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ročník XXIII / číslo 4, prosinec 2019    
vydává obec Nadějkov 

cena 7 Kč 

Farnost 
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Advent, Vánoce a opět čas k tomu se zamys-
let nebo ještě honem dokončit, co jsme za celý 
rok nestihli, abychom alespoň ten vánoční čas 
mohli prožít v klidu, nejlépe mezi svými blízký-
mi.   

Oženil jsem se v roce 1952. Byla to doba pro 
soukromé zemědělce nejistá a beznadějná. 
Mnoho se nelišila od válečného období, kdy 
jsme museli všechnu zemědělskou produkci 
odvádět.  

Milí přátelé, procházíme časem očekávání 
a přípravy na svátky vánoční. A tak chci 
upřímně poděkovat za přijetí, kterého se mi 
u vás dostalo.  

Stru čně z obsahu : 

 
Dopis od starosty (2) Ze zasedání zastupitelstva (3 )  

Farnost, váno ční bohoslužby (8) Školka (9)  
Sázení lípy, st řípky vzpomínek (10) Fikar (12)  

Skauti od letního tábora do zimy (13)  
SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov (14) Číčovice (15)  

Vánoce,  Pochod t ří veterán ů (16) 
Úložišt ě – co se stalo v letošním roce (17) 
Čajovny Na stezce, plán vzd ělávání (19)  

HLAS  
NADĚJKOVA 
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Vážení spoluob čané, 
 
advent, Vánoce a opět čas k tomu se zamyslet nebo ještě honem dokončit, 

co jsme za celý rok nestihli, abychom alespoň ten vánoční čas mohli prožít v klidu, 
nejlépe mezi svými blízkými.   
Podobné to je i z pohledu obce, těšíme se klidnější konec roku a přemýšlíme 

o tom, co se povedlo, čeho jsme dosáhli, co se nám nepovedlo v letošním roce do-
končit a co musíme ještě honem dodělat. 
Z projektů dokončených 2019 uvedu ukončení projektu Sběrný dvůr Nadějkov 

a jeho uvedení do provozu, rekonstrukce víceúčelového hřiště u základní školy, fa-
sáda pohostinství U Jandů, nákup nového traktoru pro obec, hasičská klubovna 
a mnoho dalších. Mezi projekty připravované v roce 2019 a  realizované v roce 
2020 patří např. rekonstrukce domu čp. 6 v Nadějkově, komunikace Homolská 
a další. 
Mne osobně nejvíc těší dokončení projektu Sběrný dvůr, který skutečně významně 

přispěl k ochraně životního prostředí, místní občané se ho naučili využívat a věřím, 
že zabrání i vzniku různých černých skládek v okolí. 
Co jsem i letos vnímal jako velmi důležité, je zapojení občanů do života, jejich 

účast na tom, co se v obci děje, někteří se jen přijdou podívat, někteří se zúčastňují 
aktivně, prací na přípravě i samotném průběhu. Tak jsem si například již zvykli, že 
k obci patří stavění máje a pálení čarodějnic, dětský den s pohádkovým lesem, let-
ní dětský tábor, rozloučení s prázdninami, premiéra Fikarských divadelních před-
stavení, zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu… a třeba v roce 2020 při-
jde ještě nějaký nápad, který se postupně stane tradicí. 
Je to zejména práce spolků a sdružení, a to zejména SDH Nadějkov, kteří kromě 

svého hlavního úkolu, pomoci v případě požáru nebo živelné pohromy, jsou, je-li 
potřeba, kdykoli ochotni pomoci jak technikou, tak lidskou silou. Mladí hasiči, kteří 
se rozrostli na více než čtyřicet dětí, a kteří zásluhou obětavé práce svých vedou-
cích mohou zahájit příští rok v nové klubovně. Fikar, tradiční nadějkovský kulturní 
a divadelní spolek, jsou také lidé na osadách, osadní výbor ve Starcově Lhotě, lidé 
v Brtci. 
Ale nejenom spolky a sdružení pomáhají zlepšovat vzhled Nadějkova, mnoho jed-

notlivců, někdy i anonymně, každodenně přispívá k tomu, aby se nám v Nadějkově 
žilo lépe.  
Opět tedy 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, zlepšovat 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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Z jednání obecního zastupitelstva 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5, 
dne 27. září 2019 
 
Rozpo čtová opat ření 
Usnesení č. 47/2019:  
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 7/2019 s vyrovnáním na výdajové 
straně rozpočtu v celkové 0,- Kč a rozpočtové opatření č. 8/2019 s vyrovnáním 
na výdajové straně rozpočtu v celkové výši 0,- Kč 
Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení č. 48/2019:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 9/2019 v celkové výši 1.049.799,- Kč na vý-
dajové i příjmové straně rozpočtu. 
Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Projekty 2019 
Starosta obce seznamuje přítomné se stavem těchto projektů: 
 
„Sou čkovina “ – projekt „Polyfunk ční komunitní centrum Nad ějkov“ 
Usnesení č. 49/2019:  
ZO na doporučení komise schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci:  
„Polyfunk ční komunitní centrum Nad ějkov“  se společností DŘEVOTVAR – ŘE-
MESLA A STAVBY, s.r.o. , Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ 26071584, která 
nabídla cenu bez DPH 12.549.133,66 K č, tj. včetně DPH 15.184.451,73,- Kč.  
Pro: 11    Proti: 0   Zdržel se: 2 
 
Technika pro obec – „Traktor pro obec Nad ějkov“  
Usnesení č. 50/2019:  
Zastupitelstvo obce Nadějkov, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo na akci „Traktor pro obec Nad ějkov“  s účastníkem: Y-CZ s.r.o. , 
Neplachov 129, 373 65 Dolní Bukovsko, IČ 28139887, který nabídl celkovou cenu 
bez DPH 1.254.900,00 Kč, tj. 1.518.429,00,- Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce Nadějkov, pověřuje starostu obce podpisem Kupní smlouvy, 
provedení potřebných rozpočtových změn deleguje zastupitelstvo do kompetence 
rady obce 
Pro: 13    Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení č. 51/2019:  
Financování nákupu bude realizováno s pomocí úvěru se splatností do 31. 12. 
2022. Podpisem úvěrových smluv a ostatních potřebných dokumentů pověřuje za-
stupitelstvo starostu obce. 
Pro: 13    Proti: 0   Zdržel se: 0 
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Fasáda pohostinství u Jand ů – projekt „Oprava fasády pohostinství u Jandů“, 
Usnesení č. 52/2019:  
ZO schvaluje realizaci projektu „Oprava fasády pohostinství u Jandů“. Provedení 
potřebných rozpočtových změn deleguje do pravomoci rady obce, podpisem smluv 
potřebných k realizaci projektu pověřuje starostu obce. 
Pro: 13    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Další projekty 
Rekonstrukce klubovna SDH – před dokončením 
Vybavení kuchyně ZŠ - zrealizováno 
 
Prodej pozemk ů obce 
Usnesení č. 53/2019:  
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 697/1 v k.ú. Mozolov za cenu dle reál-
né výměry a stanoveného ceníku. Pověřuje starostu obce podpisem smluv a doku-
mentů potřebných pro realizaci tohoto usnesení. 
Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Místní komunikace Hubov, v ěcná b řemena E.ON 
Usnesení č. 54/2019:  
ZO ruší Usnesení č. 41/2019 ve znění:  
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030028809/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení č. 55/2019:  
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030028809/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene v upraveném znění, náhrada za zřízení věcného břemene bude 
ve smlouvě stanovena ve výši maximálně 50.000,- Kč. Do smlouvy bude zapraco-
vána povinnost „budoucí oprávněné“ složit kauci ve výši maximálně 250.000,- Kč 
na účet obce, která bude zajišťovat úhradu případně způsobených škod, pověřuje 
starostu obce podpisem upravené smlouvy. 
Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení č. 56/2019:  
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030051777/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene v upraveném znění, náhrada za zřízení věcného břemene bude 
ve smlouvě stanovena ve výši 25.000,- Kč do smlouvy bude zapracována povin-
nost „budoucí oprávněné“ složit kauci ve výši 100.000,- Kč na účet obce, která bu-
de zajišťovat úhradu případně způsobených škod, pověřuje starostu obce podpi-
sem upravené smlouvy. 
Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Územní plán  
Usnesení č. 57/2019:  
ZO  bere na vědomí informaci o stavu zpracování územního plánu obce Nadějkov. 
Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Z����	 � ��� 
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Návrh zákona o zapojení obcí  
Usnesení č. 58/2019:  
ZO bere na vědomí připomínky sdružení Platforma proti úložišti k návrhu věcného 
záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících 
k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorách 
a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů. Pověřuje starostu a mís-
tostarostku obce dalším jednáním o kompenzacích za průzkumná/výzkumná úze-
mí. 
ZO apeluje na to, aby byl zákon o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do říze-
ní směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních 
prostorách a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů přijat před vý-
běrem lokalit. 
Pro: 12   Proti: 1   Zdržel se: 0 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5, 
dne 29. listopadu 2019 
 
Rozpo čtová opat ření 
Usnesení č. 61/2019:  
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 10/2019, číslo 11/2019, číslo 12/2019 
a číslo 13/2019 v předloženém znění. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení č. 62/2019:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 14/2019 v celkové výši 564.379,- Kč na vý-
dajové i příjmové straně rozpočtu. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Návrh rozpo čtu Obce Nad ějkov na rok 2020 
Usnesení č. 63/2019:  
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu, který bude v konečné verzi projednávat 
na svém příštím zasedání. Schvaluje konečný termín na podávání návrhů na změ-
ny rozpočtu do 20. 12. 2019. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
  
Projekty 2019 
Starosta obce seznamuje přítomné se stavem projektů roku 2019. 
Dokončené projekty 2019: 
Sportovní hřiště ZŠ 
Fasáda Pohostinství U Jandů 
Technika pro obec – traktor 
Rekonstrukce klubovny SDH 
Vybavení kuchyně ZŠ 
 
 

Z����	 � ��� 
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Místo  Vodné  
Nadějkov 44,- Kč 
Kaliště 23,- Kč 
Kaliště – ZD Opařany 25,- Kč 
Větrov 19,- Kč 

Projekty posunuté na rok 2020: 
Rekonstrukce objektu čp. 6 – „Součkovina“ 
Komunikace sběrný dvůr 
 
Usnesení č. 64/2019:  
ZO bere na vědomí realizované projekty obce v roce 2019 a projekty, jejichž reali-
zace se posunula do roku 2020. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Prodej pozemk ů obce  
Usnesení č. 65/2019:  
ZO schvaluje prodej pozemků podle předložených záměrů a pověřuje starostu ob-
ce podpisem všech potřebných dokumentů. Náklady spojené se vkladem do ka-
tastru nemovitostí uhradí kupující. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Územní plán  
Usnesení č. 66/2019:  
ZO schvaluje Návrh zadání územního plánu Nadějkov ve znění listopad 2019 dle § 
6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), 
pověřuje starostu obce ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vypracování návrhu 
územního plánu Nadějkov, schvaluje podání žádosti o dotaci na zpracování územ-
ního plánu obce v rámci dotačního programu MMR „Podpora územně plánovacích 
dokumentací obcí pro rok 2020". Dofinancování zpracování návrhu územního plá-
nu zajistí obec z vlastních zdrojů.  
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Návrh na cenu vodného na rok 2020  
Usnesení č. 67/2019:  
ZO stanovuje cenu vodného pro rok 2020 ve výši vč. DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZO pověřuje starostu obce podpisem veškerých souvisejících dokumentů se spo-
lečností Čevak na rok 2020. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Z����	 � ��� 
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Příjemné prožití váno čních svátk ů 

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

 

 
Upozor ňujeme ob čany, kteří ještě nestihli zaplatit  poplatek  

za odvoz odpadu, aby tak učinili co nejdříve.  
Splatnost poplatku byla 31. srpna 2019. 

 
Obec Nadějkov děkuje paní Janě Dvořákové, Elišce Svobodové 

a panu Luďkovi Novákovi za přípravu vánoční výzdoby. 
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    Farnost 
 
     Milí p řátelé,  
 
procházíme časem očekávání a přípravy na svátky vánoční. A tak chci 
upřímně poděkovat za přijetí, kterého se mi u vás dostalo. Jsem rád, že 

mohu spolu s vámi prožívat nově tento čas. Každý z nás jistě cítí touhu prožít tento 
čas intenzivně, najít si chvíli pro sebe a pro své blízké. Zkusme si ho tedy nenechat 
vzít běháním po obchodech, ale darujme sebe. Zkusme nejdříve přijít sami k sobě, 
abychom mohli otevřít srdce druhým a také Bohu. Zdá se nám často, že ho nena-
cházíme? Zajímavý postřeh měl svatý Augustin, který bouřlivě ve svém mládí hle-
dal Boha. Jednoho dne se Boha zeptal: „Kde jsi byl, když jsem Tě všude hledal?” 
A dostává odpověď: „Já jsem byl u tebe, ve tvém srdci, ale ty jsi u sebe nebyl!“ 

Až tedy budeme zkoumat, jak vypadal náš život v tomto končícím roce, přeji 
všem, aby se dokázali zastavit u svého vlastního srdce.  

Ať o Vánocích prožijeme opravdové zrození světla do našeho srdce – srdce 
stvořeného pro lásku, která nehledá prospěch jenom pro sebe, ale ohlíží se, kde by 
mohla být rozdávána a světlo šířila všude kolem sebe. 

Ať už prožijeme vánoční svátky slavením narození Ježíše Krista spolu s celým 
křesťanským světem, nebo jako návrat ke světlu (slunovrat), či ve společném se-
tkávání s příbuznými a přáteli, přeji nám všem, abychom objevili nový začátek, aby-
chom poznávali, že posláním tohoto světa i našeho života je rozvíjení opravdových 
vztahů. Popravdě, vyžaduje to velké úsilí, časté usmiřování a vycházení z vlastní 
ulity, ale stojí za to. Dvě slova - bdělost a modlitba - jsou plně adventní, protože nás 
vedou k vědomí, že Bůh vstoupil do dějin v Betlémě, a když se stal člověkem, dělá 
to proto, aby člověku dal poznat, jak moc ho miluje.  

Najděte si o Vánocích chvíli k návštěvě kostela, svých blízkých, ke zpěvu koled 
a ke společnému setkání, a až budete stát u jesliček, vzpomeňte si na své blízké 
a řekněte Bohu: „Díky za to, že můžeme žít život s láskou.“ Radost Vánoc a pokoj 
vycházející z chudé stáje za Betlémem, ať naplní naše obce, naše rodiny a naše 
srdce, abychom se vrátili k sobě a objevili Boha. 

Požehnané Vánoce a pokojný vstup do nového roku vám všem přeje  
 

váš P. Pavel Němec 
Vánoční bohoslužby v Nad ějkov ě: 
 

22. 12. 2019 v 8.00 čtvrtá adventní neděle 
24. 12. 19 ve 21.00 „půlnoční“ mše sv. - vánoční bohoslužba  
25. 12. 2019 v 8.00 slavnost Narození Páně  
26.12. 2019 v 8.00 svátek sv. Štěpána 
29.12. 2019 v 8.00 svátek Sv. Rodiny - obnova manželských slibů  
31.12. 2019 ve 14.30 závěr občanského roku sv. Silvestr I.  
1. 1. 2020 v 8.00 Nový rok - slavnost Matky Boží Panny Marie  
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Zprávi čky z naší školi čky: „Kdopak by se čerta bál“ 
 
Podzim se na naší mateřské školičce odvíjel v duchu „ Putování a zkoumání 

se skřítkem Podzimníčkem“. Hráli jsme si s různými plody, přírodninami – před 
vchodem do MŠ nám „vyrostly“ různobarevné houbičky, na stromě tkaly své sítě 
veselí pavoučci Provazníčci, upekli jsme si „švestků koláč švestkový“. 

Podzimní slunečné počasí nám přálo – hojně jsme využívali krásná a malebná 
místa v okolí Nadějkova a příroda se nám vybarvovala doslova před našima očima. 

Se skřítkem Podzimníčkem jsme se symbolicky rozloučili v zámeckém parku, 
kde jsme ho uložili k zimnímu spánku do listí a na hezké sny jsme mu zazpívali 
podzimní písničky a říkanky. 

Také jsme se seznámili s legendou o sv. Martinovi a celý týden jsme se tomuto 
prosociálnímu tématu věnovali. Mimo jiné si děti samy tvořily z těsta svatomartin-
ské podkovičky – plněné dle své volby mákem nebo tvarohem – a šikovné a ochot-
né paní kuchařky nám je dozlatova upekly. 

Dne 6. a 28. listopadu jsme se hromadnou dopravou vydali do Divadla Spektrum 
v Sezimově Ústí. První představení byla veselá a výpravná pohádka s krásnými 
kostýmy a písničkami na motivy příběhu z pokladnice Českých pohádek s názvem 
„Čarodějná pohádka“. Druhým divadelním představením s názvem „Dva sněhuláci 
o Vánocích“ jsme zahájili krásné adventní dny s mnoha očekáváními… v této  kla-
sické pohádce s řadou vánočních koled nechyběla ani zápletka se zlobivým čertí-
kem a milými sněhuláky. Zasmáli jsme se, společně zazpívali… Oba výlety jsme 
zakončili „sladkou tečkou“ v podobě návštěvy útulné cukrárny v Sezimově Ústí. 

5. prosince jsme již od rána netrpělivě očekávali Mikulášskou družinu, kterou 
jsme přivítali s pravým čertovským elánem. Všechny děti byly statečné – slzičky 
nepadaly, Mikuláš se usmíval pod vousy, anděl zářil a jediný, kdo byl nespokojený, 
byl čert, který si v pytli opět nikoho neodnesl… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za celý kolektiv mateřské školy vám všem přeji krásné, voňavé a pohodové Vá-

noce pod ochranou Andělů.  
 

 Lenka Kučerová 
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Sázení lípy svobody v Hronov ě Vesci 
 
V neděli 17. listopadu jsme se odpoledne sešli na návsi v Hronově Vesci a zasadili 

lípu svobody. Této akce účastnilo se asi 40 lidí, takže nás přišli podpořit i obyvatelé 
okolních vesnic a Nadějkova včetně hronoveseckých rodáků.  
Po krátkém proslovu Ing. Jiřího Bendy o ochraně svobody vnější (bránit demokra-

tické principy ve společnosti), ale i svobody vnitřní (nepodléhat manipulativním in-
formacím a tvořit si vlastní názor z ověřených zdrojů), jsme zasadili lípu.  
Děti a jejich maminky ji ozdobily trikolorovými stužkami a všichni společně jsme 

si sousedsky popovídali při horkém čaji a chutné medovině …i buchty byly. 
 

 

O�� � ����� 

Střípky vzpomínek  
pana Josefa Bendy na komunistické věznění 
 
Oženil jsem se v roce 1952. Byla to doba pro soukromé zemědělce nejistá a bez-

nadějná. Mnoho se nelišila od válečného období, kdy jsme museli všechnu země-
dělskou produkci odvádět. Po nástupu komunistické strany k moci nastalo řízené 
hospodářství. Museli jsme hospodařit podle nařízení a předepsaných dodávek 
Zdejší kraj není vhodný pro pěstování některých plodin, přesto jsme měli nařízené 
jejich dodávky. Po celé republice se zakládala Jednotná zemědělská družstva. 
Okresní úřad v Milevsku pořádal zemědělské schůze, kde úředníci přesvědčovali 
lidi, aby založili družstvo, ale nedařilo se jim to. Když mě na tyto schůze přestali 
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zvát, že to není nutné, abych tam chodil, začal jsem tušit, že se něco chystá. Dostal 
jsem předvolání na SNB do Milevska, abych podal vysvětlení k nesplněným dodáv-
kám. Tam se mnou sepsali protokol. Když jsem řekl něco, co se jim nehodilo, řekli 
mi abych o tom nemluvil, napsali jen, co chtěli. Pak zavolali telefonem prokurátora, 
ten přišel a podepsal protokol a odvezli mě do Českých Budějovic do vazby.  
Odsoudili mě na tři roky „na uran“ za sabotáž a k zákazu pobytu v milevském 

okrese navždy. Ten paragraf měl sazbu od pěti do deseti let, ale protože mi nemohli 
nic dokázal, dostal jsem jen tři roky. Mohl jsem se sice odvolat, ale neudělal jsem to 
podle pokynů svého advokáta, protože bych dostal tu sazbu pět let. Pak jsem 
se dozvěděl od spoluvězňů, kteří se odvolali, že jim po odvolání trest ještě zvýšili.  
Ve vazbě bylo málo jídla. Dostávali jsme málo chleba, hodně vězňů mělo hlad. Na 

Bytízu to bylo už lepší. Chleba jsme dostali, kolik jsme chtěli. Také jsme chodili pra-
covat do dolů, to bylo lepší než na táboře, kde bylo 2 500 lidí. V dole byl klid. 
O tom, že práce s uranem může způsobit zdravotní poškození, jsme nevěděli. Je-
den spoluvězeň říkal uranové rudě „čertovy kamínky“, protože ho při práci s ní br-
něly ruce, ale nám ostatním to nevadilo. Dokonce jsme raději otloukali hlušinu 
z uranu než razili chodby, protože jsme dříve splnili normy na stravenky. Kdo splnil 
normu na 100 %, dostal plnou porci masa, kdo splnil nad 70 %, dostal jen poloviční 
porci a kdo pod 70 %, nedostal maso vůbec. K úrazům nedocházelo moc často, ale 
pokud se nějaký stal, došlo k němu většinou při odstřelu rudy, a to byly úrazy smr-
telné. To bylo nejhorší, s čím jsem se na dole setkal. Bez kamarádů se tam ale těž-
ko dalo vydržet. Naštěstí tam byla dobrá parta. Poznal jsem tam opravdové přátele, 
které jsem po třech letech nerad opouštěl. Jejich tresty byly mnohem delší – kolem 
10 let.  
S kamarádem z Veselí nad Lužnicí se dodnes navštěvujeme. Když mě propustili 

z výkonu trestu, našel jsem prázdný statek. Všechno odvezlo Jednotné zeměděl-
ské družstvo v Božeticích, protože v Hronově Vesci družstvo ani po třech letech ne-
vzniklo. V té době jsem měl čtyři děti, doma jsem však bydlet nesměl. Přes týden 
jsem bydlel a pracoval u Bálkové Lhoty, domů jsem jezdil jen na víkendy. I přesto 
mi z okresního úřadu v Milevsku chodily dopisy, že se vystavuji pokutě až 5 000 Kč. 
 
(podle rozhovoru v roce 2002 s režisérkou Olgou Sommerovou pro dokument 

„Než bude pozdě“).   
 

Marie Bendová 

O�� � ����� 
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    Fikar, divadelní a osv ětový spolek 
 
     FIKAR provedl 16. a 17. listopadu premiéry pohádky 
od Zdeňka Kozáka 
 

O BEDŘIŠCE A KAJETÁNOVI (aneb JEDE, JEDE POŠTOVSKÝ PANÁČEK) 
 
O co ve hře šlo, uvádíme podle webu Dilie: 
 
Král Panovec Náruživý s chotí Kopřivkou mají ukrutánskou starost. Ačkoli má je-

jich dcera Bedřiška na hřbetě už čtyři křížky, je pořád svobodná. Když o ni konečně 
projeví někdo zájem, je to zlý čaroděj Hexnšus Zlolajný. Princezna má z něho tako-
vý strach, že zvolí raději útěk, v přestrojení za muže. A v tu chvíli začíná její barvité 
dobrodružství. Bedřišku (teď vlastně Bedřicha) přepadnou loupežníci, o všechno ji 
oberou, a tak se jí ujme poštmistr Kajetán Perníček a udělá ji postiliónem na své 
poště. Stanou se z nich nerozluční přátelé. Čaroděj Hexnšus však Bedřišku objeví 
a unese ji na svůj hrad do Říše Temného Temna. Kajetán se vydá po kamarádo-
vých stopách a sled dobrodružství a překvapivých rozuzlení pokračuje, aby postup-
ně dospěl ke zdárnému konci. Za pomoci kouzelné tabatěrky a čarodějného elixíru 

lásky je Bedřiška osvobozena, Hex-
nšus zahoří láskou k vdavekchtivé 
panně Cílince, loupežníci Berta a 
Poberta skončí ve službách osamě-
lé Perníkové Ježibaby a zapřisáhlý 
starý mládenec Kajetán, když zjistí 
pravou totožnost svého kamaráda, 
rád uvízne v jeho (vlastně jejím) 
manželském náručí.  
Kozákova pohádková komedie, ur-
čená dětem od 8 do 88 let, tradičně 
oplývá laskavým humorem, vtipnými 
dialogy a bohatou a šťavnatou češti-
nou. Nechybějí svěží písničky.  
 

Diváků nám přišlo hodně, doufáme, že nebyli zklamáni. 
 
Reprízu loutkohry "Pan Šimon z Vrchotic" jsme z důvodu velké zaneprázdněnosti 

herců museli odložit na zimu. Sehrajeme ji v sobotu 22. února 2019 odpoledne,  při     
příležitosti 201. narozenin autora předlohy, Prokopa Chocholouška (18. 2. 2019 - 

5. 7. 1864). 
 

Zdeněk Černý 
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Skauti od letního tábora do zimy 
 
Náš letní tábor jsme letos v červenci postavili na louce jižně od Sepe-

kova. Tématicky se nesl převážně v duchu středověkého Japonska, 
kterým byly inspirovány hry i další program. Zažili jsme tak nejen zápa-
sy sumó, stavění japonských zahrad, luštění písma katakana, vyrábění lampionů, 
vymýšlení básní haiku nebo boj s podivnými japonskými strašidly, ale i novodobější 
aktivity - luštění sudoku, lovení pokémonů nebo jízdu vlakem Šinkanzen. Nechybě-
ly ani tradiční táborové činnosti, jako koupání, příprava dřeva, táboráky s písněmi, 
noční hlídky nebo plnění odborek. 
Po zbytek prázdnin jsme měli pauzu, ale jakmile přišlo září, zahájili jsme další 

skautský rok. 
Schůzky máme každý pátek odpoledne. Protože na ně chodí dost dětí i víc vedou-

cích, zavedli jsme letos novinku - program nemají všichni pokaždé dohromady, ale 
bývá často rozdělený tak, že starší skauti a mladší skauti (neboli světlušky, vlčata 
a benjamínci) mají program zvlášť. Jako téma etapové hry jsme letos vybrali Zlaté 
údolí - osidlování Divokého západu. 
Hned na konci září jsme byli na víkendové výpravě do Strakonic a i ta byla v ně-

čem nová - jeli jsme na ni totiž společně s jiným oddílem, s táborskou Hayamou. 
A přestože jsme se ze začátku skoro neznali, rychle jsme se seznámili a výprava 
se povedla. 
Na podzimních schůzkách se dělo všechno možné. Kreslení totemů, nácvik mas-

kování, plížení, hry za tmy... Z další činnosti bych ještě zmínila sobotní listopadový 
výlet do skřítčích remízků nad Nadějkov, během kterého jsme sbírali do pytlů od-
padky a skřítkům postavili domečky. 
2. prosince jsme se připojili k celorepublikovému promítání dokumentárního filmu 

Hledání lilie. Tento film vznikl k 30. výročí svobodného českého skautingu a pojed-
nává o tom, jak se právě před těmi 30 lety po komunistickém zákazu obnovoval. 
Nebylo to úplně jednoduché. 
Ale zpět k současnosti. Před Vánoci chystáme kromě vánoční schůzky také zdo-

bení stromečku pro lesní zvěř, na které tímto zvu kromě skautů i další přátele zvířá-
tek. Sraz je 23. prosince v 9:30 u fary, návrat cca za hodinu. 
Po Novém roce se doufám opět zapojíme do tříkrálové sbírky. Jestli nás bude 

dost, tak bychom mohli zvládnout objet všechny vesnice, což se nám loni nepoved-
lo. Tak uvidíme :-) 
V současnosti také vytváříme nové webové stránky našeho oddílu, nejsou však 

dosud hotové. Pokud byste se chtěli podívat na fotky z našich akcí, najdete je na 
této adrese: https://skautnadejkov.rajce.idnes.cz/ 
 

Anežka Černá 
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SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov 
 
Sbor dobrovolných hasičů nemusel vyjíždět v posledních třech měsících 

k žádnému zásahu. U hasičské zbrojnice došlo ke zpevnění plochy a posunutí 
a zabezpečení hasičské nádrže u hřbitovní zdi. 1.12. jsme pomáhali s přípravou 
slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v Nadějkově. 
V listopadu byla dokončena rekonstrukce nové klubovny pro d ěti  (prostory bý-

valého baru) s kapacitou 40 míst. Přestože v teplých měsících trávíme většinu ča-
su venku, při špatném počasí byly malé prostory v současné hasičárně pro tolik dě-
tí nedostačující. Nová klubovna byla financována částečně z obecních prostředků 
a částečně z prostředků získaných z dotačního programu. Moc děkujeme všem, 
kteří nám pomáhali při vyklízení a úklidu, a především velký dík Ondrovi Hulanovi, 
který na vše dohlížel a odvedl velký kus práce. 
Mladí hasi či se v sobotu 12.10. zúčastnili podzimního kola hry Plamen 2019-

2020 v Hlavatcích. Při několikakilometrovém běhu získávali body v pěti disciplínách 
- střelba ze vzduchovky, základy topografie, první pomoc, požární ochrana a překo-
nání překážky. Družstvo mladších žáků se umístilo na 35. místě ze 44 družstev 
a starší žáci obsadili 15.místo ze 34 družstev. Rozdíly časů byly minimální a při tak 
velké konkurenci jsou tyto výsledky skvělé. Moc gratulujeme! 
 
Připravujeme: 
13. 12. 2019  Vánoční koupání d ětí v aquaparku v P říbrami . 
25. 12. 2019  Hasičský ples. 
18. 1. 2020 Výro ční sch ůze SDH Nadějkov.  Zveme všechny členy SDH Naděj-

kov na každoroční výroční schůzi v hostinci u Jandů od 18.00 hodin.  
 

Marie Burdová 

O�� � ����� 
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Číčovice 
 
První zmínka je z roku 1380. Nadmořská výška je 525 metrů nad mořem. V Číčo-

vicích jsou tři kamenné kříže.  
První kříž je směrem od Nadějkova u stavení čp. 3 s letopočtem 1891. Druhý kříž 

je skoro uprostřed vesnice s letopočtem 1834. Třetí kříž je na konci vesnice smě-
rem na Vlksice. Tento žulový kříž s výškou 262 cm má uprostřed letopočet 1887. 
Nad ním je vytesán kalich a mezi rameny kříže je vytesané srdce. Kříž je chráněn 
čtyřmi sloupy, kde dříve byl malý plot a dnes se celý naklání mírně na levou stranu. 
Proč byl postaven se zatím nepodařilo zjistit. 
 

napsal a nakreslil Jiří Vocílka 

O�� � ����� 
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Vánoce 
 
Vždy v předvánoční době a zvláště s prvním sněhem mi padne do duše něco 

zvláštně svátečně dojímavého. Něco jako spojení Ladových obrázků s mými klu-
kovskými léty a kdybych si mohl vybrat, byl bych asi nejraději v té chaloupce mistra 
ševcovského z jeho obrázků, kde byla jedna velká, čistá, teplá světnice a v ní jen 
my děti s maminkou a tatínkem, a vůbec by mi nevadila koza vedle v chlívku, do 
kterého by se chodilo přímo z předsíně.   
Z okna bych viděl na rybník na návsi, na kterým by se na domácky zhotovených 

bruslích klouzaly děti z naší vsi. Vše by bylo zaváto sněhem a čekalo na krásné 
Vánoce, třeba bez velkých dárků a mnoha dobrot, ale s radostným očekáváním Na-
rození, plné štědrovečerních zvyků, cesty na půlnoční se svítící lucerničkou, pak 
Tří králů a všeho toho co k vánocům patřilo!  
Jak hluboce jsme civilizací vytrženi právě od této přirozenosti člověka! I když žil 

třeba mnohem skromněji, ale prožíval všechnu tu krásu a tajemnost bez televize, 
rozhlasu, blikajících barevných žárovek na vánočních stromcích všude ve výlohách 
a na náměstí měst i vesnic… Žil životem bohabojnějším a proto plnějším, s radostí 
v duši a plným odevzdáváním se do vůle Stvořitele. A právě do té chaloupky, kterou 
mám uchycenou hluboko v srdci, se vždy před Vánoci uchyluji, beru s sebou 
všechny ty milé tváře, třeba již mezi námi nejsou, a na peci, příjemně vyhřáté, 
s blikající petrolejkou na stole vrhající tajemné stíny po nízké světnici, si s nimi vy-
právím. A potom, když se připozdí a vše už bylo řečeno, usínám a ve snu se mi 
vracejí vzpomínky na Štědrý den u nás doma, když jsem byl ještě malý a můj svět 
byl úplně jiný, než je dnes. 

Milan Jindrák 

O�� � ����� 

                  
            Pochod T ří veterán ů 

 
  Z Nadějkova do Svoříže 
         se koná (jako každý rok) 
          29. prosince 2019 
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Zachovalý kraj 
 
Úložišt ě – co se stalo v letošním roce? 
 
Právě před rokem byl na základě požadavků obcí odvolán dosavadní ředitel Sprá-

vy úložišť (SÚRAO) Jiří Slovák a jeho funkce se znova ujal Jan Prachař, který v če-
le této organizace stál v letech 2011-2014 (pamětníci si možná vybaví, že v té době 
objížděl obce se sliby „bez vašeho souhlasu průzkumy nezačnou“, což SÚRAO 
vzápětí porušila). Brzy poté nastala změna i na postu ministra průmyslu, kde Martu 
Novákovou vystřídal Karel Havlíček. Oba muži slibovali obcím zásadní změnu pří-
stupu a to, že budou více naslouchat jejich požadavkům. Co se tedy během roku 
změnilo? 
SÚRAO přestala utajovat výzkumné zprávy z lokalit  a část z nich zveřejnila na 

svém webu. Díky tomu jsme zjistili například to, že povrchový areál úložiště dnes 
už není plánován mezi Makovem a Padařovem, ale vrátil se zpět k Božejovicím, 
kde o něm SÚRAO uvažovala před více než deseti lety. Podzemní areál je dnes  
proti plánům z roku 2012, kdy končil u Svoříže, podstatně rozsáhlejší: zasahuje až 
k městu Jistebnice a do údolí Smutné – přes Pohoří, Zvěstonín a silnici mezi Jis-
tebnicí a Nadějkovem směrem ke Zbelítovu, Hodkovu a Petříkovicím (plány najdete 
i na webu Zachovalého kraje a Platformy proti úložišti). Premiér Andrej Babiš letos 
v dubnu mluvil o možnosti vybudovat mezinárodní úložiště, společné pro Českou 
i Slovenskou republiku, ale jestli to má nějakou souvislost se zvětšením podzemí, 
těžko říct. 
Do poradního panelu expert ů, který se zabývá průběhem průzkumů a výběrem 

lokality, mohly letos obce vybrat jednoho svého společného zástupce s hlasovacím 
právem, a navíc, za každou lokalitu, ještě jednoho až dva pozorovatele bez hlaso-
vacího práva. Obce jako svého zástupce většinou hlasů nominovaly RNDr. Matěje 
Machka. Pan doktor Machek je geolog, pracuje v Geofyzikálním ústavu Akademie 
věd a problematice úložiště se věnuje dlouhodobě – účastnil se už jednání Pracov-
ní skupiny pro dialog o úložišti, která se scházela do r. 2014, s obcemi od té doby 
spolupracuje a je členem sboru odborníků Platformy proti úložišti. Zástupci většiny 
obcí proto RNDr. Machka velmi dobře znají a dali mu svou důvěru. Jako pozorova-
tel se jednání poradního panelu za naši lokalitu může zúčastnit starosta Jistebnice, 
případně i starosta Nadějkova. První jednání poradního panelu se konalo 15. listo-
padu, druhé 13. prosince. RNDr. Machek rozeslal starostům obcí podrobnou zprá-
vu o tom, jak probíhalo, a sešel se s nimi i na jednání Platformy 10. prosince, takže 
„jsou v obraze“ a mohou aktuální informace předávat zastupitelům i občanům 
svých obcí. Z dosavadního průběhu jednání se zdá, že prioritou není důkladné pro-
zkoumání lokalit ani respektování zájmů obcí, ale snaha co nejrychleji nějakou lo-
kalitu vybrat. 
Během letošního roku pokračovala také příprava zákona o úložišti , která se táh-

ne bezmála deset let. Ministr Havlíček v létě vyzval obce, aby k zákonu poslaly své 
připomínky. Obce tak učinily jak jednotlivě (např. zastupitelstvo Nadějkova schválilo 
požadavek, aby se vhodné lokality začaly vybírat až ve chvíli, kdy zákon začne pla-
tit), tak společně: Platforma proti úložišti zaslala obsáhlý právní rozbor, v němž žá-
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dala např. posílení pravomocí obcí a občanů, jasné definovaní kriterií, které místo 
pro úložiště musí splnit, nebo nastavení systému kompenzací.  Ministr Havlíček ale 
prakticky všecky požadavky odmítl a neuskutečnilo se ani jejich veřejné projednání, 
jak bývá v takových případech obvyklé. Požadavek Nadějkova (a řady dalších obcí, 
které žádaly totéž) vyřešil způsobem „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“: počet 
zvažovaných lokalit by se měl snížit z devíti na čtyři už v příštím roce, ale průzkum-
né práce v nich by začaly až v roce 2013, kdy by už zákon snad mohl být v platnos-
ti. Pokud ale ještě platit nebude, mohly by podle pana ministra průzkumy začít bez 
něj, a pochopitelně i bez ohledu na stanovisko obce. 
 „Změna přístupu k obcím“, o které ministr Havlíček i ředitel SÚRAO Pachař 
na jaře opakovaně mluvili, se tím bohužel zařadila k dalším planým slibům, kterými 
nás představitelé státu při jednání o úložišti zásobují od samého začátku. 
 V září uspořádala SÚRAO pro zástupce obcí zájezd do Finska, jediné země na 
světě, kde se hlubinné úložiště pro radioaktivní odpady už staví. Lidové noviny ve 
zprávě o tom citovaly slova starosty Nadějkova: „Odnáším si odtud tři věci. První je 
úroveň komunikace: dokáží komunikovat s každým typem člověka, který má o to 
zájem. Za druhé – politiku bychom měli řešit, až bude jasné, jaká je technická 
stránka v jednotlivých lokalitách. A nakonec, překvapila mě míra důvěry v jednotlivé 
instituce a naopak míra nedůvěry v nevládní organizace. Pokud by se povedlo zvý-
šit míru důvěry v instituce u nás, určitě by odezněla celá řada problémů.“   
 S tím, že české instituce, jmenovitě SÚRAO a ministerstvo průmyslu, s občany 
na rovinu komunikovat opravdu neumějí (nebo možná ani nechtějí), a jejich důvěru 
si proto nezískaly, nelze než souhlasit. S posloupností „napřed technika, pak politi-
ka“ je to ale podle mého názoru právě opačně: „technickou stránku v lokalitách“ lze 
totiž zjistit jen na základě důkladných průzkumů, které zahrnují i hluboké vrty, neo-
bejdou se tedy bez zásahů do pozemků obce a jejích obyvatel a můžou mít i nega-
tivní dopady (např. obce na Vysočině se obávají ztráty spodní vody). Vyřešit ještě 
před začátkem průzkumů „politiku“ – tj. zákon, který by obcím zaručil jasná kritéria 
pro výběr lokality, nárok na kompenzace a především možnost se rozhodnout, jestli 
(případně za jakých podmínek) na svém území vůbec úložiště chtějí – by mohlo být 
prvním krokem k tolik potřebné důvěře mezi občany a státními institucemi. Že je ta-
kový postup možný a vede k úspěchu, ukazuje právě příklad Finska, kde obce od 
začátku věděly, jaká pravidla platí, a měly záruku, že konečné rozhodnutí bude na 
nich. 
 

Olga Černá 
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Místní ak ční plán vzd ělávání v ORP Tábor II. 
 
Na Táborsku se začíná připravovat strategie rozvoje školství na období do roku 

2023. Ředitelé škol, vybraní učitelé, zřizovatelé, další odborníci, ale i rodiče vybírají 
hlavní témata této strategie. Vše se děje pod hlavičkou projektu „MAP v ORP Tábor 
II“, který realizuje MAS Lužnice ve spolupráci s MAS Krajina srdce a městem Tá-
bor. Cílem projektu je dlouhodobé zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a zá-
kladních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních 
aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. V rámci projektu 
dochází ke sdílení zkušeností a dobré praxe, vzdělávání učitelů, ale i přímé podpo-
ře práce s dětmi. Současně je připravován plán rozvoje vzdělávání v ORP Tábor. 
Do projektu se může zapojit prakticky každý, kdo má o oblast vzdělávání zájem. 
Pro bližší informace kontaktujte manažera projektu Bc. Daniela Roseckého, 
tel. číslo: 777 793 720, daniel.rosecky@cpkp.cz. 
 

Zdeněk Černý 

 
Čajovna Na stezce  

 
První „čajovna“ v roce 2020 (a 155. celkem) bude druhou lednovou sobotu:  
11. ledna přijede Pavel Černý, kterého už znáte z vyprávění o Keni, Tanzanii 

a Madagaskaru, Peru anebo Himaláji. Tentokrát se můžeme se těšit na jeho krás-
né fotky a zážitky z cesty po Kanadě. 
 V sobotu 1. února se setkáme s Pavlem Čížkem, dlouholetým starostou města 

Spálené Poříčí a iniciátorem projektu „1000 + 1 cesta pro krajinu“. Budeme si s ním 
povídat právě o tom, jak lze jednoduše obnovit zaniklé cesty a pomoci tak nejenom 
lidem, zvířatům a rostlinám, ale i zadržet v krajině tolik potřebou vodu. Doufám, 
že se mi do té doby povede dát dohromady aspoň rámcový přehled stávajících 
i zmizelých cest na Nadějkovsku, abychom si mohli udělat představu, co je nebo 
není možné u nás. 
 Březnová beseda je zatím ještě v jednání, ale už dnes víme, že 4. dubna přivítá-

me naše další stálé a milé hosty, Veroniku a Matěje Neznalovy. Vloni navštívili Bo-
lívii, letos Myanmar (Barmu) a jednu z těchto cest si pro nadějkovskou čajovnu vy-
berou. 
 Besedy budou tradičně v kině a začínají v 17 hodin. 

 
 Olga Černá 
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Blahop řejeme všem,  

 

  kteří oslavili  svá významná životní jubilea!  
 

říjen:  Lubomír Novák z Modlíkova, Leoš Seidl z Nadějkova  
Helena Seidlová z Nadějkova, Alena Fairaislová z Nadějkova  
Marie Dvořáková z Nadějkova 
 
listopad: Milada Dvořáková ze Starcovy Lhoty 
Miroslava Říhová z Nadějkova, Eva Sládková z Kaliště 
Milan Stehlík ze Starcovy Lhoty, Jiřina Sazimová z Nadějkova 
Stanislav Novák z Petříkovic 
 
prosinec: Petr Jerz z Nadějkova, Marie Havelková z Nadějkova 
František Kříž z Nadějkova, Božena Koudelková z Hronovy Vesce 
Michal Maňas z Nadějkova 

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

Tel. 381 272 117, e-mail: urad@nadejkov.cz,. 
Redakce Ing. Arnošt Novák, a Petra Macháčková 

Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 120 ks.  
� Toto číslo vychází prosinci 2019   � 
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 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Naděj-
kova! Uzávěrka příštího čísla je 29. března 2020, všechny podepsané pří-
spěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tiráži, vho-
dit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme zejména 
o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen v Hlase, ale i na 
webových stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  

Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/
stránka. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější ven-
kovskou tržnici: www.venkovskatrznice.cz, vkládání inzerátů je bezplatné. 

Předplatné: si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 


