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Blahop řejeme všem,  

 

kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 
říjen:  
Marie Farová z Brtce, Miloš Král z Nadějkova 
Pavel Šach z Nadějkova, Josef Matějíček z Nadějkova 
 
listopad: 
Libuše Janouchová z Chlístova, Ivanka Křížová z Nadějkova 
 
září: 
Jitka Pincová z Nadějkova, Marie Papežová ze Starcovy Lhoty 
Romana Hedviková z Nadějkova, Jaroslav Bláha z Kaliště 
Anežka Bláhová z Kaliště, Věra 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 prosinci 2018    � 

S������	
�� ���	��� 

Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky: Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Na-
dějkova! Uzávěrka příštího čísla je 31. března 2019, 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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Dopis  
od starosty 

str.2 

Rozsvícení  
strome čku 

str.11 

HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXVI / číslo 4   prosinec 2018 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Legioná ři  
z Nadějkovska 

str. 12 

Vážení spoluobčané, 
advent, vánoce a konec roku nás často při-
mějí se zamyslet na tím, jak úspěšný byl prá-
vě uplynulý rok, co nám přinesl nebo, 
v horším případě, co nám vzal. 

Opět tu máme kouzelný adventní čas. Stejně 
jako jinde i v Nadějkově ozdobil náměstí na 
první adventní neděli vánoční stromeček.  

Letos na podzim uplynulo sto let od konce 
první světové války a oslavili jsme sté výročí 
vzniku Československa.  

Stru čně z obsahu: 

Dopis od starosty (2) Z jednání obecního zastupitel stva (3) 
Výsledky voleb do zastupitelstva (7) Farnost (8) P řání MŠ (9) 

Obec si p řipomn ěla události let 1914 – 1918 (10) 
Rozsvícení váno čního strome čku, Knihovna (11) 

Legioná ři z Nadějkova (12) Zachovalý kraj (15) Fikar (17)  
SDH Nadějkov (18) Setkání rodáku, Skauti, Ordinace léka řek (19)  

Šichova Vesec (20) Obrázek (21)  
Báseň, Pochod T ří veterán ů (23) 
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Vážení spoluob čané, 
 
advent, vánoce a konec roku nás často přimějí se zamyslet na tím, jak 

úspěšný byl právě uplynulý rok, co nám přinesl nebo, v horším případě, 
co nám vzal, ať již v pracovním či osobním životě.   

Stejné to je i z pohledu obce, přemýšlíme o tom, co se povedlo, i o tom, 
čeho jsme dosáhnout chtěli, ale neměli jsme na to třeba dost prostředků 
nebo onen pověstný kousíček štěstí, aby náš projekt byl úspěšnější. 

S projekty, které obec realizovala, nejenom v roce 2018, ale za celé vo-
lební období 2014 až 2018 jsme Vás již seznámili, za rok 2018 jsme jich 
realizovali skutečně hodně, namátkou: sběrný dvůr, fasádu obecního úřa-
du, silnici do Hubova, hasičskou cisternu, zeď okolo hřbitova a mnoho dal-
ších. Celou řadu dalších projektů připravujeme také na rok 2019 a roky 
další. 

Vnímám v životě obce ale jednu důležitější věc než jsou jen projekty 
a jejich realizace, vnímám silnější chuť občanů se zapojovat do života ob-
ce, účastnit se toho co se v obci děje, a to nejen pasivně, že se přijdou 
podívat, ale aktivně, že se na práci a přípravě podílejí. 

Je to jednak práce spolků a sdružení, namátkou dobrovolní hasiči, kteří 
kromě svého hlavního úkolu, pomoci v případě požáru nebo živelné po-
hromy, jsou, je-li potřeba, kdykoli ochotni pomoci jak technikou, tak lidskou 
silou. Mladí hasiči, více než třicet dětí, kterým svůj volný čas věnuje mno-
ho dospělých hasičů i hasiček, pořádají spolu pravidelně mnoho akcí 
v průběhu roku. Fikar, spolek, který pozdvihuje kulturní život v obci, osadní 
výbor ve Starcově Lhotě, lidé v Brtci,  kteří se vždycky dokáží sejít, když je 
potřeba něco vybudovat, opravit nebo zorganizovat akci pro děti. Možná 
jsem na nějaký spolek nebo sdružení zapomněl, snad mi to prominou. 

Ale nejsou to jen spolky a sdružení, jsou to také lidé, kterým není jedno, 
jak Nadějkov vypadá a co se v něm děje. Ukázali to v letošním roce něko-
likrát, tím hlavním momentem byly letošní komunální volby, v nichž účast 
voličů v Nadějkově patřila k nejvyšším v Jihočeském kraji.  

Děkuji všem, kdo v sobě našli a najdou chuť a ochotu v rozsahu svých 
možností pomoci, chuť a ochotu se podílet na životě v Nadějkově, zlepšo-
vat ho a dávat všem z nás pocit a vědomí, že nám záleží na Nadějkově 
a jeho okolí a na všech lidech, kteří zde žijí. 

Přeji Vám všem klidné vánoce, šťastný a úspěšný nový rok. 
 

Arnošt Novák 
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Podzimní den 
 

Na loutnu kouzelnou zas zahrál podzim svoji píseň, 
jež v srdci divnou tíseň vzbudila. 
Ze stromů zlaté listí opadává 
a za humny se chystá severák. 
Dědoušek pod lipou už často nesedává, 
neb slunce nehřeje již jeho ztuhlou ruku 
již mnohá brázda v dlani rozorává. 
 
Však ty ještě bav, ty jeho malý vnuku, 
ještě si s drakem běhej po lukách 
a po větru ho pouštěj k výšinám. 
Mysli si, že vzlétl výš než slunce samo, 
vždyť jeho radost, mládí, jeho nové ráno! 
 
Až budeš večer usínat, 
on u postýlky bude stát 
a v duchu bude vzpomínat, 
jak krásné bylo, když byl také mlád. 
 
Až usneš a sen tě nití stříbra omotá, 
i on své ruce složí v klín a zavře unavené oči, 
jež stářím zeslábly a ztratily svůj lesk, 
pak spánek klidný odvane i stesk. 
 
Tam venku bude vítr ze stromů poslední listí otrhávat 
a míchat zlato, hněď i zeleň po poli. 
Poslední sbohem vlaštovky na drátech přestaly už dávat 
a v srdci teskně něco zabolí… 

 
anonym (redakce zná autora) 

O��� � ����� 

                  
   Pochod T ří veterán ů 

 
Z Nadějkova do Svoříže 

         se koná (jako každý rok) 
          29. prosince 2018 

 
                  Sraz ve 13 hodin na nám ěstí. 
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Celou záležitost jsem pustil z hlavy až do chvíle, kdy jsem potkal onu 
dámu. Nedalo mi to a zeptal se jí na obrázek v lese. Řekl jsem jí i to, co mi 
vyprávěl tchán. Kupodivu mi všechno potvrdila, jenom některé detaily 
upřesnila. 

Obrázek prý nesundala, jak jí podezříval tchán, ale spadl sám při jedné 
velké bouřce. Při pádu se rozbilo sklo, ale jinak se mu nic nestalo. Necha-
la ho tedy opravit, ale nevěděla, proč tam obrázek byl, ani že je posvěce-
ný. Pověsila ho tedy do úzké uličky mezi domy na tchánovu zeď tak, 
aby na něho viděla malým okénkem z koupelny. No a potom to začalo. 
Dupání na půdě a v podkroví, takž si mysleli, že se tam usadily kuny. Ni-
kdy se ale žádná nechytla, přestože tam několikrát nalíčili pasti. Jindy 
to vypadalo, že tam někdo chodí. Dokonce, když v podkroví jednou spala 
její dcera s kamarádkou, tak ji nařkla, že je chodila v noci kontrolovat, pro-
tože jasně slyšely, jak v pokoji někdo přechází. Také říkala, že se několi-
krát stalo, že kamna, která navečer nechali vyhasnout, byla ráno teplá, 
jakoby v nich někdo přes noc topil. Potom se tedy ptala tchána a po vráce-
ní obrázku na původní místo skutečně vše ustalo. Nedalo jí to a začala 
pátrat v kronikách, a kde se dalo, až zjistila, že onen bývalý majitel nebyl 
dobrý člověk. Dokonce prý si zapálil dům, aby dostal peníze za pojistku. 
Jenže se na podvod přišlo a on musel prodat část pozemků, aby uhradil 
škodu, která vznikla sousedům. Skutečně zemřel při svážení dřeva v tom 
místě, kde obrázek je, ale krátce po jeho smrti, se prý v domě začalo 
dít něco podobného, jako zažili oni. Už to došlo tak daleko, že zoufalá 
vdova prosila o pomoc kněze. Ten jí poradil, aby koupila na Svaté Hoře 
obrázek, nechala ho tam posvětit a pověsila na místo, kde se stalo neštěs-
tí. Potom pod obrázkem sloužil mši svatou a „strašení“ skutečně přestalo. 
Také tvrdila, že obrázek vyzařuje jakousi energii, kterou ona, jako prout-
kařka cítila. Vyprávěla mi, že po rozhovoru s tchánem se dohodla 
s pánem, který jim pomáhal v domě, že až bude mít čas, pověsí ho na 
místo, kde původně býval, a odjela do Prahy. Když se za několik dní vráti-
la, šla se do koupelny umýt a okamžitě po vstupu poznala, že tam obrázek 
už není, přestože s nikým nemluvila a záclonka v okně byla zatažená, tak-
že tam nemohla vidět. 

Zajímavé je také to, že obrázek co ho pamatuji, je pořád stejný, nebled-
ne ani se nijak nemění, přestože je celá léta venku na povětrnosti.  

                                                                    
Karel Novák z Jistebnice  

manžel Anežky rodem Leškové 

O��� � ����� 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2018 
Dne 27. září 2018 
 

Schválení programu zasedání 
Volba zapisovatele a ov ěřovatel ů zápisu   

Usnesení č. 56/2018: Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání 
a dále Zdeňka Černého jako zapisovatele, Jaroslava Čapka a Jiřího Vocíl-
ku jako ověřovatele zápisu.  
Hlasování: 11 hlasů pro 
 

Rozpo čtová opat ření 
Usnesení č. 57/2018: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření 
č. 9 /2018 v úhrnné výši    55 000 Kč na příjmové i výdajové straně roz-
počtu. 
Hlasování: 11 hlasů pro 
 

Projekty v roce 2018  
Sběrný dvůr 
Závěrečná fáze projekty, jednotlivé části stavby jsou postupně předávány. 
Stavební dozor prováděl Ing. A. Picka. 
 
Modernizace automobilové cisterny 
Projekt je realizován, Krajský úřad schválil prodloužení termínu realizace 
do 31. 12. 2018, SDH získalo dotaci 100 000 Kč, dotace celkem 
832 000 Kč, dodavatel opravy Komet Pečky, vysoutěžená cena 
1 507 721 Kč. 
 
Návesní rybníček Chlístov 
Projekt téměř dokončen, dotace 147 000 Kč. 
 
Silnice Hubov 
Projekt dokončen, cena projektu 1 935 959 Kč, v rámci projektu provede-
ny vícepráce na soukromých pozemcích v částce 52 400 Kč, bude přefak-
turováno vlastníkům pozemků. 
 
Obecní úřad fasáda (JČK) a Hřbitovní zeď (SZIF) 
Projekty před dokončením 
Hřbitovní zeď  728 439 Kč, 439 379 Kč dotace 
Fasáda OÚ  840 682 Kč, 250 000 Kč dotace 
 
 
 

Z����� � ���� 
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Okna obecní úřad 
Projekt dokončen, výměna oken na jižní a západní straně budovy, cena 
projektu 132 864 Kč.  
 
Usnesení č. 58/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci 
o stavu projektů realizovaných v roce 2018. Hlasování: 11 hlasů pro. 
 
Sportovní hřiště 
Usnesení č. 58/2018: Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu 
„Rekonstrukce víceú čelového h řišt ě ZŠ Nadějkov“  
a. Zastupitelstvo obce Nadějkov, na doporučení hodnotící komise, schva-

luje jako zhotovitele stavební akce „Rekonstrukce víceúčelového hřiště 
ZŠ Nadějkov“ společnost: Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 
Brandýs nad Labem, I Č 47052121, která nabídla nejnižší nabídkovou 
celkovou cenu bez DPH 2 097 630,00 Kč, tj. 2 538 132,00 Kč včetně 
DPH 

b. pověřuje starostu obce veškerým dalším jednáním souvisejícím 
s projektem, včetně podpisů všech dokumentů souvisejících s realizací 
projektu 

c. deleguje pravomoc provést rozpočtové změny související s projektem 
do kompetence rady obce Nadějkov. 

Hlasování: 10 hlasů pro, 1 proti 
 
Chodník u hřbitova 
Usnesení č. 59/2018: 
Zastupitelstvo obce  
a. schvaluje rekonstrukci chodníku podél hřbitovní zdi na ulici Sedlecká 

přímým zadáním společnosti František Pavlíček, Smetanova Lhota 
b. pověřuje starostu obce podpisem všech dokumentů souvisejících 

s realizací rekonstrukce 
c. deleguje pravomoc provést rozpočtové změny související projektem 

do kompetence rady obce Nadějkov.  
Hlasování: 11 hlasů pro 
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Příjemné prožití Váno čních svátk ů 

a hodn ě štěstí v novém roce 
přejí zaměstnanci obecního ú řadu. 
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Obrázek  
 

Když jsme se s mojí ženou vzali, často jsem pomáhal svému tchánovi 
vozit dříví na topení traktorem, po starých lesních cestách. Tenkrát 
mě zaujal obrázek Panny Marie, v širokém dřevěném rámu, s plechovou 
stříškou, který byl pověšený vysoko na buku u cesty, po které jsme vozili 
náklad domů. Ten obrázek mě z nějakého důvodu jaksi přitahoval 
a vždycky, když jsme jeli okolo, myslel jsem na to, že si někdo musel dát 
pořádnou práci, aby ho pověsil do takové výšky. Jednou při odpolední 
svačině jsem se tchána zeptal, jestli neví, kdo tam ten obrázek pověsil 
a proč. Jeho vysvětlení bylo opravdu zajímavé. 

Vyprávěl mi, že u sousedů ještě před nynějšími majiteli žili a hospodařili 
manželé, kterým patřil i les ve svahu pod cestou, u které stál buk 
s obrázkem. Jednou také při svážení dřeva se stalo neštěstí a převrácený 
vůz zabil hospodáře. Jeho manželka nějaký čas po pohřbu koupila tento 
obrázek a dovezla ho na Svatou horu, kde ho nechala posvětit. Potom ho 
pověsila na místo, kde její manžel přišel o život. 

Tak běžel čas, sousedi postupně zemřeli a domek s hospodářskými bu-
dovami i lesem koupila velice energetická dáma z Prahy, která všechno 
opravila, předělala a nakonec se tam i s manželem přestěhovali. 
S tchánem se neměli moc rádi a často vzpomínal na bývalé sousedy, 
se kterými vycházel dobře. 

Jednou jsme šli s manželkou na procházku a všimli jsme si, že obrázek 
není na svém místě, jenom prázdný drát zbyl tam, kde tak dlouhou dobu 
býval. Mysleli jsme si, že ho někdo ukradl a po návratu jsem se na to ptal 
manželčiných rodičů. Tchán tenkrát dost rozzlobeně mluvil o své soused-
ce, že ho sundala a pověsila si ho na, podle něho, nedůstojné místo. Veli-
ce nelichotivě se vyjadřoval o její inteligenci a velmi se na ni zlobil, že ho 
nenechala tam, co byl. 

Tak uběhl nějaký čas a my jsme si s manželkou při jedné vycházce vši-
mli, že je obrázek na svém místě. Přesně tam, kde původně byl. Po ná-
vratu jsem se na to tchána zeptal. Docela mě to zajímalo, protože ten, kdo 
tam obrázek pověsil, si musel přinést dlouhý žebřík. Jeho vysvětlení mě 
opravdu překvapilo! U sousedky strašilo! Prý se tam ozývalo dupání a kro-
ky, přestože tam nikdo nebyl. Nejdřív to říkal pomocník, který se staral 
o dům, když majitelé odjeli za prací do Prahy a potom i samotná majitelka. 
Muselo to být asi něco opravdu zvláštního, když se přišla zeptat tchána na 
radu, přestože spolu moc dobře nevycházeli. „Tak jsem jí řekl, aby vrátila 
ten obrázek tam, kam patří, a bude mít pokoj – no vidíte a měl jsem prav-
du,“ dodal tchán s uspokojením. Po vrácení obrázku na původní místo, 
prý opravdu všechny problémy zmizely. Tenkrát jsme to bral s rezervou. 
Zdálo se mi divné, že by se sousedka, povoláním doktorka práv, nechala 
tak snadno vystrašit, ale já byl rád, že je obrázek na svém místě. 
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Šichova Vesec 
 
Na konci vesnice, kde končí dům a stodola paní Benešové, je asi 20 

metrů vlevo zarostlá cesta, která vede k tomuto obrázku. Na stromě je 
obrázek ve výšce 3,8 metrů, má rozměry výškou 60 cm a šířkou 40 cm. 
Je na něm výjev ze Svaté Hory.  

K tomuto obrázku se váže historka, kterou napsal Karel Novák 
z Jistebnice – manžel Anežky rodem Leškové. Neví se, zda se v ní jedná 
o Matěje Fořta, sedláka ze Šichovy Vesce, čp. 3, který zemřel 23. září 
1835 ve věku 58 let. 

 
napsal a nakresli Jiří Vocílka 
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Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva  
obce č. 6/2018, které se konalo 27. 10. 2018 

 
Místo: sál Hostince U Jandů v Nadějkově 
Čas konání: 18.00 hod. 
Přítomni: Benda Vít, Buzková Markéta, Dohnalová Petra, Dvořák Josef, 
Hulan Ondřej, Kabíček Tomáš, Kříž Pavel, Novák Arnošt, Peterka Marek, 
Peterková Šárka, Steinbauer Michal, Tesařová Klára, Turnovec Lukáš, 
Vacek Jaroslav, Veselý Jan. Celkem 15 členů nově zvoleného zastupitel-
stva a hosté. 
 

Zahájení 
 Zasedání zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 zahájil dosa-
vadní starosta Arnošt Novák, přivítal všechny přítomné. Konstatoval, 
že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 91, odst. 1. 
Zákona o obcích. Řízení zasedání předal nejstaršímu členu zastupitelstva 
panu Josefu Dvořákovi (dále předsedající). 

 
Složení slibu členů zastupitelstva obce 

 Předsedající přednesl slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji 
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republi-
ky“. Vyzval zastupitele ke složení slibu podle odst. 2 § 69 Zákona o ob-
cích. Zastupitelé přistupovali jednotlivě k předsedajícímu a prohlášením 
„slibuji“, podáním ruky a podepsáním slibové listiny složili slib. Nikdo ne-
odmítl slib složit ani neměl žádnou výhradu. 

 
Usnesení č. 60/2018: Zastupitelstvo obce schválilo navržený program. 
Počet hlasů pro: 15 proti: 0 zdrželo se: 0 
 
Usnesení č. 61/2018: Zastupitelstvo obce schválilo jako ověřovatele zápi-
su Petru Dohnalovou a Pavla Kříže, zapisovatelku Marcelu Chocholatou. 
Počet hlasů pro: 15 proti: 0 zdrželo se: 0 
 

Volba starosty, místostarosty, členů rady obce a p ředsed ů výbor ů 
 
Způsob volby 

Usnesení č. 62/2018: Zastupitelstvo obce schválilo jako způsob volby 
orgánů obce veřejnou volbu. 
Počet hlasů pro: 15 proti: 0 zdrželo se: 0 
 

 
 
 

Z����� � ���� 
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Volba starosty obce 
Usnesení č. 63/2018:  Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo podle §91 
Zákona 128/2000 Sb. dne 27. 10. 2018 uvolněným starostou obce Naděj-
kov pana Arnošta Nováka 
Počet hlasů pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 3 
 

Volba místostarosty obce 
Usnesení č. 64/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo podle §91 
Zákona 128/2000 Sb. dne 27. 10. 2018 neuvolněnou místostarostkou ob-
ce Nadějkov paní Kláru Tesařovou 
Počet hlasů pro: 15 proti: 0 zdrželo se: 0 
 

Volba členů rady obce 
Usnesení č. 65/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo podle §91 
Zákona 128/2000 Sb. dne 27. 10. 2018 neuvolněným členem rady obce 
Nadějkov pana Ondřeje Hulana. 
Počet hlasů pro: 15 proti: 0 zdrželo se: 0 
 
Usnesení č. 66/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo podle §91 
Zákona 128/2000 Sb. dne 27. 10. 2018 neuvolněným členem rady obce 
Nadějkov pana Lukáše Turnovce. 
Počet hlasů pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 3 
 
Usnesení č. 67/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo podle §91 
Zákona 128/2000 Sb. dne 27. 10. 2018 neuvolněným členem rady obce 
Nadějkov pana Josefa Dvořáka. 
Počet hlasů pro: 15 proti: 0 zdrželo se: 0 
 

Stanovení po čtu členů finan čního a kontrolního výboru 
Usnesení č. 68/2018: Zastupitelstva obce Nadějkov stanovuje počet čle-
nů kontrolního a finančního výboru na 3 členy. 
Počet hlasů pro: 15 proti: 0  zdrželo se: 0 
 

Volba p ředsedy finan čního výboru  
Usnesení č. 69/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo dne 
27. 10. 2018 předsedou finančního výboru pana Michala Steinbauera. 
Počet hlasů pro: 12 proti: 3  zdrželo se: 0 
 

Volba p ředsedy kontrolního výboru  
Usnesení č. 70/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov zvolilo dne 
27. 10.2018 předsedou kontrolního výboru pana Pavla Kříže. 
Počet hlasů pro: 12 proti: 3    zdrželo se: 0 
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Setkání rodák ů 
 
V sobotu 13. října 2018 se na Nepřejově konalo třetí setkání rodáků 

a okolí. Bylo to prima. Je to možnost jak se sejít, pobavit, posedět a popo-
vídat. Hudba i dobré občerstvení bylo zajištěno. Počasí na tuto dobu bylo 
neobvykle teplé. Celý den jasno, slunečno a teplo. Možnost se projít 
a posedět i venku. 

Děkujeme všem. Osadnímu výboru Starcova Lhota a panu Luďku Fukovi 
za připravený pěkný den a též za propůjčené prostory v penzionu. 

Jménem všech zúčastněných děkují všem  
 

Čiperovi z Jistebnice 

O��� � ����� 

Skauti 
 
Náš skautský rok je v plném proudu, scházíme se pravidel-

ně každý pátek. Zúčastnili jsme se také setkání skautských 
středisek v Milevsku. V plánu máme Svojsíkův závod a ča-
sem i výpravu. 

Jako každý rok i letos půjdeme těsně před Vánoci zdobit stromeček pro 
zvířata. Sejdeme se v sobotu 22. prosince 2018 v 10 hodin u fary. Zváni 
jsou všichni, skauti i neskauti. Přineste si co uznáte za vhodné, třeba 
mrkve, brambory, jablka, slunečnicová semínka, prostě cokoli pro zvěř. 

Na závěr bychom také rádi poděkovali Okrašlovacímu spolku, jejichž 
akcí se rádi a pravidelně účastníme. Pořádali například Vítání ptačího zpí-
vání nebo Svatomartinskou slavnost s průvodem. V nejbližší době se urči-
tě uvidíme také při farní Tříkrálové sbírce. 

 
Anežka Černá 

Ordinace o Vánocích 
 
Praktická lékařka MUDr. Blanka Vlčková o vánočních svátcích 
od  20. prosince 2018 do 2. ledna 2019 neordinuje.  
Akutní případy ošetří poliklinika Milevsko. 
 
Dětská lékařka MUDr. Anežka Veselá ve čtvrtek 27. prosince 2018 
v Nadějkově neordinuje. 
V táboře ordinuje:  27. prosince od 8 -10 hod. 

28. prosince od 8 - 11 hod. 
31. prosince od 8 - 11 hod. 
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SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov  
 
Zásahy: 
12. října 2018 hasilo SDH Nadějkov doutnající les nad Petříkovicemi 

spolu s SDH Jistebnice a ten samý den vyjížděli společně s SDH Květuš 
k hořící stráni u Kaliště. 

Extrémní sucha letošního roku byla velkým nebezpečím nejenom 
v letních měsících. Nabádáme i v tomto období k velké opatrnosti při ma-
nipulaci s ohněm a apelujeme na dodržování zákazu pálení  na zahra-
dách. 

 
Členy SDH Nad ějkov tímto srde čně zveme na výro ční sch ůzi, která 

se koná v sobotu 19. ledna 2019 v 18.00 na sále v „ Hostinci u Jand ů“. 
 
* Mladí hasiči z Nadějkova se zúčastnili podzimní soutěže Plamen, která 

se konala v sobotu 13. října 2018 v Mladé Vožici. V těžkém terénu okolí 
hradu Šelmberk absolvovaly 4 týmy z SDH Nadějkov branný závod požár-
nické všestrannosti. Disciplínami byla střelba ze vzduchovky, požární 
ochrana, topografie, šplh po vodorovném laně, zdravověda a vázání uzlů. 
Soutěžily dvě pětičlenné hlídky v kategorii mladší žáci (6-11 let) a dvě 
v kategorii starší žáci (11-15 let). V konkurenci téměř 90 týmů z celého 
Táborského okresu jsme se umístili na skvělých místech – starší 22. a 32. 
místo, mladší 26. a 44. místo.  

* 8. listopadu 2018 jsme pomáhali v Jistebnici s úklidem louky u majitelů 
koní, kteří nás vozili v průběhu LT Kaplice. Bohužel koně, na kterých jsme 
se v létě projížděli, se otrávili jedovatými semeny z javoru a protože maji-
telé koupili koníky nové, bylo třeba louku řádně uklidit. 

* 7. prosince 2018 jsme se společně s Jistebnickými malými hasiči vydali 
na předvánoční koupání do Příbramského bazénu.  

 
Všechny srde čně zveme na hasi čský ples v úterý 25. prosince  2018 

do Hostince u Jand ů v Nadějkov ě. K poslechu a tanci hraje kapela 
„Bosáci“ a mladí hasi či si pro Vás chystají zase hezké vystoupení.  

 
Marie Burdová, SDH Nadějkov 

O��� � ����� 
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Odměny za výkon funkci uvoln ěných a neuvoln ěných zastupitel ů 
Usnesení č. 71/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí infor-
maci o zákonné měsíční odměně na základě nařízení vlády č. 318/2017 
Sb. uvolněného starosty obce ve výši 45.952,- Kč 
Počet hlasů pro: 15 proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Usnesení č. 72/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje měsíční 
odměnu pro neuvolněnou místostarostku obce ve výši 7.000,- Kč 
s účinností od 1. 11. 2018 
Počet hlasů pro: 15 proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Usnesení č. 73/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje měsíční 
odměnu pro neuvolněného člena rady obce ve výši 900,- Kč s účinností 
od 1. 11. 2018. 
Počet hlasů pro: 15 proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Usnesení č. 74/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje měsíční 
odměnu pro neuvolněného předsedu finančního a předsedu kontrolního 
výboru obce ve výši 500,- Kč s účinností od 1. 11. 2018. 
Počet hlasů pro: 15 proti: 0  zdrželo se: 0 
 

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Nad ějkov 
 
zvolené  
pořadí             jméno                    věk                  strana            počet hlasů 
1. MUDr. Šárka Peterková      38               Nadějkovsko           348 
2. Ing. Arnošt Novák                56              Nadějkovsko           333 
3. Ing. Klára Tesařová             31              Nadějkovsko           298 
4. Mgr. Jan Veselý                   36              Nadějkovsko           316 
5. Lukáš Turnovec                   32              Nadějkovsko           287 
6. Petra Dohnalová                  39              Nadějkovsko           274 
7. Michal Steinbauer                30              Nadějkovsko           324 
8. Jaroslav Vacek                    46               Nadějkovsko          288 
9. Pavel Kříž                            38               Nadějkovsko          278 
10. Marek Peterka                     40               Nadějkovsko          302 
11. Ondřej Hulan                       35               Nadějkovsko          328 
12. Markéta Buzková                37                Nadějkovsko          271 
13. Ing. Tomáš Kabíček            31                KDÚ-ČSL              120 
14. Ing. Josef Dvořák                62                KDU-ČSL              113 
15. Ing. arch. Vít Benda            29                KDU-ČSL              107 

Z����� � ���� 
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    Farnost 
 
     Vánoce - dva dni iluze? 
 
Vánoce jsou prý svátky pokoje, rozněcují v lidských srdcích 

lásku. Při pohledu na dítě narozené v betlémské stáji možná někteří zjih-
nou a chtějí se alespoň na chvilku chovat ke svým blízkým pěkně. V ně-
kterých rodinách si dokonce slibují, že se na Štědrý den nebudou hádat, 
občas se o Vánocích přerušovaly i války.  Nejpozději 27. prosince se ale 
vše vrátí do “normálu“. A tak se zdá, že harmonie, která mezi lidmi zavlád-
la o Vánocích, byla jen iluzí. Anebo neuskutečnitelným snem - něčím, 
po čem v hloubi srdce toužíme, neočekáváme však, že by se to mohlo 
někdy naplnit.  

Bůh nám ale neprojevil svou dobrotu a lásku jen proto, abychom se roz-
něžnili při pohledu na Betlém nebo prožili dva dny v roce v iluzi o pokoji 
mezi lidmi. Chce ve svém milosrdenství každého z nás očistit od sobectví 
a obnovit nás svým Duchem lásky.  

 
Království pokoje totiž nepřijde  
skrze lepší vládu, spravedlivější zákony,  
nebo polepšením druhých lidí.  
Boží království může  
každý z nás zakusit,  
když Bohu dovolí,  
aby proměnil jeho srdce tím,  
že ho naplní svojí láskou.  
A toto platí pro každého z nás. 
I pro Tebe!  
"Projevila se dobrota Boha,  
našeho spasitele,  
a jeho láska k lidem;  
ne snad proto,  
že my jsme vykonali něco dobrého,  
ale z jeho milosrdenství" (Tit 3,4-7). 

(Chesterton) 
 

Srdečně zveme do Milevska na 1. nádvoří kláštera v neděli 
23. prosince 2018 ve 14 hodin na Živý betlém.  Můžete se i ustrojit za ně-
jakou betlémskou postavu.  

A v 18 hodin bude vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje na náměstí 
v Milevsku. Můžete se tak přijít naladit na vánoční svátky.  

 
 

 

O��� � ����� 
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Fikar, divadelní a osv ětový spolek 
 
V nadějkovském kostele Nejsvětější Trojice zazněl 7. října 

2018 koncert k poctě svatého Václava: „ORIENTE IAM SOLE 
- KDYŽ UŽ VYCHÁZELO SLUNCE K ŘESŤANSTVÍ“.  

Vystoupil soubor LUDUS MUSICUS 
Ten pravidelně vystupuje na hudebních festivalech a koncertních pódi-

ích po celé České republice a účinkuje při nejrůznějších příležitostech 
v zahraničí. Je často zván do Francie, Německa a Nadějkova. 

 

16 a 17. listopadu 2018  proběhly premiéry současné komedie Antonína 
Procházky „Ve státním zájmu“. Uvedeny byly v hostinci U Jandů. 

Režie: Jarda Souček s pomocí celého souboru Fikar 
 

Osoby a obsazení: 
Eman majitel bytu, neúspěšný filmař:  Luky Lukáš Vach   
Lumír potrhlý vynálezce, kdysi pionýr: Jean Jan Černý 
Radim svůdník, stínový ministr vlády: Hansee Jan Charypar   
Iva milenka Radima, populární sportovní hlasatelka v TV: Jitka  
Pincová ml. a Hanka Martínková 
Radka milenka Radima, neúspěšná majitelka butiku:  Kačenka Kouklová 
a Adélka Martínková 
Regina vdova po oligarchovi, za mlada pionýrská vedoucí: Boženka  
Dvořáková 
Klára manželka Radima:  Olifa Eve Urbanová a Jitka Pincová st. 
Hejný lobbista, vyděrač:  Buggy Pavel Vach 
Plachá slepá drbna:  Maruška Kvasničková a Andrea Kouklová 
Boxer hřmotný tupec:  Jarda Souček a Candát Jan Peterka 
 

Návrh scény: Jean Jan Černý          
Jevištní technika: Past Pavel Dvořák 
Osvětlení a zvuk: Krabča Tomáš Kabíček a Háďa Ondřej Černý 

 
Děj se odehrává v současnosti, v bytě mladého neúspěšného filmaře, 

který má velké umělecké sny, ale malé prostředky k jejich uskutečnění. 
Aby se uživil, pronajímá svůj byt těm, kteří to naopak  dotáhli velice vyso-
ko. Nepraktický snílek se dostává díky svým aktivitám na jedné straně 
a lásce na straně druhé do řady trapasů a choulostivých situací. Stejné 
krevní skupiny je i jeho soused a nejbližší kamarád, který svými originální-
mi vynálezy i svou potrhlou existencí situace ještě vyhrocuje. Život ne-
praktických, váhavých, směšných, ale sympatických, citlivých hrdinů 
je konfrontován se světem těch mocných, ve kterém sice nechybí úspěch 
ani peníze, ale je chudý na opravdovou lásku. 

Ve svojí nejnovější komedii autor velice vtipně poukazuje na nešvary 
na naší současné politické scéně. 

 
Zdeněk Černý 

O��� � ����� 
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 Plánovaný výb ěr lokalit 
vzbuzuje pochybnosti 

 
Správa úložišť plánuje z devíti současných lokalit vybrat čtyři, na kterých 

by chtěla pokračovala v průzkumech. Rozhodnout o tom, které lokality 
získají „černého Petra“, by se mělo už brzo – v polovině prosince 2018 se 
návrhem zabývala Rada SÚRAO, schválit by ho měla v lednu 2019, poté 
by ho ještě mělo potvrdit ministerstvo průmyslu. 

 Výběr lokalit však od začátku probíhá zmatečným způsobem, který 
kritizují i zahraniční experti: 

- nejsou stanovena kritéria, která by měla vhodná lokalita splňovat 
- na každé z lokalit proběhly průzkumy v rozdílném rozsahu, což neu-

možňuje jejich porovnání 
- data z průzkumů byla navíc nelegálně: na šesti lokalitách (včetně Mag-

daleny) soud po žalobě, kterou podaly obce a spolky, zrušil průzkumné 
území 

- i po zrušení průzkumných území a (údajném) shromáždění dostatečné-
ho množství dat, potřebných k rozhodnutí o vhodnosti/nevhodnosti lokali-
ty, se SÚRAO snaží v průzkumech na lokalitách pokračovat, někde do-
konce bez souhlasu majitelů pozemků 

- obce nedostaly výsledky průzkumů, ačkoli jim to SÚRAO mnohokrát 
slíbilo 

 
 Z těchto důvodů se obce a spolky, sdružené v Platformě proti úložišti, 
na své poslední schůzce rozhodly požádat ministryni průmyslu Martu No-
vákovou, aby odvolala ředitele SÚRAO Jiřího Slováka a zasadila se o zá-
sadní přehodnocení přístupu Správy úložišť k místním samosprávám 
a občanům. Platforma v současné době sdružuje 31 měst a obcí a 14 
spolků, z naší lokality jsou jejími členy všechny tři dotčené obce – Naděj-
kov, Jistebnice i Božetice - a spolek Zachovalý kraj. 

Senátní výbor pro územní rozvoj a životní prostředí přijal usnesení, ve 
kterém kritizuje SÚRAO za netransparentnost výběru a porušování slibů 
obcím, žádá ministerstvo průmyslu, aby předložilo vládě připravený zákon 
o úložišti a vládu, aby zvážila smysluplnost a efektivitu dalších průzkumů.  

Podrobnosti najdete na webu Zachovalého kraje (www.zachovalykraj.cz 
– aktuality). 

 
Olga Černá 

O��� � ����� 
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Vánoční bohoslužby v Nad ějkov ě: 
 
24.12. 2018v 21.30 za živé a zemřelé dobrodince kostela 
25.12. 2018 v 9.30 za farnost 
26. 12. 2018 v 9.30 mše svatá  
v 18.00 v bazilice v Milevsku vánoční koncert - Fantom 
31. 12. 2018 v 18.00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok  
1. 1. 2019 v 9.30 mše svatá (Den modliteb za mír) 
 
Přeji všem,  aby vánoční svátky byli pro nás příležitostí k upevnění mezi-

lidských vztahů. Abychom nemuseli v nikom vynucovat úsměv a chvilkové 
potěšení. Ať setkání s Dítětem Ježíšem je něco,  co naplní naše srdce 
touhou a ochotou trvalé žít v lásce a usilovat o dobro a pokoj!  

Všem přeji pokojné Vánoce a Boží požehnání v novém roce. Ať ho proži-
jeme ve zdraví a míru!  

 
P. Mikuláš Selvek, administrátor 

Přání z mate řské školy 

O��� � ����� 
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Obec si p řipomn ěla události let  
1914 – 1918 a vysadila Lípu republiky 
 
Rok 2018 je rokem, kdy si celá republika připomíná takzvané osmičkové 

události. Především pak roky 1918, 1938, 1948, 1968, 1988/1989. Všech-
ny tyto osmičky nás vyzývají k zamyšlení se a vyvolávají v nás celou škálu 
emocí. Připomínání těchto milníku v našich novodobých dějinách je velice 
důležité, ať už je chápáno jako projev úcty k našim předkům, nebo jako 
varování a ponaučení se do budoucna. Samozřejmostí by pro nás mělo 
být mluvit o těchto událostech s našimi dětmi a nebát se odpovídat na 
všetečné otázky. 

 
Obec Nadějkov 
si připomněla 
11. listopadu 
v rámci Dne 
válečných ve-
teránů 100. 
výročí vzniku 
Českosloven-
ské republiky. 
Při této příleži-
tosti se sešlo 
několik desítek 
občanů u po-
mníku padlých 
vojínů v 1. svě-
tové válce.  Po 
zaznění česko-

slovenské hymny a úvodních slovech starosty obce, přenesla místosta-
rostka za pomoci výpisků z obecní kroniky všechny přítomné do Nadějko-
va  v letech 1914 – 1918. Na závěr svých slov vzpomněla na legionáře 
z Nadějkovska a konkrétní padlé vojíny, jimž je pomník věnován. Poté se 
ujal slova pan Souček, současný principál místního divadelního spolku 
Fikar. Zmínil, že pomník nechal vystavět několik let po válce na vlastní 
náklady právě divadelní spolek a připomněl historii jeho výstavby. 
K mluvčím se rovněž připojil páter Mikuláš Selvek, který přispěl duchov-
ním pohledem na historické a současné události.  V závěru místní hasiči 
položili k pomníku padlých věnec jako symbol uctění jejich památky. 

Po krátkém občerstvení v podobě teplých nápojů a svatomartinských 
rohlíčků se všichni přesunuli do ulice 5. Května vysadit Lípu republiky. 
Tento jubilejní strom je spolu s dalšími významnými stromy zaregistrován 
na webu lipyrepubliky.cz a nese poselství naší národní historie. 

 
 

15 H��� N���	
���, �. 4, ���. XXVI., �������� 2018 

 

 

Josef STRAKA, narozen 5.3.1885 v Křenových Dvorech, žil v Petříkovi-
cích u Sedlčan. Do legií vstoupil ve Francii. 

František  ŠICH , narozen 9.11.1888 v Hronově Vesci. Vstoupil do ital-
ských legií, bojoval v Itálii a na Slovensku. Po válce hospodařil na svém 
statku. 

Václav ŠICH, narozen 26.9.1892 v Petříkovicích, dělník. Dělostřelec, 
do legií vstoupil v Itálii. 

Antonín ŠIMÁK , narozen 13. 11. 1878 v Nadějkově, zahradník, syn 
panského ovčáka. Bojoval v ruských legiích, vrátil se přes Vladivostok 
do Terstu a po válce pracoval na čsl. velvyslanectví v Římě. 

Josef VACEK, narozen 25.1.1891 v Brtci, rolník. Do legií vstoupil v Itálii. 
Rudolf VACEK, narozen v ?Nadějkově. Vstoupil do legií ve Francii. 
Josef VEŘTÁT, narozen 24.2.1883 v Nadějkově, zahradník v Praze-

Troji. Vstoupil do francouzských legií. 
Antonín VLK, narozen 5.10.1883 ve Starcově Lhotě, žil ve Vídni. Do legií 

vstoupil v Itálii. 
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Čajovny Na stezce  
 

5. ledna: Jiří Novotný - Řeka Karatal v Kazachstánu  
Jiřího Novotného známe jako majitele chlístovských lesů a budovatele 

rybníčku, kam se v létě jezdíme koupat. O sibiřských řekách nám vyprávěl 
už před několika lety, nyní se s ním podíváme o něco jižněji. 

2. února: Pavel Štembera – Brazílie, návod k použití  
Pavel Štembera je autorem knihy, kterou David Koubek, zpravodaj Čes-

kého rozhlasu v Brazílii a Jižní Americe, doporučuje následujícími slovy: 
„Je to humoristická kniha, učebnice i konverzační příručka naráz. Čte se 
skvěle. Těžko by se našel lepší pozorovatel brazilské reality a nátury Bra-
zilců, než je Pavel Šembera. Zkracuje dlouhou cestu k pochopení situací, 
do kterých se člověk dostane hned po příjezdu do Brazílie a pak každých 
dalších pět minut. Čechům v Brazílii přijde na první pohled podezřelý 
zejména tamní životní optimismus. Nejsou to však povrchní úsměvy made 
in USA. Brazilská radost ze života je pravá a je to ta nejnakažlivější choro-
ba, ke které člověk může v Brazílii přijít. Kniha skvěle připravuje na střet 
s touto brazilskou realitou.  Života.“ 

2. března: Zdeněk Lyčka – 800 km po Rhôn ě 
Diplomat, překladatel a dobrodruh Zdeněk Lyčka pokračuje ve vyprávění 

o evropských řekách, které splul na kajaku. Po Dunaji, Vltavě a Labi 
to byla švýcarsko-francouzská řeka Rhôna, pramenící v Alpách a ústící 
do Středozemního moře. 

6. dubna: Himalájem jen tak aneb chcípáci na horách 
O přechodu sedle Pin Parvati s batohem na zádech a bez nosičů, o bro-

dění řek, koupání pod hvězdami, hledání prasklin v ledovci a popíjení ben-
zínu na jednom z méně známých, ale náročných treků v indické části Hi-
maláje. O své zážitky a se podělí občasní poutníci po opuštěných stez-
kách Vítězslav Dohnal, Pavel Doucha a Tomáš Kupsa. 
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české letáky, knihy a noviny s necenzurovanými zprávami. Jeho činnost 
mu vynesla zápis do seznamu vlastizrádců, který v roce 1917 vydala ra-
kouská tajná policie, podle některých zpráv byl doma dokonce odsouzen 
k trestu smrti. Členem legií byl Rudolf Kepl až na samém sklonku války, 
od 1.srpna 1918. Dosáhl hodnosti poručíka a byl vyznamenán revoluční 
medailí. Po válce pomáhal legionářům s návratem do vlasti a účastnil 
se mírové konference v Paříži roku 1919. Poté pracoval v Paříži v tiskové 
kanceláři a na velvyslanectví. V této době nezištně pomáhal mnoha kraja-
nům, kteří ve Francii pobývali nebo ji navštívili, například skladateli Bo-
huslav Martinů nebo malířům Františku Kupkovi a Otakaru Kubínovi. Ná-
vrat do vlasti mu znemožnila nejprve druhá světová válka, poté komunis-
tický převrat v r. 1948. Zemřel v Paříži 15. července 1958 v 82 letech. - 
Vnuk Rudolfa Kepla Gilles Kepel je významným sociologem náboženství, 
předním odborníkem na islám a profesorem na pařížském Institutu politic-
kých studií. Nadějkov navštívil v letech 2014 a 2015, při své druhé ná-
vštěvě věnoval obci reliiéf s portrétem Rudolfa Kepla. 

Josef KLEJMA, narozen 12.4.1891 ve Starcově Lhotě. Tovární dělník 
z Prahy-Smíchova. Dělostřelec, vstoupil do legií v Rusku. (Č. Habart uvádí 
jméno Josef Klíma ze St. Lhoty) 

Josef KOLÁŘ, narozen 3.7.1884 v Boučí u Starcovy Lhoty, rolník. Vstou-
pil do legií v Itálii. 

Josef KOPTIŠ , narozen 1898 v Nadějkově, rolník, syn mistra kolářské-
ho. Vstoupil do italských legií, bojoval na Těšínsku a na Slovensku. 
Po válce sloužil jako četnický strážmistr v Remetských Hamrech na Slo-
vensku. 

František MAŇÁK, narozen 20.10.1887 v Mozolově. Do legií vstoupil 
ve Francii, nezvěstný. 

Josef KOSÍK, narozen 29.12.1888 v Pohořelici, krejčí v Křečkově u Po-
děbrad. Bojoval v Rusku. 

? KŘÍŽ z Brtce (v kronice bez dalších podrobností) 
Jan MAROUŠEK , narozen 3. 6.1893 v Kališti. Vstoupil do ruských legií, 

vyznamenán Zlatým křížem. Po válce pracoval na dráze, zemřel ro-
ku 1929. 

Karel MATUŠKA , narozen 16. 11. 1892 na mlýně Hromadov. Vstoupil 
do ruských legií, účastnil se bojů na sibiřské magistrále, byl vyznamenán. 
V roce 1919 se přes Vladivostok vrátil domů a byl mlynářem 
na Hromadově. 

Josef MI ŇHA, narozen 14. 2. 1893 v Nadějkově (na webu legie100.com 
chybně uvedeno Nadějov), soustružník dřeva a kartáčník. Bojoval v rus-
kých legiích, nezvěstný, v roce 1924 prohlášen za mrtvého. 

Alois PILA Ř, narozen 20. 8. 1899 v Hronově Vesci. Vstoupil do italských 
legií, bojoval v Itálii a na Slovensku, získal tři česká a tři italská vyzname-
nání. Po válce sloužil jako četník na Podkarpatské Rusi. 

Josef RŮŽIČKA, narozen 5.4.1887 v Hubově, pekař v Praha-Vokovicích. 
Do legií vstoupil v Srbsku, byl převelen do Francie. 
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Rozsvícení váno čního strome čku 
 
Opět tu máme kouzelný adventní čas. Stejně jako jinde i v Nadějkově 

ozdobil náměstí na první adventní neděli vánoční stromeček. Novinkou 
bylo nejen osvětlení vánočního stromečku, ale i degustační přehlídka va-
nilkových rohlíčků. Z patnácti přihlášených ochutnávek si na základě vý-
běru nezávislé degustační komise odnesla Certifikát Mistra rohlíčkáře pa-
ní Marie Kabíčková.  

Vánoční atmosféru kromě sněhu a vůně svařeného vína navodily i vá-
noční písně v podání jistebnických a nadějkovských zpěváků, kteří se pro 
pozdější nepřízeň počasí přesunuli do salonku místního pohostinství. 

Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakýmkoli 
způsobem podíleli na přípravě této akce a současně Vám popřát klidné 
a spokojené svátky vánoční naplno prožité dle vašich představ. 

 
Klára Tesařová 

 

Čtení v knihovn ě 
 
Na první říjnový týden připadl Týden knihoven a v naší kni-

hovně vyjela pojízdná knihovna za svými čtenářkami a také 
začaly čtenářské kroužky pro předškolní a školní děti. 

S předškolními dětmi jsme se sešli už dvanáctkrát a přečetli 
jsme pohádky z různých knížek, většinou čteme o zvířátkách, 
mašinkách, přírodě, jak dobro zvítězí nad zlem a rozum nad 
hloupostí. Se staršími dětmi čteme letos také pohádky z různých knih, 
začali jsme knihou Děti z Bullerbynu, pak následovala kniha Skřítek Nils, 
Kocour v botách a teď čteme knihu Nanukova Dobrodružství. S dětmi 
v knihách listujeme, povídáme si, tvoříme a učíme se básničky. 

Knihovna ve čtvrtek 6. prosince 2018 uspořádala akci „Vánoční tvoření 
v knihovně“. Letos jsme vyráběli vánoční přání ve tvaru hrnečku, na který 
si děti nakreslily vánoční motivy a do střihání se zapojily i maminky. Atmo-
sféru jsme si zpříjemnili poslechem koled a k tomu popíjeli teplý čaj a za-
kusovali vánoční cukroví. 

 
Petra Macháčková 



12 H��� N���	
���, �. 4, ���. XXVI., �������� 2018      

 

 

O��� � ����� 

 

Legioná ři z Nadějkovska  
 
Letos na podzim uplynulo sto let od konce první světové války a oslavili 

jsme sté výročí vzniku Československa. Připomínali jsme si i osudy legio-
nářů – Čechů a Slováků, kteří ve válce bojovali na straně Francie, Itálie, 
Ruska, Srbska a USA za samostatný československý stát. 

Někteří z legionářů pocházeli i z Nadějkovka. Nejpodrobnější zprávu 
o nich najdeme v obecní kronice, kam Karel Jindrák v roce 1936 zapsal 
vše, co se mu o jejich osudech podařilo zjistit „...aby zde jejich jména 
se stkvěla pro paměť budoucím a potomci, vzpomínajíce jejich památky 
a čtouce jejich jména i osudy, vedeni jejich láskou k vlasti, dovedli vždy 
uchovati národu svou prací a přičiněním statky, které oni pro něj svou krví 
dobývali a životy svými platili.“ - Dalšími zdroji informací jsou seznamy 
legionářů v knize Čeňka Habarta: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl 1., 
a zejména web legie100.com, kde lze členy legií vyhledávat podle jména 
i místa narození. Následující abecední seznam legionářů z Nadějkovska 
je jen krátkým výňatkem z toho, co si na výše zmíněných místech můžete 
přečíst. Tučně jsou vyznačena jména legionářů, o kterých podrobněji píše 
v obecní kronice (str. 188-194). Pokud u jména legionáře chybí datum 
narození nebo povolání, znamená to, že tyto údaje nejsou uvedeny nikde. 
Větší prostor je věnován Rudolfu Keplovi, významnému pracovníku české-
ho odboje za první světové války.  Informace o něm jsem převzala z we-
bových stránek obce Nadějkov, kde je i podrobný seznam pramenů, 
z nichž jsem při psaní textu o R. Keplovi pro web čerpala. 

Olga Černá 
 

Josef BELFÍN z Nadějkova, bojoval v ruských legiích (jméno uvádí Če-
něk Habart). 

Jan CVÍGR, narozen 5.2.1895 v Nadějkově (na legie100.com chybně 
uvedeno Nádějov), písař, žil v Mnichovicích a Praze-Žižkově. Bojoval 
v Rusku. 

Franišek ČIPERA, narozen 8.8.1897 ve Starcově Lhotě. Bojoval v Itálii, 
kde byl raněn. Získal dvě česká a dvě italská vyznamenání. Po válce slou-
žil v čsl. armádě na Slovensku, roku 1922 se vrátil domů na své hospodář-
ství. 

Václav DVOŘÁK, narozen 6.11.1897 v Nadějkově. Rolník, hospodařící 
v Rynárci u Pelhřimova. Vstoupil do legií v Rusku. 

Josef HOUDA, narozen 9.7.1892 v Kališti, kočí v Nosetíně. Do legií 
vstoupil v Rusku. 

František H ŮZL, narozen 22.5.1896 v Nadějkově, syn kočího. Bojoval 
v Itálii a na Slovensku, získal tři česká a čtyři italská vyznamenání. Po vál-
ce sloužil jako četnický strážmistr na Podkarpatské Rusi a na Slovensku. 
Jeho manželka Anna, rozená Kálalová, byla dcerou hostinského v Naděj-
kově (čp. 24). 

Jan CHALOUPEK, narozen 13.6.1893 v Nadějkově. Pracoval jako me-
chanik ve Vídni, vstoupil do ruských legií. 
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Emanuel JANDA, narozen 26.3.1882 (nebo 1883) ve Starcově Lhotě. 
Pracoval jako truhlář a fotograf, žil v Kladně. Bojoval ve francouzských 
legiích. 

Jan JANOUŠEK, narozen 20.3.1884 na samotě Pila u Hubova. Bojoval 
ve francouzských legiích, po válce hospodařil na zděděné usedlosti. 

František KADOCH, narozen 3.6.1885, krejčí ze Starcovy Lhoty. Bojoval 
v Itálii. 

Jan KAPRÁL , narozen 24. 4. 1882 v Nadějkově, kancelářský sluha 
u státních drah ve Vídni (obecní kronika) nebo zahradník (legie100.com). 
Bojoval v ruských legiích, padl 1.8.1918 v bitvě u Kaulu. Vdova a dvě dce-
ry žily v Nadějkově. 

Rudolf KEPL , narozen 21.2.1876 na hájovně mezi Větrovem a Kaliští, 
syn nadlesního. Od začátku 1.světové války se  zapojil do úsilí 
o samostatný český stát, pomáhal se získáváním dobrovolníků do legií. 
Spolupracoval s dalšími členy českého zahraničního odboje, např. T.G. 
Masarykem, Lvem Sychravou a Edvardem Benešem. Byl jednatelem Čes-
ké národní rady, založené v Paříži 12.prosince 1914, členem výboru Čes-
ké kolonie a Výboru válečných dobrovolníků. Když Ernest Denis spolu 
s T.G.Masarykem založili čtrnáctideník La Nation Tcheque (Český národ), 
stal se Rudolf Kepl tajemníkem redakce, která sídlila v jeho bytě na Mont-
parnassu. Měl na starosti tajné spojení se Prahou, kam se snažil dostat 

Antonín Šimák Antonín Šimák a  pan Svoboda 


