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    Životní jubilea oslavili: 
      

duben: Jiří Seidl, Helena Kubištová, Jaroslav Koliha,  
Marie Molová, František Pazourek 

     květen: Růžena Nováková, Anna Svatošová,  
     Zdeněk Stibor, Anežka Márová, Jan Veselý,  
     Jaroslava Pazourková 
     červen: Marie Janouchová, Anna Petrová, Drahomíra Peterková, 
     Bohuslav Špalle, Karel Pánek, Romana Dvořáková 
 

    Blahop řejeme!  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

   Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky 
     Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Nadějkova!  
Uzávěrka dalšího čísla je 15. září 2013, příspěvky můžete je posílat na 
adresy uvedené v tiráži nebo přinést na obec či do knihovny, nebo vhodit 
do schránky na poštu vedle dveří úřadu. 
 

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

Předplatné  
     Ve výši 21 Kč / číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, tj. 7 Kč + 14 Kč) 
si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, e-mail: urad@nadejkov.cz).  

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

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

� Toto číslo vychází v červnu 2013 � 
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Hry bez hranic 
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vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Příloha Hlásek 
 

Rada rozhodla již začátkem roku, že se 
v létě uspořádá veřejná beseda, vlastně dal-
ší komunitní plánování pro sběr nápadů, jak 
by šlo využít čp.5 – „Součkoviny“. 

Inspirací letošních her byl původ jména sa-
motné obce, a tak bude první prázdninové 
odpoledne v Nadějkově prodchnuté tématem 
honby za zlatým kovem, naplněné zábavou, 
hudbou i občerstvením ve stylu zlatokopů a 
divokého západu obecně. 

Káně tady letí 
podívejte děti. 
Sokol tady létá 
už je konec léta. 
Sova pálená 
nemá kolena. 

Stručně z obsahu: 

Zastupitelstva a rady (2)  Povode ň (8) Za draha! (9) Hostinec (10) Sou čko-
vina (10) Školní rok v nad ějkovské malot řídce (12) Farská zahrada a letní 
biograf (17) Fikarský rok (18) Fikarská sezóná 2012 -13 (18) Úložišt ě RAO 
a čajovny (20) Hry bez hranic (22) Skauti (23) Knihovn a (24), Fotba (25) 
Nadační fond pro zdravotn ě postižené (26) Nabídka na dovoz ob ědů (27) 
Společenská kronika (28)   

Součkovina 
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   Z jednání obecního zastupitelstva a rady  

 
Rada  č.4/13, 4. dubna 
 

rada projednala 
     návrh ředitelky ZŠ na vyřazení 7 počítačových sestav v základní škole. 
Rada se seznámila s odborným posudkem od firmy COPYCENTRUM Kul-
havý Tábor, který je připojen k tomuto zápisu. Na jeho základě se rada 
rozhodla vyřadit tyto PC sestavy z majetku Základní školy. 
rada schválila  
� vypracování dotační žádosti na  „Opravu požární nádrže v Brtci“ 
� uzavření nájemní smlouvy na byt č.9 v DPS s paní M. Řivnáčovou. 

 
Rada č.5/13, 10. dubna  
 

Rada schválila 
� starostou vypracovanou dotační žádost na „Opravu požární nádrže 

v Brtci“, celková suma 90.000 Kč, spoluúčast obce 30% = 27.000 Kč. 
Dodnes brigádnicky SDH Brtec vyřezal náletové dřeviny. Rada schváli-
la záměr Brteckých objednat již nyní rypadlo na odbahnění nádrže, ať 
už se dotace dostane nebo ne. Rada schvaluje i proplacení, až bude 
práce vykonána.  

� žádost Jiřího Duška o zakoupení dvou házenkářských branek na hřiště 
u školy, za 22.484 Kč.  

� vypracování přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013.  
� podání dotační žádosti pro vybavení SDH hadicemi, helmami, rukavi-

cemi a hasicími přístroji, celková žádaná částka je 49.620 Kč, spoluú-
čast obce 15.620 Kč. 

 

Rada vzala na v ědomí: 
� že se naskýtá možnost ze SFŽP koupit odpadové kontejnery na tříděný 

odpad, v rámci společné žádosti s Borotínem a Jistebnicí přes sdružení 
Čertovo břemeno. Finanční spoluúčast bude zhruba 10%, půjde 
z kapitoly odpadové hospodářství. Rada souhlasí, žádost bude podána 
do pátku 12.4. 

� že se naskýtá možnost spravit v programu Polní cesty cestu na Nepře-
jov a k Bláhům u St. Lhoty a k Boučí (popř. na Homole) za grantové 
pomoci SFŽP (až 90%). Byla by možnost upravit neúspěšnou žádost, 
kterou jsme dávali do ROPu.  

� přesunutí veřejného telefonního automatu z náměstí na roh budovy 
DPS firmou O2 Telefónica za 7.188 Kč. 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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městnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je sek-
ce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz , které odborně zaštiťuje. 
V současné době nadační fond spustil projekt „Start bez p řekážek“ , který 
se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří 
kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapo-
jené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli 
potřebnou praxi získat. 
 

Proč zaměstnat osobu  
se zdravotním postižením? 
      Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí 
buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené oso-
by nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění 
(outsourcing služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více 
než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením).  Zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i 
z ekonomického pohledu . Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifi-
kovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových 
výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až 
270 000 korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro fir-
my pozitivní motivační nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na vznik 
místa, na mzdu, na pracovní pomůcky apod. 
 
      O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě 
se více dozvíte na www.nfozp.cz 
 

Lucie Vurbsová 

   Nabídka - dovoz ob ědů 
 
     Zájemci o dovoz obědů od Sociálních služeb 
města Milevska mohou si je mohou objednat na 
tel. čísle 382 505 249 nebo 608 164 418 
(Veronika Kozáková, sociální pracovnice). 
     Nabídka platí pro Nadějkov a okolní osady. 

DOŠLO DO HLASU ... 
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Nadační fond m ění postavení  
zdravotn ě postižených na trhu práce 
 
     V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním 
postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání 
marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 
sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je 
představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstná-
vat 4 procenta osob se zdravotním postižení u subjektů, které mají více 
jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění 
nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce 
na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě 
po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí. 
 

Předsudky v ůči OZP 
     Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí vo-
zíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou sku-
pinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk 
se zdravotním omezením by je stál finance navíc už tím, že by mu musely 
vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne 
všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální pod-
mínky na pracovišti.  
 

Nadační fond pro podporu osob  
se zdravotním postižením  
     Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podpo-
ru zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele 
stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace 
zlepšila:  
     „Potřebujeme vzd ělané personalisty, podnikatele a manažery, kte ří 
budou dob ře znát základy legislativy. A hlavn ě poznají p ři různých 
setkáních, školeních, vzd ělávacích projektech p říběhy lidí se zdra-
votním postižením, kte ří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak 
pochopí, kdo to vlastn ě člověk se zdravotním postižením je.“  
     Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i 
kampaň „No a co?!“, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní 
práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou 
známku „Práce postižených“ . Na stránkách www.pracepostizenych.cz 
lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby 
se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich za-

DOŠLO DO HLASU ... 
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ZASTUPITELSTVA  A RADY 

� podání dotační žádosti na opravu kapliček v Nadějkově a Bezděkově, 
celkem za 40 070 Kč, spoluúčast obce 12.070 Kč.  

� že se pracuje na smlouvě o dílo „2 vrty, Mozolov“ s firmou HYDROZ-
DROJ.  

� informaci o oblasti TOULAVA i starostův názor, že by bylo pro obec 
dobré vstoupit do obecně prospěšné společnosti TOULAVA . 

� že 27.4. v Brtci proběhne veřejná plánovací schůze o rozhledně na 
Čambule; jestli ji Brťáci chtějí, nebo ne. Starosta vysvětlil, kde je obecní 
pozemek na Čambule a kde je obecní cesta atd.  

� žádost místostarosty, aby se do Brtce koupil skládací pingpongový stůl. 

 
Rada č.6/13, 17.dubna  
 

Rada schválila 
� žádost sboru SDH Petříkovice žádost o schválení pronájmu části skle-

pa v Petříkovicích jako sklad materiálu, protože nabídl, že si sklep sám 
opraví a dával materiál na opravu hasičárny se slevou. Členové SDH s 
pronájmem za symbolickou nebo velmi nízkou cenu prozatím na 3 roky 
souhlasí.  

� návrh, že by obec nepořádala červnovou Pěknou hodinku. Společen-
ských akcí bude v tomto období dost: otvírání farské zahrady, víkend 
otevřených zahrad, akce s bohatým pohoštěním a zábavným progra-
mem, letní biografy a Hry bez hranic, které jsou rovněž pro veškerou 
veřejnost a s pohoštěním. Na všechny akce se budou zvát všichni ob-
čané, takže i senioři mají možnost společenského a kulturního vyžití. 

� smlouvu o dílo s firmou Hydrozdroj, s.r.o. na akci „„Nadějkov – vrty NJ-
1 a NJ-2“. Rada schválila mandátní smlouvu na autorský dozor na toto 
dílo s firmou ČEVAK. 

 

Rada vzala na v ědomí 
      informaci starosty o pokácení lípy na návsi v Šichově Vesci. Důvodem 
je zhoršující se zdravotní stav stromu (dvojáku), jehož pád by vedl zcela 
jistě k demolici blízkého obytného domu.   
 

Rada jednala  
      o stížnostech některých rodičů na školu; usoudila, že vztahy mezi rodi-
či a školou jsou vážným problémem a je třeba opatrný přístup. Rada pově-
řila starostu, aby se zúčastnil rodičovské schůze příštího dne, kde se do-
zví více. Na rodičovském sdružení se toho moc nedověděl. Rada proto i 
další své zasedání (č.7) věnovala tomuto bodu i s nespokojenými rodiči. 
Jednalo se o citlivých osobních věcech, které nebude rada zveřejňovat. 
Rada byla opakovaně ujištěna, že nedostane žádný konkrétní návrh. Proto 
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se její členové poptávali i jiných rodičů; tito však většinou problémy nema-
jí. Rada rozhodla, že nebude alespoň zatím formálně nic podnikat. 
 
 

Zastupitelstvo č.3/13, 6.května 
 

Zastupitelstvo schválilo: 
� rozpočtovou změnu č.2 k 6.5. 2013. Příjmy i výdaje jsou ve výši 

134.320 Kč.  
� návrh J.Bendy odvolat se proti rozhodnutí ÚZSVM o pozemku st.p.č. 

45.  Tento úřad obci navrhuje: buď koupi pozemku z vlastnictví ČR  
ÚZSVM za kupní cenu ve výši 84.096,-Kč nebo uzavření nájemní 
smlouvy na pronájem pozemku za nájemné ve výši 8,76,-Kč/m2/rok, tj. 
celkem ve výši 3.364,-Kč/rok. Dále zastupitelstvo schválilo vznesení 
požadavku, pokud by převod nebyl bezúplatný, odkoupit ho za cenu 
skutečně v místě obvyklou (ceny, za které prodává a kupuje pozemky 
obec); dále zdůraznit historii převodu pozemku. (Realizace tohoto 
usnesení však byla zastavena, protože starosta  byl informován úřed-
nicí  z ÚZSVM Tábor, že usnesení zastupitelstva nemá šanci projít a 
že obci zbývají jen první dvě možnosti.) 

� smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni s firmou E.ON. Jde o elektrickou přípojku na parcele č.1044/6 
pro stavbu „Nadějkov U Kaštanu Pešička: NN přip.kab.“ 

� návrh stejně jako loni přispět na Hry bez hranic 5.000 Kč a uhradit 
pronájem WC. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo: 
� pověřit radu vypovězením nájemní smlouvy na hostinec U Jandů s M. 

Kromkou. (podrobnosti v samostatném článku)  
� odložit žádost Okrašlovacího spolku o příspěvek 12.000 Kč na moštár-

nu, potřebuje znát podrobnosti. 
 

Zastupitelstvo vzalo na v ědomí:  
� podání dotační žádosti Společenství obcí Čertovo břemeno ze SFŽP 

na pořízení nových odpadových kontejnerů na tříděný odpad. Finanční 
spoluúčast obcí bude zhruba 10%, půjde z kapitoly odpadové hospo-
dářství.  

� možnost opravy polních cest (ze St. Lhoty na Nepřejov a k Bláhovu 
mlýnu u St. Lhoty) za grantové pomoci SFŽP (až 90%). Podmínky to-
hoto programu: cesta prašná, válcovaná, doplněna výsadbou aleje a 
vodohospodářskou úpravou, např. vodotečí a retenčním zařízením. 

� že rada rozhodla přihlásit obec do soutěže Vesnice roku 2013.  
 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 

25 HLAS NADĚJKOVA, Č. 2, ROČ. XXI., ČERVEN 2013 

    Fotbal 
 
      TJ Sokolu Nadějkov se jen těsně nepodařilo postoupit do 
skupiny o postup a ve skupině o udržení v sezóně 2012/2013 
obsadil druhé místo (celkově desáté). V sezóně 2013/2014 chceme 
pokračovat. Zájemci o účast v týmu mužů se mohou hlásit Tomášovi 
Šimerovi 737 232 917. Tréninky přípravky dětí pokračují každé pondělí od 
16:30 (termíny prázdninových tréninků budou oznámeny na vývěsce). 

Zdík 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

1. Petrastav Radenín 14 11 1 2 51: 14 34 ( 13) 

2. ČERVENÝ KŮŇ Tábor 14 8 1 5 47: 19 25 ( 4) 

3. Jistebnice "B" 14 7 3 4 33: 26 24 ( 3) 

4. Dražice "C" 14 6 2 6 31: 28 20 ( -1) 

5. Nadějkov 14 6 1 7 26: 40 19 ( -2) 

6. Oldřichov 14 4 3 7 21: 38 15 ( -6) 

7. Míč 14 4 1 9 27: 40 13 ( -8) 

8. Stádlec 14 1 2 11 17: 60 5 (-16) 

Tabulka - muži 
(zdroj: nv.fotbal.cz) 

SPORT 
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   Knihovna 
 

     V prvním červnovém týdnu skončil celoroční program pro děti 
ze školky i ze školy. Předškoláci pilně chodili na besedy s paní 
učitelkou Helenou Urbanovou, které bych tímto chtěla poděkovat 
za spolupráci. Krom „knížek“, které si vyráběli celý rok, si na závěr 

odnesli papírové medaile a záložky s informacemi o nadějkovské knihov-
ně; tiše doufám, že také zájem o knížky a vzpomínky na všechny pohádky 
a básničky, které jsme spolu četli.  
     S  prvňáky a druháky jsme přečetli knížky Daisy Mrázkové Haló Jácíč-
ku a Neplač, muchomůrko, koncem roku už přes protesty, že je to „pro mr-
ňata“... asi bude pro příští rok potřeba vybrat něco víc akčního. Třeťáci a 
čtvrťáci společně četli první díl Tobiáše Lolnesse - Život ve větvích od Ti-
mothea de Fombelle. Na čtení, jako tradičně, navazovaly testy a výtvarné 
aktivity, které i letos vymýšlela a připravovala Štěpánka Našincová, stejně 
jako obrázky, dopisy, mapy a další rekvizity na Noc s Andersenem. Chtěla 
bych jí moc poděkovat! Děkuju taky dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali 
při letošní „andersenovské“ (ve skutečnosti spíš „lolnessovské“) noci: Oli-
ně Duškové, Markétce Bendové, Tomášovi Chocholatému, Standovi Cim-
povi, z rodiny Zdeňkovi, Honzovi, Anežce a Honzovi Plešingrovi,  a samo-
zřejmě dodavatelkám jídla: Marcele Chocholaté za řízky, Jitce Kolářové za 
vafle a všem maminkám a babičkám za dobroty sladké i slané. 
     Knížky, které dostaly děti na závěr roku, jsem mohla koupit díky těm, 
kdo přispěli dobrovolným vstupným při pouťové výstavě. 
     Výstava letos navazuje na projekt „Naděje pro náměstí“ a přibližuje jak 
historii jednotlivých domů, kostela, kříže, pomníku padlým a farské zahra-
dy, tak postupnou proměnu středu obce. Většinu informací o minulosti 
jsem čerpala z pamětí Karla a Milana Jindrákových a z obecní, školní a 
farní kroniky; historické fotografie pocházejí webu www.cimbura.cz a z ar-
chivu obce. Za zapůjčení fotografií, dokumentujících práce na Farské za-
hradě, děkuji Janě Průšové, Petře Dohnalové a Olině Duškové; plány na 
budoucí podobu náměstí a jejich vizualizace jsou součástí projektu Ivy a 
Adama Barošových. Podstatnou část výstavy tvoří práce dětí, které vznikly 
za pomoci paní učitelky Reginy Mihulové, Terezy Juskovičové a Blanky 
Kubů při dvou besedách o dějinách obce, a za pomoci Štěpánky na pravi-
delném čtvrtečním čtení. Skauti na výstavu půjčili Anežčin hádankový ko-
miks „Nadějkov od úsvitu věků“. 
     Výstava potrvá do poloviny prázdnin a je možné ji shlédnout v otevírací 
době knihovny (nebo po dohodě jindy); budu ráda, když si děti během této 
doby postupně odnesou svoje výrobky... ne že by se mi nelíbily, jsou skvě-
lé, ale opravdu je už v knihovně nemám kam dát.  

Olga Černá 
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Rada č.8/13, 15.května  
 

      Rada byla výjezdní, kvůli několika pozemkovým záležitostem, které po-
suzovala na místě. V Hlasu Nadějkova se nepřetiskují záměry, ty jsou na 
úřední desce (i elektronické), přesto zde uvedeme podrobnosti. 
� V k.ú. Starcova Lhota, na Busínech, P.Kobera žádá o vyřešení cesty 

kolem jeho pozemků, která je na jeho pozemku 607/1 (566 m2) a do 
jeho zahrady zasahuje pozemek ve vlastnictví obce p.č. 636/2 (300 
m2). Rada shledala, že pozemek pana Kobery p.č. 607/1 je v současné 
cestě z Busín do lesa a k Bezděkovu asi v polovině délky pozemku, 
potom se cesta odklání a není v majetku obce. Druhým směrem, ke 
Starcově Lhotě, jde současná cesta po pozemcích p.č. 636/1 a 637 
v majetku Koberových a po p.č. 637 ve vlastnictví paní V. Slabové; dá-
le již cesta pokračuje na jih po pozemcích p.č. 1074/2 a 1074/1 ve 
vlastnictví obce. Dále se pozemek cesty a samotná cesta rozcházejí, 
což se bude řešit jindy. Rada rozhodla žádosti P. Kobery vyhovět, zve-
řejní záměr výměny pozemků – vzájemný prodej a odkoupení. Správce 
obecního majetku zajistí technické podrobnosti pro budoucí majetko-
vou změnu. Cesta od vjezdu k nemovitosti Koberových dále na sever a 
do lesa k Bezděkovu nepatří obci, rada proto předpokládá odkoupení 
pozemků tak, aby obec vlastnila pozemky pod cestou od Starcovy Lho-
ty po vjezd k nemovitosti Koberových.  

� V k.ú. Starcova Lhota, nad Bezděkovem, manželé Slabí žádají obec o 
prodej pozemků 12/7 (300 m2) a 12/11 (asi 594 m2). Rada prohlédla na 
místě. Jde o pozemky bývalé cesty. Rada rozhodla záměr prodeje ne-
zveřejňovat, protože nesplňuje podmínky, za kterých obec pozemky 
prodává (zbytkové pozemky, přístupy k nemovitostem a podobně).  

� Rada jednala o žádosti R. Pytelkové – Fairaislové o projednání nájmu 
pozemků přilehlých ke křižovatce u hřbitova, k.ú. Nadějkov, ppč. 
1040/4 a 494/1 v jejím vlastnictví, toto vlastnictví zjistila dle dopisu ne-
dávno. Navrhuje obci pronájem ve výši 1.000,-Kč ročně jako částku na 
pokrytí poplatků za odpady a pojištění nemovitosti. Rada provedla pro-
hlídku na místě. Jde o vyasfaltovanou plochu, kde jsou nyní umístěny 
odpadové kontejnery na tříděný odpad. Správce prohlásil, že toto mís-
to, i když vypadá pro odpadové kontejnery výhodné, není pro odvozce 
odpadu bezpečné, protože jsou zde elektrické dráty. Rada prohlédla i 
blízké okolí a navrhnula, že by bylo vhodnější místo pro kontejnery za 
rohem, v ulici Ke Špejcharu. Správce má za úkol projednat vhodnost 
s odvozcem odpadů.  

� Rada prohlédla na místě budoucí cestu mezi ulicí Novou a U Kaštanu. 
Podle zamýšleného záměru by bylo v budoucnu možné zřídit komuni-
kační spojku mezi oběma ulicemi. Pokud by z této cesty měl být přístup 
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k budoucím stavebním parcelám, z nichž jednu zamýšlí zakoupit rodina 
Šindelářova, bylo by třeba odkoupit jako přístup část pozemku od pana 
Bardy. Rada po prohlédnutí místa a sklonu terénu usoudila, že tyto 
parcely bude velice těžké odkanalizovat. 

� Rada jednala o žádosti Pavla Dobrovského z Prahy o prodej pozemku 
p.č. 823 v k.ú. Nadějkov, za Hubovem, na Cihelně, mezi obecní cestou 
a staveními a pozemky, které koupil a chce opravovat, rozhodla záměr 
prodeje zveřejnit.  

� Rada vzala na vědomí, že byl zveřejněn záměr pronájmu pozemků pod 
Brtcí, od odbočky staré brtecké cesty na sever směrem k Hájetině, ža-
dateli J. Pejšovi, který zde zamýšlí hospodařit a další pronájmy do-
mlouvá s brteckými majiteli pozemků, včetně brtecké farmy. Jde o řadu 
pozemků, jejich čísla a výměra jsou na úřední desce. 

 
Rada č. 9/13, 29.května 
 

Rada vzala na v ědomí  
     že byla vypsána 26. výzva ROP na opravy místních komunikací, do 
28.6.2013, možná už naposled. Rozhodnout, jestli obec podá žádost, mů-
že zastupitelstvo. Rada svolává zasedání zastupitelstva na pátek 7.6. v 18 
hodin.  
 

Rada rozhodla 
� že na opravu cesty Starcova Lhota – Nepřejov bude obec žádat 

v jiném dotačním titulu a to SFŽP (Polní cesty bez asfaltového povr-
chu, doplněné vodohospodářskými úpravami a výsadbou alejových 
dřevin); tento záměr doporučí zastupitelstvu.  

� vypsat výběrové řízení na akci Oprava tělocvičny. Dotaci obec získá 
přes Společenství Čertovo břemeno. Rozpočet akce bude 126.000 Kč 
a postupovat se bude podle neúspěšné žádosti obce o dotaci na Jč. 
Kraj. Proběhne výměna oken, zazdění severních oken a výměna dveří, 
okna budou s ochrannými sítěmi.  

� vypsat výběrové řízení na akci Úprava středu náměstí. Jde o vydláždě-
ní, v dotační akci POV Jč Kraje. 

 

Rada schválila  
� podpis smlouvy s firmou EKOKOM o bezúplatné výpůjčce odpadových 

nádob.  
� pořízení „zahradního domku“ v hodnotě 7.000 Kč k obecnímu domku 

ve St. Lhotě. Podmínkou je souhlas majitele pozemku K. Dvořáka a 
dále to, že H. Čápová ukáže, jak domek vypadá, aby nebyl jako pěst 
na oko. 
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    Skauti 
 

      Tak nám uběhl další rok činnosti. Letošní etapová hra se nesla 
v duchu historie Nadějkova – začali jsme hrami inspirovanými pra-
věkem a propracovali se až do 19. století. Za hezkého počasí jsme chodili 
do lesa, za pršlavého se scházeli v klubovně na faře. Kromě her jsme se 
učili například zacházet s buzolou, odlévat stopy ze sádry, zúčastnili se 
vítání ptačího zpěvu a žabího kuňkání na Drahách, které pořádal Okrašlo-
vací spolek, nebo jsme pomáhali sázet jabloně na farské zahradě. 
V dubnu jsme společně se skauty z Chyšek jeli na výpravu do Pacova. 
      Společně s oddíly ze Sepekova a Chyšek jedeme v červenci na dvou-
týdenní tábor k Líšnici u Sepekova. 
      Další schůzky budou zase po prázdninách, pravděpodobně opět 
v pátek 16:00 – 18:00. Přihlásit se mohou všechny děti ve věku základní 
školy. 

Anežka Černá 
 

   Pozvánka na Hry bez hranic 
       
      Nadějkov bude v sobotu 29.června 2013 hostitelem v po-
řadí již 11. ročníku Her bez hranic. Jde o putovní soutěž urče-
nou týmům z obcí a osad spadajících do mikroregionu Spole-
čenství obcí Čertovo Břemeno. 
      Letošními organizátory soutěže jsou loňští vítězové – tým z 
Nadějkova spolu s místním Sborem dobrovolných hasičů a za 
podpory obce Nadějkov. Inspirací letošních her byl původ jmé-
na samotné obce, a tak bude první prázdninové odpoledne v Nadějkově 
prodchnuté tématem honby za zlatým kovem, naplněné zábavou, hudbou 
i občerstvením ve stylu zlatokopů a divokého západu obecně. 
      Pro soutěžící jsou připraveny již tradičně netradiční disciplíny a zajíma-
vé ceny, diváci si užijí netradiční podívanou a všichni dohromady mohou 
prožít zajímavě strávené odpoledne, které ovšem nekončí vyhlášením ví-
tězů. Hudba i občerstvení jsou zajištěné až do večera, takže zábava může 
pokračovat i po skončení her. 
      Proto zveme všechny, kteří si rádi hrají, aby se v sobotu 29. června 
2013 od 11:00 hodin přišli podívat na louku ,,Za okály“. Přijďte si užít zla-
tokopy, kovboje, pistolníky i barové tanečnice... zkrátka, pojďte s námi 
znovu prožít Zlatou horečku! 

Štěpánka Našincová 
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Zastupitelstvo č. 4/13, 7.června  
 
Zastupitelstvo rozhodlo 
� že obec bude žádat o poskytnutí finančních prostředků v 26. výzvě 

ROP na opravy místních komunikací, i když naděje je malá (alokace 
pro kraj je pouhých 54 milionů, jedna žádost může být max. 10 milio-
nů). Žádost jsme neúspěšně podávali už dvakrát, musela by se ovšem 
aktualizovat. Tehdejší projektantské odhady byly: Nadějkov – Mozolov 
7 812 000 Kč, Vratišov 887 000 Kč, Hronova Vesec 1 383 000 Kč a 
Starcova Lhota – Nepřejov 4 081 000 Kč.  
Zastupitelstvo rozhodlo, že vypracování (aktualizaci) žádosti objedná u 
Ing. Miroslava Dlouhého za cenu do 12.000 korun. Zastupitelstvo roz-
hodlo požádat Českou spořitelnu o úvěrový příslib. Žádat bude obec na 
komunikace Nadějkov – Mozolov, Vratišov a  Hronova Vesec, dohro-
mady za asi 10 milionů. 

� že obec objedná projekt k podání dotační žádosti na SFŽP v programu, 
který dotuje opravu prašných (polních) cest, doplněných výsadbou 
stromů a vodohospodářskými úpravami.  
Jedná se o cestu Starcova Lhota – Nepřejov a přístup k Bláhovu mlýnu 
ve Starcově Lhotě. Vypracování žádosti se objedná u paní G. Příbram-
ské, na základě projektu od Střediska služeb Staré město. Samotné 
podání žádosti ještě podle vyprojektované částky bude schvalovat za-
stupitelstvo. 

 
Zastupitelstvo vzalo na v ědomí  
� že rada vypsala výběrové řízení na opravu tělocvičny. Dotaci obec zís-

ká přes Společenství Čertovo břemeno. Rozpočet akce bude 
126.000 Kč a postupovat se bude podle neúspěšné žádosti obce o do-
taci na Jč. Kraj. Proběhne výměna oken, zazdění severních oken a vý-
měna dveří, okna budou s ochrannými sítěmi.  

� že právě probíhá soudní řízení o zřízení věcného břemene pro přístup 
do tělocvičny. 

� že rada vypsala výběrové řízení na akci Naděje pro náměstí, jde o vy-
dláždění v dotační akci POV Jč Kraje, kterou zastupitelstvo schválilo. 

� že bude třeba aktualizovat povodňový plán a povodňovou komisi, buď 
jeho zpracovatelem, Ing. Papežem, nebo vlastními silami. 

� starostovu informaci o povodňových škodách, o podání výčtu povodňo-
vých škod. Také o tom, že byla podána žádost o protipovodňové opat-
ření na Kotaškově, včetně nového mostu. Současný „most“ je totiž 
z betonových krabic, které se při každé povodni ucpávají větvemi a 
kmeny a voda se poté zvedá a zaplavuje nemovitosti. 
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Starosta ve řejně pochválil  členy povodňové komise, členy SDH a všech-
ny, kdo se podíleli na povodňové pohotovosti ve dnech 2. – 4. června. 
 

Dotazy 
Na dotaz paní Cimpové, jestli bude odemčena čekárna, odpověděl staros-
ta, že všichni občané Lhoty klíče mají, i Čiperovi. Jde o to, že dvakrát už 
byla společenská místnost vyloupena vylomením dveří. Řešením by byl 
další přístavek (návrh St. Hejny) nebo pořádné mříže před dveře do spole-
čenské místnosti. Bez hlasování došlo k dohodě na druhé možnosti. 
 

Zápisy ze zastupitelstev v plném znění a usnesení rady jsou zveřejněny 
na internetových stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 

Povode ň 
 

Začátkem června jsme zažili další pořádnou povodeň, která neměla 
daleko do té roku před 11 lety, roku 2002 - měříme–li to podle Micáskova 
mlýna, kde voda nepronikla až do obytného stavení. Autodílnu Klatov-
ských a Turnovcovic farmu vypláchla řádně, ostatních velkých škod na-
štěstí nenapáchala; porovnáme-li to spodními toky řek, kde způsobila ško-
dy obrovské.  

U nás voda rychle přijde, rychle odejde a je aspoň poměrně čistá. I tak 
však unáší větve a dřevo z hromad u vody. To většinou ucpe propustky a 
mosty, zadrží vodu a ta se potom rozlije a škodí dál, například podemílá-
ním okolí mostků, cest a zatopením okolních objektů, jak se to stalo právě 
u odbočky na Brtec, která byla dva dny neprůjezdná nebo u propustku za 
Petříkovicemi, kde se „utopila“ nejméně tři auta. 

O povodni jednalo poslední zastupitelstvo, vzalo na vědomí informaci 
o povodňových škodách a o podání výčtu povodňových škod. Také o tom, 
že byla podána žádost o protipovodňové opatření na Kotaškově, včetně 
nového mostu. Chtěl bych ještě jednou pochválit členy povodňové komise, 
členy SDH a všechny, kdo se podíleli na povodňové pohotovosti ve dnech 
2. – 4. června. 

Zdeněk Černý 
 

Krátce k nám ěstí 
 

     Děkuji všem, kdo přišli na jarní brigádu 20. dubna a pomohli s úklidem 
trávníku a výsadbou - jmenovitě panu Janouchovi, který svařil „manžetu“ 
kolem záhonu. Přes prázdniny by měla odborná firma, která vzejde z vý-
běrového řízení, vydláždit cestičku a okolí pomníku. Omlouváme se obča-
nům za nepohodlí, které jim tyto práce mohou způsobit. 

Olga Černá 
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bot, bez ní a bez Anežky a Honzy by vůbec nebyly možné.  
Věrným dodavatelem čajů je táborský dobrý čajovník Honza Náprava, 

který svůj stánek rozložil i na slavnosti. O pohoštění se postarali Romana 
a Petr Dvořákovi z Vratišova a celým odpolednem nás provázeli excelent-
ní muzikanti - houslista Jiří Hodina a harmonikář Jan Koláček.  

Děkuji také Okrašlovacímu spolku a P. Zdíkovi, kteří umožnili uspořá-
dat zahradní slavnost na Farské a zahrnuli ji do své akce, Víkendu otevře-
ných zahrad. Doufám, že se zahrady otevřou i v příštím roce - zámecký 
park už by v té době měl být zkolaudovaný, takže by nás po něm paní Ko-
hlová mohla oficiálně provést. 
Čajovny mají přes prázdniny přestávku, budou pokračovat jako obvykle 

na podzim - první beseda by měla být 12. října (první sobotu v říjnu nechá-
váme volnou pro Igelitfest). 

Olga Černá 

    Rozhledna na Čambule? 
 

      V sobotu 27. dubna se v osadním domě v Brtci konala beseda s archi-
tektem Martinem Klodou, který přivezl své návrhy na to, jak by mohla vy-
padat dřevěná rozhledna na Čambule. Po asi hodinové diskusi jsme hla-
sovali o tom, jestli se máme do tohoto podniku pustit - 24 přítomných bylo 
pro, 3 proti.  
      Během května jsme tedy začali jednat s vojáky, zda proti stavbě na 
Čambule nemají námitky, a s Adamem Barošem z Výzkumného ústavu 
pro krajinu a okrasného zahradnictví, který by v rámci svého projektu Lo-
kální identita zeleně venkovských sídel mohl pomoci s financováním zprů-
chodnění zarostlé cesty na vrcholek a výsadbami okolo ní (pokud by na 
Čambule místo náletových bříz rostly např. jabloně, mohla by rozhledna 
být nižší a tím pádem i levnější... krom toho by to bylo pěkné a užitečné).  
      S úpravou cesty a pozemku by se dalo začít už letos na podzim; do té 
doby bychom se také měli rozhodnout, kdo na sebe vezme odpovědnost 

za přípravu projektu (může to 
být obec, hasiči, Zachovalý 
kraj...). Během příštího roku 
bychom pak mohli projekt při-
pravit,vyřídit potřebná povolení 
a v roce 2015 se přihlásit se 
žádostí do dotačního progra-
mu Leader, který s podporou 
výstavby rozhleden počítá. 

Olga Černá 
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Zachovalý kraj 
 

Úložišt ě radioaktivního odpadu 
      

     S úložištěm to dneska vypadá úplně nejhůř za posledních skoro deset 
let: v lokalitě Kraví Hora už se jedná o povolení průzkumů, ostatních šest 
lokalit to pravděpodobně čeká v tomto nebo příštím roce... jestli všechny 
nebo jen některé, nedá se bohužel dopředu odhadnout. Jak průzkumy 
probíhají je popsáno v posledních Zprávách ze samosprávy, které jsme 
díky podpoře obcí Nadějkov, Jistebnice a Božetice mohli rozeslat do 
všech domácností; ke stažení jsou na www.zachovalykraj.cz. 
     Návrh zákona na alespoň částečné zrovnoprávnění obcí v procesu vý-
běru místa pro úložiště (jejich nesouhlas by mohl přehlasovat jen senát) je 
sice už od prosince hotový, ale v nejbližší době se do Parlamentu nejspíš 
nedostane - Ministerstvo průmyslu a SÚRAO dvouletou práci pracovní 
skupiny, složené ze zástupců obcí, státu a neziskovek, v podstatě hodilo 
pod stůl.  
     Co můžeme dělat? Pokud SÚRAO požádá o vymezení průzkumného 
území v naší lokalitě, mohou obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov 
a všechna občanská sdružení, která mají ve stanovách ochranu přírody 
a životního prostředí, ve správním řízení uplatnit svoje námitky. Krom toho 
může úplně každý podepsat petici, kterou připravilo občanské sdružení 
Nechceme úložiště z Kraví Hory. Petice požaduje, aby se průzkumy neza-
hajovaly, dokud nebude přijat zákon... a aby byl přijat co nejdříve. Najdete 
ji v knihovně nebo na http://www.petice24.com/uloziste_ne, kde je možné 
ji podepsat i on-line. Odkaz na petici je i na obecním webu a webu Zacho-
valého kraje.  
 
 

Čajovny 
 

S besedami u čaje je to mnohem veselejší - v sobotu 8.června 
jsme měli už 100. čajovnu: dopoledne nám Jana Kohlová vyprá-

věla o nadějkovském zámeckém parku a odpoledne Jana Průšová o Far-
ské zahradě. Poté následovala zahradní slavnost, na které jsme kupodivu 
nezmokli.  

Chtěla bych při této příležitosti poděkovat všem, kdo od roku 2002 na 
besedy přišli, ať už jako přednášející (jejich seznam je na webu Zachova-
lého kraje, mnohé z nich jsme potkali i na zahradní slavnosti) nebo poslu-
chači. Velký dík patří Evě Špallové, která besedy vlastně vymyslela - včet-
ně názvu - a spolu s Káťou Mikešovou a Olinou Duškovou byla na jejich 
začátku. Káťa vytrvala a věnovala besedám bezpočet svých volných so-

SPOLEČNOST 
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   Za Draha! 
 
     Nemáte na zahrádce kompost? Přemýšlíte, kam s biologickým odpa-
dem? Je vám hloupé vozit všechno to nedosušené zmoklé seno, ostříha-
né větve z keřů, posečenou trávu ze sekačky na kárce na Draha? Tam 
přibývají hromady a hromádky jako houby po dešti. Chovejme se k přírodě 
uctivě! 
     Možná by bylo dobré zamyslet se, jak to řeší jinde. Některé obce mají 
odvahu a odhodlání a vybudují z dotací obecní kompostárnu. My takovou 
odvahu nemáme a jistě jsou v Nadějkově daleko palčivější, neřešené a 
nevyřešené problémy. A proto chci, aby obec tento problém co nejrychleji 
odstranila alespoň tím, že vyčlení  místo, kam se tento skvělý materiál, 
záruka budoucí dobré úrody,  bude ukládat.  
    Je smysluplné k tomuto běžnému chování (ukládání biologického mate-
riálu na kompost) učit už naše děti. Při běžném otevření popelnice u školy 
na mě vždy vybafnou zbytky ze školní jídelny. 3 x fuj! Školní zahrada je 
tak velká, že by se na ni vešly komposty třeba tři, určitě i na tu posečenou 
trávu, která se složitě odváží kamsi. Kam se vlastně odváží???   

Olga Dušková 
 
      Na vesnici mívá tradičně kompost kdekdo a není to nic nového.  
      První návrh na kompostování obecní jsme od Olgy Duškové slyšeli na 
zasedání zastupitelstva počátkem tohoto měsíce, když se probírala koupě 
nových kontejnerů na tříděný odpad (v tom patří naše obec v rámci regio-
nu k těm lepším), takže těžko čekat, že budeme mít kompostárnu jeho 
koncem. A to se tehdy mluvilo o možnosti pořízení kompostérů, či-
li o malých zařízeních a ne o kompostárně, což je vlastně výrobní provoz 
s mechanizací, řádově za miliony.  Však také kompostárny provozují měs-
ta nebo firmy v oblasti, kde se lidé nemohou té posekané trávy zbavit ji-
nak, ale jejich hlavním dodavatelem jsou čističky a zemědělské provozy....  
      V našich neporovnatelně menších poměrech to dosud dobře fungovalo 
tak, že když někdo potřeboval posekanou trávu odvézt, zavolal na OÚ a 
nikoli složitě, ale jednoduše ji obecní pracovníci odvezli na normální ves-
nický kompost mimo obytné a školní území (on totiž kompost i kompostár-
na nejsou tak úplně bez zápachu a obslužného ruchu) do areálu tzv. bej-
kárny mezi Hubovem a Petříkovicemi. Navrhnul bych zatím to takto pone-
chat a v případě potřeby volat nebo poslat mail na obec; ke zmíněnému 
areálu je totiž vjezd povolen pouze pro dopravní obsluhu. 
      Můžeme to dělat samozřejmě lépe a proto navrhuji, abychom to spolu 
uvážlivě projednali. 

Zdeněk Černý 

ZPRÁVY Z OBCE 
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   Hostinec 
 

     Rada rokovala 10.4. o nájmu hostince na základě dlouhodobých špat-
ných zkušeností s jeho provozem. Rada konstatovala, že kromě špatné a 
často kritizované úrovně pohostinství nedodržuje nájemce nájemní smlou-
vu v bodech VII. 4. c) e) g), ani otevírací dobu. Rada usoudila, že smlouva 
by se měla vypovědět, nechala to však k projednání zastupitelstvu. To 
projednalo tento návrh rady 6. 5. a projednávalo i návrh, že by hostinec 
měla provozovat obec, tj. že by hostinec mohl fungovat jako organizační 
složka obce, s odpovědným vedoucím.  

Diskuse ukázala, že většina členů zastupitelstva chce problém hostin-
ce řešit, protože když hostinec není nebo je špatný, trpí tím všechny spo-
lečenské i sportovní aktivity.  

Shrnutí diskuse, možnosti: vypsat nové výběrové řízení na nájem hos-
tince a podle toho, kdo by se přihlásil, se rozhodnout o pronájmu, nebo o 
tom, že bude provozovat hostinec sama jako organizační složku obce; po-
případě udělat výběrové řízení na jejího odpovědného vedoucího. 
     Závěrem zasedání zastupitelstvo rozhodlo pověřit radu vypovězením 
nájemní smlouvy na hostinec U Jandů.  
 

   Součkovina 
 

     Rada rozhodla již začátkem roku, že se v létě uspořádá veřejná bese-
da, vlastně další komunitní plánování pro sběr nápadů, jak by šlo využít 
čp.5 – „Součkoviny“. 
     Každý nápad bude vítán. Jako jakýsi „odrazový můstek“ může sloužit 
studie, kterou již před několika lety na základě rozhovorů se starostou a 
také na základě již několikrát schvalovaného vlastního Programu rozvoje 
vesnice vypracoval ing. arch. Jiroutek: v přízemí by mohla být dílna, klu-
bovna, infocentrum a půjčovna sportovních potřeb, výtah do 1. patra a na 
obecní úřad, v podkroví byty. Přestavba by probíhala po etapách: 

1.    přestavba přízemí, vybudování nutných instalací pro výsledný stav 
2.    výstavba výtahu a spojovací lávky 
3.    rekonstrukce sklepů a stodoly 
4.    realizace půdní vestaby 

Celý návrh, včetně textové části, najdete na obecním webu (Dotační ak-
ce – Součkovina) 
 
Veřejnou besedu uspořádáme v pátek 26. července od 18 hodin . Začne-
me prohlídkou Součkoviny, pokračovat budeme v kině. Všechny srdečně 
zveme! 

Zdeněk Černý 
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koncertu. Nemohu se na tomto místě pouštět do nějaké recenze, ale do-
volím si jen konstatování, že se jednalo o koncert světové úrovně. V této 
souvislosti děkujeme paní Simoně za to, že koncert mohl být opět benefič-
ní a jeho výtěžek - stejně jako výtěžek z prodeje obrázků MUDr. Dobíška - 
byl věnován na opravu varhan. Současně byl tento koncert důstojným vy-
vrcholením oslav dvoustého výročí narození A.Č.Fikara. 

„Divadelní sekce“ spolku věnovala celý podzim zkoušení nové hry 
Hrobka s vyhlídkou, jejíž premiéra se uskutečnila v den státního svátku 
17.listopadu. Hodnocení nechávám zcela na obecenstvu. 

Spolek sehrál v sezóně tuto hru ještě několikrát. Kromě tradičních míst 
v regionu jsme se zúčastnili přehlídky venkovských souborů v Trhových 
Svinech, kde byla udělena cena za herecký výkon  představitelce role Mo-
niky Tombové Mirce Dvořákové. Novou štací byl pro nás Vojkov, kde jsme 
hráli v krásně rekonstruované renesanční sýpce a zdá se, že s velkým 
ohlasem u diváků. Opět - dá se říci, že už tradičně - jsme 2. června hráli v 
pražském Činoherním klubu, který byl zcela zaplněn, a to i přes začínající 
povodeň. Představení mělo velký úspěch a byli jsme dramaturgem divadla 
pozváni k hostování v další sezóně. 

Velkým zážitkem byla pro všechny návštěva a hraní v Plánici, rodišti A.
Č. Fikara. Před představením jsme prošli obec a měli jsme možnost na-
vštívit pravděpodobnou Fikarovu rodnou světnici. Pláničtí v loňském roce, 
kdy jsme se s nimi setkali, poprvé jen tušili, že mají rodáka, který se pro-
slavil mimo Plánici (samozřejmě kromě Františka Křížíka). V letošním roce 
už stačili vypátrat jeho rodokmen a téměř s jistotou identifikovat jeho rodný 
dům. Dohodli jsme se, že Spolek se bude spolupodílet na instalaci pamět-
ní desky na jeho průčelí. 

Tím se dostávám k dalšímu důležitému bodu a to jsou představení 
hostů v Nadějkově. Jejich podrobný přehled – někdy s fotografiemi a tex-
tem – je na stránkách Spolku www.fikar.info. Nicméně jen přehledně: kon-
cert Musica Rustica, divadélko Múzika ze Sezimova Ústí, divadelní spolek 
SDH Božejovice, Ražický hravý spolek, Rybova vánoční mše v podání 
sboru ze Spáleného Poříčí a zejména  divadelní spolek z Plánice. Pláničtí 
předvedli výborné představení hry Jana Drdy Hrátky s čertem a byl to 
opravdu skvělý zážitek. Kdo neviděl, prohloupil!  

Ke slavnostnímu otevření Farské zahrady spolek Fikar přispěl pozvá-
ním oblíbeného Divadla Marky Míkové, které dětem zahrálo Žabí příběhy. 
      Sezónu - myslím, že úspěšnou – jsme zakončili jako vždy derniérou 
letošní hry ve Veletínské salaši. 

Do příští sezóny jde Spolek s odhodláním uskutečnit opět řadu kultur-
ních akcí a pochopitelně vlastní premiéru v tradičním termínu kolem 17.
listopadu. 

Jiří Jiroutek, režisér  

SPOLEČNOST 
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divadelní a osv ětový spolek 
Sezóna 2012-13 

 
V této sezóně pokračoval rok 200. výročí narození A.Č.Fikara, a 

tak její první polovina byla nesena v duchu oslavy tohoto pro nás tak vý-
znamného nadějkovského faráře a podporovatele kultury. Fikarský rok 
jsme zahájili koncertem Bumova komorního orchestru v červnu 2012. Vez-
meme-li za začátek letošní sezóny září, pak byly hned v její první den v 
Nadějkově dvě velmi významné události.  
     První z nich byla výstava „Paralytických obrázků MUDr. Dobíška“, která 
potěšila všechny přítomné. Vernisáž výstavy doprovodil slovem Vladimír 
Pistorius a moderování se ujala Marie Retková. Tentýž den podvečer se v 
kostele Nejsvětější trojice konal koncert orchestru Quattro a sopranistky 
Simony Houda Šaturové. Posluchači byli svědky skutečně špičkového 

   Fikarský rok  
 

Máme za sebou rok, kdy se oslavilo dvousté výročí narození P. 
Antonína Čechoslava Fikara (1812-1866) - nadějkovského faráře, 
vlastence, starosty, prvního pošmistra - zkrátka aktivního a velice tvůrčího 
člověka. Ve středu 30. května 2012 v předvečer výročí jeho narození se 
v kostele Nejsvětější Trojice sloužila děkovná mše. Po ní se návštěvníci 
bohoslužby a mnozí členové Divadelního a osvětového spolku Fikar sešli 
na hřbitově u hrobu bývalého nadějkovského kněze a poté i v kinosálu, 
kde se památka na tuto tvůrčí osobnost řádně oslavila. V rámci „Fikar-
ského roku“ pro nás bylo připraveno mnoho krásných kulturních počinů. 
Kromě divadelních představení Fikarů „Černá komedie“ a „Hrobka 
s vyhlídkou“ také představení „Ťululum“ a „Hrátky s čertem“ spřáteleného 
spolku z Plánice, která je rodištěm A. Č. Fikara. Dále mimořádné koncerty 
souboru Musica Rustica, Bumova komorního orchestru a Komorního 
orchestru Quattro se skvělou Simonou Houda Šaturovou. Výtěžky 
z koncertů byly věnovány na rekonstrukci nadějkovských varhan, stejně 
jako výtěžek z výstavy „paralytických obrázků doktora Dobíška“. S první 
fází restaurování vzácných „semrádovských“ varhan v Nadějkově 
začneme pravděpodobně příští rok. Jako ozvěnu tohoto významného roku 
připravili Fikaři ještě v půli června pro naše nejmenší divadelní 
představení „Žabí příběhy“, které při slavnostním otevření Farské zahrady 
zahrála Marka Míková. Všem, kdo se na důstojném a bohatém programu 
Fikarského roku podíleli, patří poděkování. 

Zdík 

SPOLEČNOST 
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Návrh uspořádání přízemí v Součkovině 
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Školní rok 2012/2013 
v nadějkovské malot řídce 
 
Ve školním roce 2012/2013 ve zdejší škole spolupraco-

valy již třetím rokem paní učitelky Tereza Juskovičová, Blanka Kubů a Re-
gina Mihulová. Celý pedagogický sbor se snažil, aby se žáci naučili vše-
mu, co je pro život důležité, a rovněž prožili spoustu společných a zajíma-
vých chvil. Ve škole se v tomto školním roce vyučovalo 22 žáků od 1. do 4. 
ročníku ve dvou třídách. Věnovali jsme se především zdravému životnímu 
stylu a souladu  života člověka a přírody.  
     Na podzim jsme sbírali kaštany, celoročně pomerančovou kůru. V říjnu 
jsme uspořádali společně s maminkami a tatínkem panem Špallem drakiá-
du se sportováním. O podzimních prázdninách jsme navštívili již tradičně 
Aquapark  v Příbrami. Všichni žáci se v letošním roce opět účastnili pla-
vecké školy, s jejímž financováním nám velmi štědře pomáhá Obec Naděj-
kov.  Dva dny jsme využívali dětské mobilní dopravní hřiště, které si vy-
zkoušeli nejen naši žáci, ale i děti z mateřské školy. Při té příležitosti nás 
navštívil i příslušník Policie ČR, který řídil provoz na hřišti a dětem vyprá-
věl o své práci. V listopadu maminky z Okrašlovacího spolku uspořádaly 
pro děti ze školy i mateřské školy Martinskou slavnost. Na  nově zbudova-
né Farské zahradě pod vedením paní Olgy Duškové a Jany Průšové při-
pravily společně s dětmi dramatizaci pověsti o Sv. Martinovi s obrázky.   
     Nejkrásnější ze zimy bylo samozřejmě období vánoční. O mikulášské 
besídce jsme zahráli a zarecitovali Mikulášovi a ten nadělil dětem sladké 
dárky. Před Vánoci jsme s dětmi připravili dárek pro rodiče - besídku 
s recitačním pásmem koled a zpěvem, tancem a hrou na flétničky. Všemu 
vévodila pohádka  Kocour v botách, ve které se představili žáci a žákyně 

především 3. až 4. ročníku. 
Besídka byla doplněna i vý-
stavou betlémů. Některé 
jsme vyráběli z hlíny a někte-
ré byly provedeny jako lino-
ryty. S hliněnými výrobky 
nám pomáhala paní Marie 
Fairaslová, které moc děku-
jeme za celoroční práci 
s našimi žáky. Tak jako 
v předchozím roce byla naše 
školní oslava Vánoc ve zna-
mení lidových vánočních 
zvyků a povídání. Lili jsme 

ŠKOLA  
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Okrašlovací spolek 
 

Farská  
 

     Na třetí pokus se 15. června 2013 
podařilo slavnostně otevřít Farskou 
zahradu. Děkujeme všem, kdo podpořili 
její proměnu, a prosíme: pečujme o ni.  
     O prázdninovém programu na Farské 
píšeme níže. 

Okrašlovací spolek a Zdík 
 

 
Tichá dohoda hraje v altánku pod zelenou 
střechou při slavnostním otevření  
Farské zahrady 

Letní biograf Farská II 
 
ČERVEN 
� pátek 28.6. od 21hod - Modrý tygr - skvělý film pro prázdninové 

naladění 
� neděle 30.6. od 21hod - Nedotknutelní - Zdíkův výběr pro pohlaze-

ní duše a orosení oka 
 

SRPEN 
� pátek 16.8. od 20.30hod - Pan Včelka - příběh nejen pro místní 

spolek včelařů 
� neděle 18.8. od 20.30hod - Okresní p řebor - snímek pro rozhýbání 

bránice 
 

     Změna programu vyhrazena! 
 

Letní biograf je součástí projektu "Pečovat o duši nadějkovským  
přísluší", který podpořil Jihočeský kraj a Obec Nadějkov.  

Strůjci projektu jsou Farnost Nadějkov a Okrašlovací spolek. 

SPOLEČNOST 
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sběru pomerančové kůry. Sběrové akce slouží nejen k výchovným úče-
lům – žáky učíme nakládání s druhotným odpadem - 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, bych chtěla touto cestou poděko-
vat.  
     Poděkování patří paní Olině Černé za pořádání čtvrtečních setká-
ní  v knihovně, které již několik let pořádá pro děti naší školy. Nutné je po-
děkovat i našemu zřizovateli za celoroční podporu a spolupráci.   
     Škola žákům od března roku 2010 poskytuje ovoce a ovocné a zeleni-
nové produktu v rámci projektu „Ovoce do škol“. Již několik let probíhá ve 
škole projekt „Školní mléko“. 
     V letošním roce byl  ukončen  projekt „Řemeslo má zlaté dno“. Řemesl-
ná dílna je nadále funkční a je k dispozici jak žákům školy, tak i ostatním 
občanům. V letošním roce ve škole proběhly ve spolupráci s MAS Krajina 
srdce kuchařské dílny – Vaříme z hovězího a Vaříme s medem. Dílny se 
účastníkům velmi líbily a všichni se nejen poučili a najedli, ale i dobře po-
bavili. 
     V rámci projektu „Peníze do škol“, který vyhlásilo MŠMT v Operačním  
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, byla ve škole přebudová-
na počítačová učebna. Byla zakoupena interaktivní tabule s přídavným 
zařízením pro ovládání, nový software do počítačů a vytvořeny výukové 
programy pro práci s interaktivní tabulí především v rámci českého jazyka, 
cizího jazyka a matematiky. 
     Kromě těchto aktivit připravujeme řadu školních i mimoškolních akcí, 
školních projektů – již v září nás čeká týden zdraví, tentokrát na téma dět-
ská práva. Všichni se mohou těšit i na mimoškolní činnost, dále budou po-
kračovat kroužky flétny, anglického jazyka, pohybový a počítačový kružek, 
případně dle zájmu budou některé kroužky obměněny na dramatický krou-
žek a kroužek dovedných rukou. Také již plánujeme nové výlety a kulturní 
akce. Uvítáme jakoukoliv podporu a náměty z řad rodičů i ostatních spolu-
občanů. 
     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, dětem krásné a radostné 
prázdniny. 
     Těšíme se na shledanou v září na počátku školního roku 2013/2014. 

                       
Mgr. Regina Mihulová, ředitelka školy 
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vosk, děvčata házela střevícem, krájeli jsme jablka a pouštěli jsme lodičky 
a vyráběli voňávé řetězy na vánoční stromeček.  Nezapomněli jsme opět 
na zvířátka v Řeháčkovině a donesli jim vyrobená semínková krmítka.  
      Zima nám dopřála dostatečnou sněhovou nadílku a poskytla příležitosti 
ke sportování. Letos jsme se na běžkách  i s prvňáčky vydali směrem Mo-
zolov, stavěli jsme sněhuláky i další stavby ze sněhu. A protože se sníh  
letos udržel až do Velikonoc, využili jsme toho a postavili velká dinosauří 
vejce, která jsme velikonočně ozdobili. Už se těšíme na zimu příští. V lednu 
se uskutečnil zápis do budoucího 1.ročníku. V letošním školním roce byli 
do školy zapsáni čtyři noví žáci. Jsme rádi, že rodiče dali důvěru naší škole 
a své děti k nám zapsali. Věříme, že tito noví žáčkové posílí naše řady a 
budou využívat nabídek našeho školního vzdělávacího programu i všech 
ostatních školních i mimoškolních aktivit. 
      Předjaří jsme věnovali školním kolům recitační a pěvecké soutěže. Žáci 
si připravili velmi pěkná vystoupení, za což byli všichni vítězové odměněni 
nejen diplomy, ale i věcnými cenami. V letošním roce postoupily dvě žáky-
ně - M. Kolářová a A. Martínková - do okresního kola, kde měly možnost 
změřit své síly s ostatními žáky z okresu Tábor. V pěvecké soutěži Jihočes-
ký zvonek se okresního kola zúčastnily žákyně L. Dohnalová, M. Kolářová 
a A. Martínková. M. Kolářová se umístila ve stříbrném pásmu a ostatní dvě 
žákyně v bronzovém pásmu. Pustili jsme se i do vědomostní soutěže mate-
matický Klokánek a Cvrček, zde si každý změřil sám se sebou síly v oblasti 
matematiky. 
      Koncem února jsme s žáky uspořádali dětský karneval. Počátkem dub-
na jsme letos trochu slavnostněji oslavili Velikonoce. Uspořádali jsme pro 
naše rodiče velikonoční dílnu. Nejprve děvčata a chlapci přednesli jarní 
básně a velikonoční koledy, zazpí-
vali jsme několik veselých písní a 
pak již jsme se všichni společně 
s maminkami i tatínky pustili do vý-
roby pomlázek a kraslic, které jme 
si pověsili na keře na naší školní 
zahradě. Odměnou dětem byla na-
lezená čokoládová pomlázka, kte-
rou na zahradě uschoval zajíček. 
Kraslice se všem moc povedly. A 
jak jsem již zmínila, protože nám 
letos o Velikonocích vydatně sněži-
lo, ještě jsme si vyrobili sněhové 
kraslice a velikonoční zajíčky, které 
jsme také barevně vyzdobili.  
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V průběhu měsíce března až června jsme navštívili tři divadelní předsta-
vení v táborském divadle: Deník kocoura Modroočka, Křemílka a Vo-
chomůrku a pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.  Družstvo žáků 4.
třídy reprezentovalo Nadějkov na okresním turnaji ve vybíjené. V květnu 
si žáci 1. až 3. ročníku zasoutěžili na turnaji v malé kopané - Mc Do-
nald´s Cup. V letošním roce žákům při turnaji pomáhal pan farář Zdík.   
      Duben jsme zahájili návštěvou kláštera v Milevsku, kam nás rovněž 
pozval pan farář Zdík. Naskytla se nám tak jedinečná příležitost pro-
hlédnout si zajímavé interiéry v klášteře. Vystoupali jsme i do věže při-
lehlého kostela a děti si zkusily rozeznít věžní zvon. Návštěva se všem 
líbila a měli jsme dokonce i krásné počasí.  
      V  květnu žáci ke svátku maminek i nadcházejícímu dni otců  připra-
vili pro rodiče a ostatní přátele školy besídku s jarní dílnou na téma „Hry 
s látkami“. Děti maminkám a všem ostatním hostům zazpívaly, zarecito-
valy básničky o maminkách a tatíncích, zatančily country taneček a děv-
čata z kroužku hry na flétnu zpestřila vystoupení několika skladbami li-
dovými i klasickými. A pak už jsme se společně s maminkami vrhli na 
tvoření - nejdříve jsme malovali obrázky na hedvábné kruhy, potom 
jsme vyzkoušeli techniku savování a vyzdobili jsme si přinesená trička. 
Některá vypadala opravdu báječně. Maminky si nesly domů ještě květi-
nu, kterou jim děti pěstovaly celý rok.  

      Ke konci května jsme podnikli v rámci 
oslav  1150. výročí příchodu Cyrila a Metodě-
je na Velkou Moravu pouť na Velehrad a Sva-
tý Kopeček u Olomouce. Naším průvodcem 
byl opět pan farář Zdík. Nejdříve jsme navští-
vili baziliku na Velehradě, kde se děti zúčast-
nily výukového programu s tématikou Cyrila a 
Metoděje. V odpoledních hodinách jsme na-
vštívili ZOO na Svatém Kopečku. Tato ná-
vštěva děti velmi zaujala. Mohly si zvířata ne-
jen prohlížet, ale pohladit a pochovat - napří-
klad malého klokana, mravenečník, ursona - 
a krmit žirafy. Pak jsme ještě krátce zavítali 
do poutního kostela na Sv. Kopečku a jeli 

zpět. I když cesta byla velmi dlouhá,  byl náš výlet úžasný zážitek, na 
který jen tak nezapomeneme. Na výlet jsme se vydali společně 
s učitelkami a dětmi ze ZŠ Chyšky. Moc děkujeme panu faráři Zdíkovi 
za jeho zorganizování.  
      V pátek 31. května  jsme oslavili Den dětí. Zasportovali jsme si na 
atletické školní olympiádě a pak jsme uspořádali malování na chodníku. 
Toho dne však velmi pršelo a zbytek hravého dopoledne jsme museli 
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trávit ve škole, ale program jsme si stejně užili. Ochutnali jsme pizzu, na 
kterou jsme byli pozváni do místní restaurace, malovali jsme plakáty na 
stěnu a hráli pohybové hry.    
      V letošním roce jsme se v rámci environmentální výchovy věnovali 
tématu „Včely a jejich život, včelí produkty“. Školi navštívil pan Dvořák 
z centra ekologické výchovy Hrachov, který udělal pro děti z MŠ i ZŠ vel-
mi poutavou a zajímavou přednášku 
s ukázkami toho, co vše se děje v včelím úle, 
jaký je život včel a čím jsou pro nás užitečné.  
      Počátkem června jsme společně 
s mateřskou školou zavítali do CEV Hrachov, 
kde jsme kromě prohlídky celého zařízení a 
zvířat se účastnili výukových programů. 
V odpoledních hodinách jsme ještě navštívili 
farmu Čapí hnízdo, zde se děti seznámily se 
zajímavostmi ze života hospodářských i vol-
ně žijících zvířat. Paní průvodkyně nám vy-
právěla zajímavosti o jednotlivých lesní zvířa-
tech, dravcích, sovách. Na závěr se všem  
moc líbil lanový hrad, ve kterém si děti za-
sportovaly.    
      První letní den jsme byli pozváni na zajímavou exkurzi do místního 
golfového klubu v Alenině Lhotě. Zde jsme se dověděli, jak se hraje golf, 
vyzkoušeli si tuto hru a seznámili se s prostředím a pravidly golfu. 
      Děti se společně s paní učitelkami se pustily během roku do několika 
malých školních projektů. Byly to „Týden zdraví“ na téma zdravá výživa a 
zdravý životní styl. Žáci 4.ročníku spolupracovali na projektu, který se 
zabýval enviromentálními tématy.  Některé žáky zaujal i internetový pro-
gram „Hravě žij zdravě“, který žáci individuálně vypracovávali několik 
týdnů v podzimních měsících.  
      Školní činnost samozřejmě byla zaměřená i na spolupráci s obcí. Zú-
častnili jsme se svým krátkým programem na vítání občánků. Před Vá-
nocemi  jsme předvedli své vystoupení na setkání pro seniory, které 
obec každoročně připravuje pro své občany.  Ve spolupráci s  Okrašlo-
vacím spolkem se žáci pod vedením Jany Průšové a Olgy Duškové a 
ostatních maminek zapojili do Martinské slavnosti a malování Betléma 
na Farskou zahradu. 
      Ve škole dále probíhal ve spolupráci se spoluobčany a obcí sběr dru-
hotných surovin - starého papíru, 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 
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