.

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

přejí zaměstnanci obecního ú řadu. 
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Zasedání  
zastupitelstva 

str. 4 

Pozvánky na akce 
spolk ů 

 

HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXII / číslo 4, prosinec 2014       

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Zápis do školy 
str.  10 

Zastupitelstvo v neděli 9. listopadu zvolilo 
nové vedení obce: starosta Arnošt Novák, 
místostarosta Zdeněk Černý, radní Josef 
Dvořák, Pavel Šitner, Jaroslav Kotalík. 

Adventní zpívání, zdobení stromku pro zví-
řata, Myslivecky a Hasičský ples, povánoční 
koncert, čtení v knihovně, besedy v Čajov-
ně, pochody Tří veteránů a proti úložišti... 

 

Zápis do 1. třídy nadějkovské školy proběh-
ne ve čtvrtek 15. ledna 2014 od 13 do 17 
hodin v budově Základní školy.  
Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče! 

Stručně z obsahu: 

Výsledky obecních voleb (2)  Ze zasedání rady a zas tupitelstva (2)  
Pěkná hodinka (8) Obecní ú řad a ordinace o Vánocích (9)  

Vánoční bohoslužby (9) Fikar: chvalná hromada a koncert (10) 
Okrašlovací spolek: adventní zpívání a keramický ku rz (11) 

Myslivecký a hasi čský ples (11) Skauti (12) Pochod t ří veterán ů (12) 
Zachovalý kraj: úložišt ě a čajovny (13) Pochod proti úložišti z Makova 

do Makova (13) Knihovna (14) Dopis Zde ňkovi Černému (14) 
Rybníček v Chlístov ě (15) Společenská kronika (16)  
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VOLBY / ZASTUPITELSTVA  A RADY 

   Výsledky voleb do zastupitelstva 
 
     Ve volbách do zastupitelstva obce Nadějkov, které se konaly ve dnech 
10. a 11. října, byli zvoleni: 
 

     Jméno                    Kandidoval/a za          Počet hlas ů 
     Veselý Jan Mgr.          KDU-ČSL                     216     
     Kotalík Jaroslav          KDU-ČSL                     198     
     Dvořák Josef Ing.        KDU-ČSL                     198 
     Šitner Pavel Ing.         KDU-ČSL                     195   
     Kozák Miloš                 KDU-ČSL                     188     
     Černý Zdeněk Ing.      KDU-ČSL                     184 
     Čapek Jaroslav           KDU-ČSL                     184  
     Kříž Pavel                     KDU-ČSL                     181  
     Bláhová Vlasta            KDU-ČSL                     179  
     Dohnalová Petra         KDU-ČSL.                    176     
     Novák Arnošt Ing.       KDU-ČSL.                    166  
     Cimpová Romana       ČSSD                            161  
     Benda Jiří Ing.             KDU-ČSL.                    160     
     Vocílka Jiří                   KDU-ČSL.                    156     
     Picka Antonín Ing.       KDU-ČSL.                    142     
 

     Všichni zvolení zastupitelé jsou bezpartijní, podrobné výsledky najdete 
na webu volby.cz 

zdroj: volby.cz 
 

   Z jednání obecní rady  
 

Od začátku listopadu se rada usnesla nebo projednala mimo jiné násle-
dující záležitosti: 
 

� Rada obce souhlasila s opravou poloviny střechy na čp. 5 firmou Klic-
man za projednaných podmínek, v letošním roce bude firmě Klicman 
zaplacena částka 70.000 Kč(dotace z mikroregionu Venkov). 

� Rada doporučila zastupitelstvu schválit položku doplatku na opravu 
střechy ve výši 150.000 Kč jako součást rozpočtu na rok 2015. 

� Rada obce schválila, v souladu s usnesením zastupitelstva č. 98/08, 
stejný režim pro úhradu el. energie v všech obecních domcích a to, po-
platek za elekroměr hradí obec, spotřebu el.energie hradí nájemce. 

� Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit likvidaci nepotřebného 
majetku obce, vysílací pult místního rozhlasu (nejprve nabídnout 
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Rybní ček na návsi v Chlístov ě 
 

      5. dubna v roce 2003 se v Chlístově bagroval rybníček za chladného a 
větrného počasí. Na traktorovém bagru pracoval Josef Havelka 
z Nadějkova a bahno odvážel Josef Janouch. Dále pomáhali Stanislav 
a Jaroslav Ctibor st., Petr a Jarka Benáčanovi, Karel Stoupa, Jaroslav 
Souček, Josef Novák a Jiří Vocílka. Večer se všichni sešli u Benáčanů, 
kde na harmoniku zahrál pan Jaroslav Ctibor st. Kolem 20 hodiny byla 
chumelenice a napadlo asi 5 cm sněhu. 
      10. května byla v Chlístově opět akce na vyčištění studně. Po vyčerpá-
ní studně, kde čerpadlo obsluhoval Jaroslav Ctibor st., ve studni vybíral 
bahno Jiří Vocílka a nahoře spolupracovali při vytahování bahna Petr Be-
náčan a Jaroslav Souček. Bahno odnášel Karel Stoupa, Josef Janouch 
a Josef Novák. Práce na studni začala kolem půl jedenácté dopoledne 
a skončila v jednu odpoledne. Navečer natřel Jaroslav Souček železný 
sokl u pumpy a voda ve studni stoupla asi o jeden a půl metru. 

 
napsal a nakreslil   

Jiří Vocílka 

DOPISY 
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   Knihovna 
 

V pondělí 22. a 29. prosince a v pátek 19. prosince bude mít 
knihovna zavřeno (dovolená). Knížky, které chcete vrátit, můžete 
nechat na úřadě. 
     Jako každý rok bych ráda všechny pozvala na pováno ční se-

tkání u čaje, kávy a (možná i) zbylého cukroví a nad knížkami, které nás 
v letošním roce nebo kdykoli jindy zaujaly - pokud budete mít čas na čtení 
a povídání, zastavte se u mně v knihově v pátek 2. ledna po 16 hodině. 
     V lednu a únoru bude knihovna pro veřejnost otevřená vždy 
     ve čtvrtek v 8 - 10 hodin a ve 14 - 19 hodin 
     v pátek ve 13 - 19 hodin. 
     Čtení pro děti v knihovně: ve čtvrtek od 10 do 11 hodin pro školku, ve 
čtvrtek od 12.30 do 14 pro školu. Školní děti, které čtvrteční čtení nestíha-
jí, mají možnost zapojit se do knihovní soutěže kdykoli v otevírací době 
knihovny. Pojízdná knihovna přijede do Brtce, DPS a Starcovy Lhotě ve 
středu 7. ledna a 4. února. 
     Od března mě, doufám, v knihovně někdo nahradí, aby mohla čtená-
řům (i nečtenářům) sloužit alespoň tak, jak byli dosud zvyklí. Chtěla bych 
závěrem poděkovat desítkám ochotných a nezištných pomocníků, bez 
nichž by dosavadní činnost knihovny nebyla možná; pokud to bude potře-
ba a bude to v mých silách, ráda v budoucnu pomůžu zase já. 

Olga Černá 

SPOLEČNOST / DOPISY 

    Pan ing. Zden ěk Černý  
 

     Starosta Nadějkova od roku 2002 do 9. listopadu 2014, kdy předal žez-
lo panu ing. Arnoštu Novákovi. 
     Díky němu, po třiceti letech v Praze u profesionálního divadla, od 
12. prosince  2003 žiju v DPS Nadějkov. Když rozhodoval o umístění ve 
dvanácti bytečcích DPS, dal deset domácím, dva cizím – slavnému horo-
lezci Jiřímu Získalovi a mně, vodačce. Jiří 24. ledna 2004 odešel duší da-
leko do věčných hor. 
     Se starostovou rodinou jsme vysázeli tři aleje, čistili jsme pangejty, 
z těch sto stromků, které vyrostly ve školce u hasičárny, jsme skoro všec-
ko použili. 
     Miluje to tady, bydlí v hájovně, kde se narodil budoucí spolupracovník 
T. G. M. Rudolf Kepl. Nedivím se Zdeňkovi, když jsem si přečetla o před-
chozích stoletích tohoto kraje, pohromách a bídě, dává i mně tento kraj 
sílu k životu svou moudrostí a odpuštěním. 
     Za Tvou lásku, za mladé, co si tu staví, za naučné stezky pro pěší, cyk-
lo a lyžařské, s obdivem Ti v dalším životě přeje jen dobré 

Dana Martanová 
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k prodeji za cenu 1.000 Kč, pokud se nenajde zájemce potom pult zlik-
vidovat jako šrot). 

� Rada obce projednala dosud doručené požadavky na příspěvky od ob-
ce a doporučuje zastupitelstvu obce zařadit doporučené příspěvyky do 
návrhu rozpočtu obce pro rok2015. 

� Rada obce rozhodla neumísťovat dopravní značení upravující přednos-
ti v jízdě v obci Brtec, doprava v celé obci se bude řídit podle pravidla  

      „pravé ruky“. 
� Rada obce pověřila starostu obce jednáním se Správou a údržbou sil-

nic Jihočeského kraje o opravě propustku pod silnicí v Chlístově a na 
základě tohoto jednání poté dalším prověřením možností vybudování 
šachet pro svod kanalizace a dešťové vody se stavebním úřadem 

� Rada obce souhlasila se zakoupením SW vybavení Geoportál 
v nabídnuté ceně (9.600,- Kč/rok), pověřuje starostu jednáním 
s dodavatelem 

� rada obce přidělila obecní byt na adrese Pivovarská 141 do nájmu, po-
věřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy od 8.12.2014 za stej-
ných podmínek jako s předchozím nájemcem. 

� Rada obce rozhodla přidělit nejbližší uvolněný obecní byt prvním 
v pořadníků žadatelů o byt, podmínky a projednání nájemní smlouvy 
budou projednány radou poté, co bude byt k dispozici. 

� Rada obce vzala na vědomí informace týkající se nových vrtů a jejich 
připojení do vodovodního řadu obce, souhlasí s navrženým postupem, 
aby nově připojené vrty byly hlavním zdrojem vody pro obec, rada rov-
něž souhlasí s tím, aby společnost Čevak a.s. zpracovala žádost o do-
taci na investiční akci na připojení vrtů a vybavení vodojemu novou 
technologií 

� Rada obce rozhodla o přesunutí sloupu veřejného osvětlení z původně 
plánovaného umístění na chodníku před domem čp. 5 v Nadějkově a 
jeho novém umístění na tuto budovu, dále rozhodla o umístění jednoho 
nového pouličního světla v ul.Pivovarská. 

 
Rada obce schválila podání žádostí do dotačních programů 
� Program Obnovy Venkova, zaměření oprava budov, cíl střecha hasi-
čárny (31.12.) 

� Mikroregion Čertovo břemeno, zaměření oprava budov, cíl střecha 
Součkoviny - čp. 5 (31.12.) 

� Mikroregion Venkov, zaměření obnova a rozšíření veřejného osvětlení, 
cíl doplnění cca 15 světelných bodů v obci a osadách (31.12.) 

� MAS, nadace VIA, zaměření vysázení cca čtyřiceti ovocných stromů, 
dokončení „kališťské cesty“ 

 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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   Z jednání obecního zastupitelstva 
 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce 
dne 9.11.2014  
      
     Dne 9.11.2014 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Na-
dějkov. Přítomni: Benda Jiří, Bláhová Vlasta, Cimpová Romana, Čapek 
Jaroslav, Černý Zdeněk, Dohnalová Petra, Dvořák Josef, Kotalík Jaroslav, 
Kozák Miloš, Kříž Pavel, Novák Arnošt, Picka Antonín, Šitner Pavel, Vese-
lý Jan, Vocílka Jiří. Celkem 15 členů 
     Zasedání zahájil dosavadní starosta Zdeněk Černý, přivítal nové zastu-
pitele a přítomné občany. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo 
řádně svoláno v souladu s § 91, odst. 1. Zákona o obcích. Řízení schůze 
předal nejstaršímu členu zastupitelstva panu Antonínu Pickovi (dále před-
sedající). Ten jmenoval zapisovatelkou Marcelu Chocholatou. Dále před-
nesl program:  

1) složení slibu členů zastupitelstva 
2) Určení ověřovatelů zápisu 
3) Volba starosty, místostarosty a radních 
4) Volba předsedů finančního a kontrolního výboru 
5) Jednací řád 
6) Odměny 

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program. Poté všichni zastupitelé 
složili slib. Jako ověřovatele zápisu zastupitelstvo obce schválilo paní Ro-
manu Cimpovou a Petru Dohnalovou. 
 
Volba starosty, místostarosty a členů rady obce 
     Zastupitelstvo obce schválilo jako způsob pro volbu starosty a mís-
tostarosty tajné hlasování.  
 

Volba starosty 
     Pan Pavel Šitner navrhnul za volební stranu KDU-ČSL na starostu 
Zdeňka Černého. Paní Romana Cimpová navrhuje za volební stranu 
ČSSD na starostu obce pana Arnošta Nováka. 
     Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo podle § 91 Zákona o obcích dnem 
9. 11.2014 uvolněným starostou obce Nadějkov Ing. Arnošta Nováka. 
 

Volba místostarosty 
     Pan Pavel Šitner navrhuje za volební stranu KDU-ČSL na místostaros-
tu pana Zdeňka Černého.  
     Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo podle § 91 Zákona o obcích dnem 
9.11.2014 neuvolněným místostarostou Ing. Zdeňka Černého. 
 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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Osadní výbor Makov 
vás zve na pochod 

 

Krajem, kde NEbude úložišt ě 
                     (vyhořelého jaderného paliva) 

 

sobota 3. ledna 2015 
 

délka trasy: 12 km  
(Makov-Padařov-Drahnětice-Jistebnice-Hůrka-Makov) 

start: 13.00 u kapličky v Makově 
 

občerstvení v cíli pochodu zajištěno (Makov, budova bývalé školy)  

Zachovalý kraj 
 

Úložišt ě 
      Přes opakované sliby Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO), 
že průzkumy pro úložiště jaderného odpadu bez souhlasu obcí nezačnou, 
vydalo v říjnu Ministerstvo životního prostředí povolení k jejich zahájení 
ve všech sedmi lokalitách. Obce měly pouze dva týdny na to, aby proti 
tomuto rozhodnutí podaly protest - právní rozklad. Všechny obce z naší 
lokality Magdaléna (Božetice, Jistebnice a Nadějkov) byly na tuto situaci 
připraveny a podaly protest společně, i s občanským sdružením Zachova-
lý kraj. Zastupuje je jeden právník - Mgr. Pavel Doucha. Podání rozkladu 
znamená přinejmenším oddálení průzkumů, v lepším případě se může 
stát, že MŽP změní názor a oprávněné námitky obcí uzná. Text rozkladu 
a další informace o úložišti najdete na www.zachovalykraj.cz 
      Zastupováním obce v Pracovní skupině pro dialog o úložišti pověřilo 
zastupitelstvo obce Nadějkov Zdeňka Černého, náhradníkem je Pavel Šit-
ner. Zachovalý kraj zastupuje Jiří Popelka. 
 

Čajovny 
 

    vždy první (výjimečně druhou) sobotu v měsíci v kině 
10. ledna Josef Jahelka: Izrael a Palestina  

 7. února Adam Baroš: Zeleň na vsi,  hlavně na Nadějkovsku 
 7. března Jirka Jiroutek a Ruda Procházka: Provence  
      (pravděpodobně s ochutnávkou nejen  čaje) 

Olga Černá 

SPOLEČNOST 
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Pochod T ří veterán ů  
 

z Nadějkova do Svoříže  
se koná (jako každý rok)  

29. prosince 
 

Sraz je ve 13 hodin na nám ěstí.  

SPOLEČNOST 
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Volba členů rady 
      Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo podle § 91 Zákona o obcích dnem 
9. 11. 2014 neuvolněným členem rady Ing. Pavla Šitnera. 
      Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo podle § 91 Zákona o obcích dnem 
9. 11.2014 neuvolněným členem rady Ing. Josefa Dvořáka. 
      Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo podle § 91 Zákona obcích dnem 
9. 11. 2014 neuvolněným členem rady pana Jaroslava Kotalíka. 
 

Volba p ředsedů finan čního a kontrolního výboru 
      Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo předsedkyní finančního výboru 
paní Vlastu Bláhovou. 
      Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo předsedkyní kontrolního výboru 
paní Romanu Cimpovou. 
 

Jednací řád zastupitelstva 
      Zastupitelstvo obce Nadějkov potvrdilo jednací řád v původním znění. 
 

Odměny  za výkon funkci uvoln ěných a neuvoln ěných zastupitel ů 
      podle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce čle-
nům zastupitelstev 
      Zastupitelstvo obce Nadějkov schválilo vyplácení měsíční odměny neu-
volněnému místostarostovi na návrh pana Pavla Šitnera ve výši 7 000 Kč. 
      Zastupitelstvo obce Nadějkov schválilo vyplácení měsíční odměny neu-
volněnému členovi rady obce ve výši 900 Kč. 
      Zastupitelstvo obce Nadějkov schválilo vyplácení měsíční odměny neu-
volněným předsedkyním finančního a kontrolního výboru ve výši 500 Kč. 
      Zastupitelstvo obce Nadějkov vzalo na vědomí vyplácení měsíční od-
měny uvolněnému starostovi ve výši 39 857 Kč. 
      Zastupitelstvo obce Nadějkov schválilo vyplácení odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva (viz usnesení č. 46/14 – č. 48/14) od 10. 11. 2014. 
 

      Starosta obce Ing. Arnošt Novák poděkoval členům zastupitelstva za 
zvolení a vyslovil přesvědčení, že navzdory velmi těsné volbě budou 
všichni zastupitelé pracovat a spolupracovat ku prospěch obce a ukončil 
zasedání zastupitelstva obce. 
 
 

Zasedání zastupitelstva obce č. 7 
dne 28.11.2014 
 

      Přítomni: J. Benda, V. Bláhová, R. Cimpová, J. Čapek, Z. Černý,  
J. Dvořák, J. Kotalík, M. Kozák, P. Kříž, A. Novák, P. Šitner, J. Veselý,  
J. Vocílka, v průběhu zasedání se dostavila P. Dohnalová 
 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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Schválený program: 
1) Schválení programu zasedání  
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
3) Návrh a volba členů finančního a kontrolního výboru a inventarizační 
komise  
4) Rozpočtové změny pro rok 2014  
5) Příspěvky obce spolkům a veřejně prospěšným organizacím  
     pro rok 2015  
6) Oprava střechy č.p. 5  
7) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2015  
8) Návrh a jmenování člena školské rady  
9) Pozemky  
10) Obnovení Veřejnoprávní smlouvy s městem Táborem  
11) Informace o schůzce se zástupci SÚRAO  
12) Připomínky a náměty zastupitelů a přítomných hostů  
13) Závěr 

 

     Zastupitelstvo schválilo návrh starosty, aby zapisovatelem zápisu byl 
Z. Černý a ověřovateli zápisu P. Šitner a M. Kozák. 
 
Usnesení zastupitelstva k jednotlivým bod ům programu 
 

Návrh a volba členů finan čního a kontrolního výboru a inventariza ční 
komise: 
     Zastupitelstvo schválilo návrh předsedkyně FV, V. Bláhové na pětičlen-
ný finanční výbor. Zastupitelstvo schválilo návrh V. Bláhové na tyto další 
členy FV: P. Dohnalovou, Pavla Kříže, Helenu Kubištovou a Lenku Kardo-
vou. 
          Zastupitelstvo schválilo, aby kontrolní výbor měl pět členů. Zastupitel-
stvo schválilo tyto další členy FV: Josefa Dvořáka, M. Kozáka, A. Picku a 
J. Bendu.  
     Zastupitelstvo schválilo návrh projednat inventarizační komisi na příš-
tím zasedání.  
 

Rozpo čtové zm ěny pro rok 2014 
     Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 5 podle předloženého 
návrhu. V příjmech i výdajích je ve výši 394 800 Kč. 
 

Příspěvky spolk ům a veřejně prosp ěšným organizacím pro rok 2015 
     Zastupitelstvo rozhodlo, že o jednotlivých žádostech o příspěvky se bu-
de hlasovat jednotlivě. 
     Zastupitelstvo schválilo žádost nadějkovské farnosti o příspěvek 
15 000 Kč.  

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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   Okrašlovací spolek  
   zve na 

 

      Adventní zpívání  
     u Betléma na Farské v neděli 21.12. od 15 hodin 

     součástí bude výstavka prací keramického kroužku 
 

Keramický kroužek  
     pro děti a hravé dospělé bude pokračovat od ledna do března,  

přesné termíny na webu spolku a na FB stránkách. 
 

 

 
Myslivecké sdružení Větrov vás srdečně zve na tradiční  

 

Myslivecký ples  
 

25. prosince od 20 hodin  
v Pohostinství u Jand ů v Nadějkov ě.  

 
Je připravena bohatá zvěřinová tombola.  

K tanci a poslechu hraje Klasik Trio, vstupné 80 Kč. 
 
 

 
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na tradiční  

 

Hasičský ples  
Sboru dobrovolných hasi čů Nadějkov 

 
                               který se koná  

                v sobotu 24. ledna 2015  
                          v Pohostinství U Jand ů.  

 
                     K poslechu hraje Zelená šestka. 

SPOLEČNOST 
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 divadelní a osv ětový spolek 
 

Chvalná hromada  
     spolku FIKAR  se koná v sobotu 27. prosince od 17 hodin 

v Domě hasičů v Petříkovicích. Zváni jsou nejen všichni členové spolku, 
ale také všichni příznivci jeho snažení.  
 

Pováno ční koncert  
   kapely Péro za kloboukem se koná v sobotu 3. ledna od 19 hodin v sá-
le U Jandů. Nenechte si ujít, písně budou veselé a k Vánočnímu času 
vhodné! 

Zdeněk Černý 

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

 

Den otev řených dve ří,  
     který se uskuteční dne 13. ledna 2015 v prostorách ZŠ a MŠ Nadějkov 
od 14 do 16 hodin 
 

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

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

docházky 
 

Všichni jste srdečně zváni! 
 

Zápis do 1. t řídy  
     proběhne ve čtvrtek 15. ledna 2014 od 13 do 17 hodin v budově Zá-
kladní školy. Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče! 
     Kontakty: telefon 381 272 135, mobil 739 234 509 
     Více informací o ZŠ Nadějkov na www.skola.nadejkov.cz 

 

Regina Mihulová, ředitelka školy 

ŠKOLA  / SPOLEČNOST 
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      Zastupitelstvo schválilo žádost nadějkovských skautů o příspěvek 
8 000 Kč.  
      Zastupitelstvo projednalo žádost občanů Kaliště o příspěvek 
50 000 Kč, rada obce prověří situaci na místě. 
      Zastupitelstvo projednalo návrh občanů Chlístova na opravu kanaliza-
ce, svodů dešťové vody a místního rybníčku, rada obce prověří situaci na 
místě. 
      Zastupitelstvo schválilo příspěvek 10 000 Kč pro SDH Brtec na spole-
čenské akce, případné navýšení příspěvku bude projednáno v průběhu 
roku 2015. 
      Zastupitelstvo projednalo potřebné opravy komunikací v Brtci, budou 
řešeny z rozpočtu obce v rámci oprav a údržby obecních komunikací 
      Zastupitelstvo projednalo žádosti občanů Brtce o rekonstrukci prostran-
ství u obecního domu, rada obce prověří situaci na místě 
      Zastupitelstvo schválilo příspěvek 105 250 Kč pro Okrašlovací spolek, 
pokud Okrašlovací spolek získá na některé z akcí dotační příspěvek, obec 
zaplatí pouze finanční spoluúčast.  
      Zastupitelstvo schválilo žádost občanského sdružení Zachovalý kraj 
o příspěvek 10 000 Kč.  
      Zastupitelstvo schválilo přesun příspěvku nadějkovské organizaci Čes-
kého svazu včelařů ve výši 5 000 Kč z rozpočtu roku 2014 do rozpočtu 
roku 2015. 
      Zastupitelstvo schválilo příspěvek divadelnímu a osvětovému spolku 
Fikar ve výši 20 000 Kč.  
      Zastupitelstvo schválilo příspěvek 8 000 Kč pro M. Gryma. 
 

Oprava st řechy č.p. 5 
      Zastupitelstvo schválilo letošní opravu střechy v hodnotě 70 000 Kč 
v rámci dotační akce Mikroregionu Venkov a se zařazením částky 
150 000 Kč na dokončení opravy poloviny střechy do rozpočtu roku 2015 
 

Projednání návrhu rozpo čtu obce na rok 2015 
      Zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2015 
a schvaluje jeho vyvěšení na úřední desce obce 
 

Návrh a jmenování člena školské rady  
      Zastupitelstvo deleguje do školské rady Petru Dohnalovou. 
 

Pozemky 
      Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku p.č.: 949 v k.ú. Chlístov 
o výměře asi 20 m2 J. Vocílkovi za cenu 70 Kč za 1 m2. Kupující rovněž 
uhradí zaměření, vklad do KN a daň z převodu.  
 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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   Pěkná hodinka 
 

     Ve čtvrtek 11. prosince se v Pohostinství U Jandů konalo tradiční se-
tkání seniorů s pohoštěním, vystoupením dětí a muzikou. Děkujeme dě-
tem ze Základní školy, paní ředitelce Regině Mihulové a panu učiteli Janu 
Bolkovi za přípravu a perfektní provedení jejich programu. 
     Letos bylo setkání doplněno promítnutím filmu se vzpomínkami pamět-
níků, který MAS Krajina srdce natáčí v rámci projektu Živá  kronika. Místní 
občané mohli donést vlastní fotografie, které zachycovaly život na Naděj-
kovsku před lety a zavzpomínat si nad nimi. Měli také možnost vyplnit do-
tazník, který MAS Krajina srdce poslouží k tomu, aby lépe naplánovala 
a finančně podpořila všechny potřebné služby pro naše dříve narozené. 
Podobné dotazníky v minulosti MAS připravila např. pro podnikatele, mlá-
dež, ženy, zástupce spolků... všechny dotazníky byly samozřejmě ano-
nymní a  jejich vyplnění dobrovolné. 

     Marcela Chocholatá, OÚ Nadějkov 

Obnovení Ve řejnoprávní smlouvy s m ěstem Táborem 
     Zastupitelstvo Obce Nadějkov schvaluje opětovné uzavření veřejno-
právní smlouvy na úseku projednávání přestupků s Městem Tábor. Obec 
Nadějkov nadále není schopna svými orgány výkon přenesené působnosti 
na tomto úseku zabezpečit. 
 

Informace o sch ůzce se zástupci SÚRAO 
     Zastupitelstvo Obce Nadějkov nominuje jako zástupce obce do Pracov-
ní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti Ing. Zdeňka Černého, jako ná-
hradníka Ing. Pavla Šitnera.  
 
Připomínky a nám ěty zastupitel ů a přítomných host ů  
 

Zveřejňování p říspěvků občanů 
     Zastupitelstvo schválilo zveřejňování pouze neanonymních příspěvků 
od občanů a skupin občanů. 
     Zastupitelstvo rozhodlo, že ve sporných případech při zveřejňování 
rozhodne rada obce.  
 

Rozprava s novým starostou  
     Zastupitelé a přítomní hosté vyslechli představení starosty, který také 
odpověděl na otázky jak od zastupitelů, tak od přítomných hostů. 
     Poté starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. 
 
Zápisy ze zastupitelstev v plném znění jsou zveřejněny na internetových 

stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě. 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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   Bohoslužby o Váno čních svátcích 
   v kostele Nejsv ětější Trojice v Nad ějkov ě 
 
      24. prosince (Štědrý den):                         22 hodin 
      25. prosince (Slavnost narození Páně):    8 hodin 
      26. prosince (Svátek sv. Štěpána):           8 hodin 
      28. prosince (Svátek sv. rodiny):               8 hodin 
      31. prosince (Silvestr):                            17 hodin 
       1. ledna (Matky Boží P. Marie):                8 hodin 
       6. ledna (Tři králové):                             18 hodin 
      12. ledna (Svátek křtu Páně):                   8 hodin 

    Obecní ú řad a knihovna o Vánocích 
 
      Úřední doba obecního úřadu:  
           pondělí 22. prosince 7 - 11.30 a 12.30 - 17 
           úterý 30. prosince 7 - 12, nebude možné p řijímat platby 
 
      Knihovna má přes svátky zavřeno. 
      Otevřeno bude v pátek 2. ledna od 13 do 19 hodin. 

 
    Ordinace o Vánocích 
 
Praktická léka řka MUDr. Blanka Vlčková  o Vánočních svátcích od 22. 
prosince do 3. ledna neordinuje .  
Akutní případy ošetří Poliklinika Milevsko. 
 
Dětská léka řka MUDr. Anežka Veselá v Nadějkově  bude o Vánocích 
v ordinaci v Táboře: 
    22. 12.  7 - 11 
    23. 12.  7 - 13 
    29. 12.  7 - 11 
    30. 12.  7 – 10.30, 12 – 14.45 (poradna) 
    31. 12.  neordinuje se 
Naléhavé případy ošetří MUDr. Vojtková, v pondělí 13.30 - 15.30, 

INFORMACE Z OBCE / ŽIVOT FANOSTI 


