
   Blahop řejeme! 
 

Životní jubilea oslavili: 
     Anežka Kotalíková, Václav Kabíček, Jiřina Turnovcová, Mi-
lena Hulanová, Marie Nováková, Anna Podzimková,  
Josef Šitta, Stanislav Hejna, Dana Martanová, Pavel Kotalík, 
Blažena Křížová, Marie Čapková, Zdeněk Černý, Zdeňka Klí-
mová, Jarmila Urbanová, Miroslav Smrtka 
 

Narodili se: 
     Sofie Kozáková, Tereza Bláhová 

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, 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 březnu 2012 � 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

 

Šťastné a veselé  
svátky Velikono ční 

přejí všem občanům 
zaměstnanci obecního úřadu v Nadějkově 

   Informace k Hlasu Nad ějkova  
 

Příspěvky 
     Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Nadějkova!  
Uzávěrka dalšího čísla je 15. června 2012, všechny příspěvky jsou vítány. 
Můžete je posílat na adresy uvedené v tiráži nebo přinést na obec či do 
knihovny. Prosíme zejména o zasílání pozvánek na akce ! Mohou být zve-
řejněny nejen v Hlase, ale i na internetu, na Venkovské tržnici. Na interne-
tu je možné zveřejnit i fotografie. 
 

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). 
 

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).  

Úložišt ě RAO 
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HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XX / číslo 1 , březen 2012 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Příloha Hlásek 
 
 

K napsání tohoto článku mne přivedly 
hlavně „Zprávy ze Správy“, které nyní 
dostávaly domácnosti a které naprosto mlčí 
o věci pro samosprávy nejdůležitější – a tou 
je vůle občanů vyjádřená referendy.  

Velikonoční „Aleluja“ má sílu a hodnotu proto, 
že nezazní jako ozvěna z nebe, odněkud odji-
nud, ze světa, který je vzdálený, který není 
náš; ale že se zrodí z hlubin toho nejhoršího, 
z temnot, které lidská existence důvěrně zná.  

Naroďte se jehňata 
naroďte se koťata 
Velikonoce jsou tady 
půjdem k nám do zahrady 

Stručně z obsahu: 

Zastupitelstva a rady (2) Hasi čské jednotky v obci (9) Rozpo čet na rok 
2012 (10) Kácení strom ů, zámecký park a nám ěstí (13) Program rozvoje 
obce (14) Poplatky, humanitární sbírka (16) P ěkná hodinka (16) Hry bez 
hranic (17) Exkurze za řemesly (17) Fara - výpisky z kroniky (18) Pro-
gram akcí ve farnosti (21) 200. výro čí narození A. Č. Fikara (22) Spolek 
Fikar (23) Jaká bude farská? 24) Zachovalý kraj - l eták a čajovny (26) 
Knihovna (27) Malé zamyšlení (28) Pod ěkování za d ětský karneval (30) 
Výzva-fotbal (30) Básn ě (31) Společenská kronika (32)  



 

   Z jednání obecního zastupitelstva a rady  
 

Zastupitelstvo č. 1/12, 18. ledna  
 
Zastupitelstvo schválilo  
     rozpočtovou změnu č.5 k 31.12.2011 v příjmech i výdajích ve výši 
85.100,33,- Kč.  
 

Zastupitelstvo vzalo na v ědomí 
� že akcie  České spořitelny a.s., které byly vedeny jako nezařazené, 

byly zařazeny na účet u KB a.s. Tím se napravuje nedostatek uvede-
ný ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010. 

� že na opravu ve řejného h řišt ě (nikoli však hřiště u školy) lze získat 
dotaci v POV MMR ČR, program pro děti a mládež; max. výška dota-
ce 300.000,-Kč, spoluúčast obce 30%. Vhodným dodavatelem jsou 
Tomovy parky, které jsou sice dražší, ale pracují s kvalitním materiá-
lem a jsou schopny zajistit delší záruční dobu. Firmu ověřoval při loň-
ské akci Obnova hubovské návsi Okrašlovací spolek. Pan Kolář vy-
stoupil s názorem, že nedokáže posoudit náklady na vybudování hřiš-
tě, paní Černá odpověděla, že firmě zadáme požadavek, co je možné 
v tomto vymezeném prostoru uskutečnit a za jakou cenu. Z jejich ná-
vrhu pak vyjdeme při konečném zadání. Paní Cimpová se otázala, 
zda je třeba vypsat výběrové řízení na tuto akci, starosta odpovídá, 
pokud se zadává výběrové řízení, je třeba zadat přesné parametry. 
Na akce tohoto cenového rozmezí je možno použít obecní Směrnici. 
Pan Dušek navrhuje žádat o částku 200.000 Kč 

� že na úpravu nám ěstí  je možné získat 100 %dotaci (celková výše 
198 000 Kč). Další rokování o této akci: paní Cimpová se dotázala, 
zda je v projektu počítání s parkováním nákladních automobilů na ná-
městí, starosta vysvětlil, že bude jednáno s firmami, které na náměstí 
parkují. M.Šach navrhnul do této akce zahrnout odkup pozemku za 
zdí ve spodní části náměstí pro umístění kontejnerů z estetických dů-
vodů. St. Benda upozornil, že už nyní si bezprostřední sousedka stě-
žuje na zápach a s posunutím kontejnerů ještě blíž ke svému obydlí 
asi nebude souhlasit. St.Hejna se domnívá, že přímo problém kontej-
nerů bude třeba řešit delší dobu, zřejmě ještě k tomuto pozemku není 
dokončeno dědické řízení.  

 

Zastupitelstvo se usneslo  
� zveřejnit záměr pronajmout pozemek č. 133 v k.ú. Petříkovice panu 

Práškovi 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 

Jak plálo slunce ráno 
 

Jednou, to bylo dávno již, 
když na návsi se ozval  
cinkot zvonce, 
by svolal děti blíž  
i z vzdáleného konce 
té naší malé vesničky. 
 

Tam u lípy vůz zastavil 
a na něm bylo rukou neumělou, 
že velkolepé divadlo  
dnes večer bude hráno, 
by každý lístek zakoupil,  
dříve než bude vyprodáno. 
 

A dále hlásal plakát na voze, 
že vystoupí tam Kašpárek  
ve znamenité úloze, 
že princezna si vezme  
Honzu za prince 
a princ, ten pravý,  
že podá ruku svou 
zas kouzelné a krásné mandarince 
z té země kdesi za Čínou. 
 

A představení vskutku  
bylo čarokrásné, 
některé scény plné hrůz, 
že výkřik strachu plnil vůz,  
jiné však pohody zas jasné. 
 

Když naposledy opona pak spadla 
a lidé se začli zvedat ze sedadla, 
tu nikdo ani nemluvil, 
by zažil prožitky těch chvil, 
kdy na vše zapomněl a byl jen 
s princeznou a s Kašpárkem  
a Kalupinkou líbeznou, 
či s drakem zápasil  
a čerta přelstil hladce, 
a všem se usínalo sladce, 
když sen jim na okénko zaťukal. 
 

Když všichni odešli již do chaloupek, 
tu komediant starý vše  
na místo uložil 
a do vozu se po špičkách  
bot roztrhaných vplížil 

 
 
 
kde čekala ho žena  
s děckem nemocným… 
Třesoucí rukou děťátka se dotkl 
a k nebi vzhlédl  
zrakem bezmocným. 
 

A ještě dlouhou blikalo  
tam světlo žlutavé, 
než ticho noci a mlha hustá  
zahalily kraj. 
 

Když druhý z mlhy probudil se den, 
já vyšel si tak trochu  
na procházku jen. 
Prošel jsem návsí,  
u lípy se stavil 
a chvíli skromné divadélko prohlížel. 
 

Jak plálo slunce ráno, 
já čet´, co na oponě bylo psáno: 
„Dnes se nehraje!“  
Ach, dnes se nehraje? 
tu úsměv šleh´ mou lící, 
snad není k dispozici 
Kašpárek veselý,  
snad nachladil se včera 
když mlhou domů šel,  
snad smůla lucipera 
zhasla, rytíř prch´  
či princezna, ta kráska, 
zrušila smlouvu svou  
a odešla, kam láska 
či sláva táhly ji,  
by okouzlila světy 
svým zjevem kouzelným  
a rouškou toalety? 
 

Tu uviděl jsem na trávníku  
pásti se bílou kozu, 
i přistoupil jsem k vozu 
a nahléd´ okénkem,  
jež bylo dlaně zvící… 
Tam v rakvi malé děťátko  
leželo tiše spící… 
                             

                            JKM 

BÁSEŇ 



Jen tak 
se natáhnout 
v ouvoze 

mezi poli 
skřivana vnímat 
s vůní mateří 
jen tak tam ležet! 
 

Život už vydal vše 
a mizí s pápěřím  
v teplém větru 
vzpomínek na lásky… 
                               
                    Sova 

INZERCE 

    Poděkování 
 
      Za sponzorské dary na dětský karneval děkujeme 

� obci Nadějkov 
� hasičům Nadějkov 
� Okrašlovacímu spolku 
� prodejně Potraviny UNISPOL 
� Markovi Dvořákovi 
� Víťovi Dvořákovi ze Zvěstonína 

 

      Dále děkujeme Aleši Dohnalovi za hudbu, dětem za plakáty, které 
vyrobily v knihovně, a všem rodičům a dětem, kteří na karneval přišli. 

Hana Koudelková, Romana Podzimková, Petra Dohnalová 
 

Fotky z karnevalu najdete na stránkách fotodohnalova.rajce.idnes.cz 

   Výzva - fotbal 
 
      Od září by se v Nadějkově měl opět začít hrát fotbal.  
      Zájemci nechť se hlásí panu Kromkovi v Pohostinství  
      U Jandů nebo na telefonu 777 712 396. 

Pohostinství U Jand ů 
nabízí tyto služby: 

 
� společenské akce 
� svatby 
� pronájem sálu 
� rozvoz obědů 
 
Kontakt: pan Miroslav Kromka,  
               tel. 777 712 396 

SPOLEČNOST / BÁSEŇ 

� požadovat projednání nájmu pozemk ů s Miloslavem Turnovcem. Mu-
sí platit nájem za pozemky, které má pronajaté a na jiných pozemcích 
ve vlastnictví obce nesmí hospodařit.  

 

Zastupitelstvo jednalo 
      o pravidlech zapůjčování místnosti bývalého kina. Na minulém zasedá-
ní padnul návrh oddělit vodu v kině od baru, nebo osadit vodoměry. St.
Benda řekl, že spotřeby vody při těchto akcích je tak nízká, že osazení 
měřidel by bylo neekonomické. Zastupitelstvo nebylo schopné nějaké do-
hody a k žádnému usnesení nedošlo.  (Pravidla později schválila Rada ob-
ce a jsou zveřejněna na str. a na webu obce, na stránce Dokumenty, 
a v tomto Hlase na str. 8.) 
 

Zastupitelstvo 2/12, 30. ledna  
 

Zastupitelstvo jednalo o rozpo čtu  na rok 2012. Návrh rozpočtu byl do-
ručen členům zastupitelstva 4.1.2012. Projednán s finančním výborem byl 
12.1.2012 a zveřejněn 13.1.2012. Od projednávání ve finančním výboru 
nevzešla žádná připomínka ani návrh ze strany občanů ani členů zastupi-
telstva.  
      Při dnešním projednávání paní Cimpová zahájila diskusi o příspěvku 
farnosti, do které se zapojilo několik členů zastupitelstva. Přítomný pan 
farář poděkoval obci za loňský příspěvek a pochválil ji za příkladnou spo-
lupráci s farností. Dále vysvětlil účel použití letošní žádané částky: na 
opravu mobiliáře napadeného červotočem, úpravu vchodu do kostela, dru-
há část ozvučení kostela – mobilní zařízení použitelné i mimo kostel, např. 
na farské zahradě, dále na tyto venkovní  kulturní a společenské akce. Po-
drobné vyúčtování pan farář dodá a je ochoten nechat nahlédnout do hos-
podaření farnosti. M. Dvořák by příspěvek výrazně omezil nebo zrušil, je 
třeba investovat do důležitých věcí. Paní Cimpová řekla, že neví, jaké ak-
ce se letos budou dělat, starosta je vypočítal a oznámil, že jsou zveřejně-
né na nejviditelnější části webových stránek obce, projednávané průběžně 
na zasedáních zastupitelstva a zveřejňované v Hlasu Nadějkova. J. Šít se 
ptal, zda se bude žádat dotace na komunikace, odpověď starosty, že 
hejtman prohlásil, že sever kraje podporován nebude a proto bude lépe 
počkat na příznivější situaci v krajském zastupitelstvu (již na podzim) 
a potom náš projekt aktualizovat a podat žádost. 
      J. Dvořák navrhnul nevyjímat položku příspěvku farnosti, ale hlasovat o 
rozpočtu vcelku tak, jak byl návrh předložen.  
 

Zastupitelstvo schválilo  
      návrh rozpočtu na rok 2012 tak, jak byl předložen: příjmová část 
8.462.474,-Kč, výdajová část: 8.869.400,-Kč. Financování tř. 8, pol. 8113 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 



přijaté návratné finanční výpomoci 200.000,-Kč a pol. 8115 změna stavu 
krát. peněž.prostředků na bank.účtech 206.926,-Kč. Rozpočet byl schvá-
len jako schodkový. Schodek je krytý zůstatkem z loňského roku ve výši 
206 926 Kč a očekávaným vrácením poskytnuté finanční výpomoci pro 
MAS Krajina srdce 200 000 Kč. Schválený rozpočet je na str. 10. 
 

Zastupitelstvo vzalo na v ědomí  
� výsledky komunitního plánování na dotační akci oprava h řišt ě v ulici 

U Kaštanu. Maminky s dětmi vybraly vhodné herní prvky, návrh doplni-
ly o lavičky a pokácení 1-2 stromů kvůli bezpečnému výhledu. Není 
ještě známa přesná cena, ale bude v předpokládané výši stanovené 
zastupitelstvem na minulém zasedání. Úprava ceny bude možná pou-
žitím dobrovolných pracovníků z řad rodičů a pomocí pracovníků obce, 
což může umožnit nákup více herních prvků. 

� podrobnosti dotační žádosti od Nadace Partnerství na úpravu nám ěs-
tí. Dále to, že případná finanční dobrovolná spoluúčast obce zvyšuje 
pravděpodobnost získání dotace. Kdyby tato žádost nevyšla, je mož-
nost prostředky získat z jiných zdrojů, ovšem již nikoli v takřka 100% 
výši jako u Nadace Partnerství: např. od POV MMR nebo přes MAS. 
V tom případě by již musel být hotov projekt. Zastupitelstvo odhlasova-
lo, že obec na akci Úprava náměstí uvolní částku 25.000,-Kč na vyho-
tovení projektu. 

� paní ředitelka školy ohlásila špatný stav herních prvků na školní za-
hrad ě. Starosta odpověděl, že letos opravíme to, co je nejvíc poškoze-
né. Knihovnice informovala, že OPŽP letos připravuje výzvu na projek-
ty „Přírodní zahrada“, zde by byla možnost žádat o dotaci. 

 

Zastupitelstvo jednalo 
o zimní údržb ě silnic . M. Nováková adresovala zastupitelstvu žádost 

o posouzení stavu silnic ve správě SÚS Tábor. Starosta dopis přečetl 
a informoval o návštěvě ředitelky SÚS na OÚ, která ústně vysvětlila stano-
visko k tomuto problému a slíbila ho podat písemně, zatím nedošlo. SÚS 
udržuje silnice podle silničního zákona a prováděcí vyhlášky a podle plánu 
krajské správy a tyto dodržuje. Změnu posypu z inertního na chemický ne-
může stanovit SÚS ani obec na základě vlastního uvážení, musí požádat „
krizový štáb“ kraje, ve kterém mají hlavní slovo Krajský úřad, Městský 
úřad a policie. Všemu prý má předcházet hydrologický průzkum z důvodu 
možné kontaminace vodních zdrojů. Na letošní zimu i v případě povolení 
SÚS nemá vhodnou techniku. Atd, atd... M.Nováková řekla, že se ptala na 
Krajském úřadu na možnost změny posypu, bylo jí sděleno, že záleží na 
rozhodnutí MÚ ŽP Tábor a také Ing. Jahelky, který si nevybavuje žádný 
úsek, kde by se nemohlo solit. 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 

Ale není to jen jejich vina, je to vina společnosti, vina všech starších, 
vina nás všech, kteří jsme je včas nepoučili a nenechali poučit. K tomu při-
spěl velkou měrou i komunistický režim, který záměrně potlačoval víru 
v Boha, a poněvadž dobře věděl, že člověk musí něčemu věřit, vynesl  ke 
zbožnění  své vůdce, kteří mnohdy měli za sebou jen krev a slzy.To však 
mnohým nevadilo .. jak jsme to viděli  nedávno  při pohřbu „milovaného 
vůdce“ v Severní Koreji, kde lidé pod jeho vládou umírali hlady, a přesto 
hlasitě truchlili nad jeho ztrátou. 

Ptám se, děláme něco pro zlepšení morálky? Vezměme jen nedělní 
bohoslužby, kostely jsou více nebo méně zaplněny většinou staršími lidmi, 
menší děti a školáky téměř nevidíme.Proč je tomu tak? Proč maminka, 
nebo babička a tu a tam i otec nevezme své dítě s sebou? 

Je to snad proto, aby nemuselo ráno vstávat? Nebo je nám to jedno! 
Nenaučíme-li víře děti od malička, později propadnou svodům světa. Nic 
jim nebude svaté, nebudou mít přístav v rozbouřeném moři života! Nábo-
ženství ještě nikoho nezkazilo, v kostele nikdo neslyšel návod k něčemu 
špatnému, ale právě naopak. Naučíte-li děti víře, dáte jim víc, než kdybys-
te jim  dali  tu nejlepší hračku, nebo celý Váš důchod, dáte jim oporu 
v těžkých chvílích života, ukážete jim správný směr. Dozví se, co smí a co 
ne, stanou se z nich lepší lidé, kteří Vás jednou neodloží  do domova dů-
chodců, ale třeba, i přes ztížené podmínky pro sebe, Vám splatí to, co jste 
jim dali vy v jejich mládí. Nestačí, abychom my sami, třeba z tradice, cho-
dili do kostela a bylo nám zcela jedno, co bude z našich dětí! 

Dovolte mi nakonec připomenout  scénu z knihy Ivana Olbrachta  Golet 
v údolí: starý žid  na bývalé Podkarpatské Rusi jede s bryčkou po cestě 
k domovu. Na cestě uvidí poutníka a nabídne mu svezení. Po nastoupení 
se ho ptá, je-li žid, křesťan, nebo muslim. Když na všechno dostane zá-
pornou odpověď, zeptá se: „Věříš  vůbec v Boha?“ Když slyší, že nevěří 
v nic, zastaví  a říká: „ Prosím, vystup si, s Tebou dále nepojedu, ty mne 
můžeš kdekoli zabít, poněvadž nevěříš, že se jednou budeš ze svých činů 
zodpovídat“. 

Dr. Milan Jindrák 
 
 
 
 
 
      
 
     Kostel v Nadějkově, 
     fotografie z počátku 
     minulého století  

DOPISY 



Malé zamyšlení 
 

Vážení čtenáři,  
žijeme dnes v hektické době plné zvratů, světových krizí, terorismu, 

zabíjení nevinných, ničení nenahraditelných hodnot. Na druhé straně 
v době dalších a dalších vynálezů, objevů o kterých se dříve nikomu ani 
nesnilo. Létáme do vesmíru, máme mobilní telefony, obrazy přenášené na 
dálku.. 

Žijeme také  v době rozvratů manželství, týrání rodičů, žen a dětí. Není 
vzácností zpráva, že syn zavraždil matku či babičku pro pár korun, aby 
měl na hru v automatech nebo zakoupení drog. Matka  zabije své nenaro-
zené, ale i již narozené dítě, které nechce, poněvadž by ji omezovalo 
v životě s partou, nebo v zájezdu k moři. Otec  třeba jen proto, že plakalo. 

Pryč je lidská poctivost. Na co dříve stačilo slovo, nebo jen podání ru-
ky, nestačí dnes ani řada smluv, které se stejně neplní. Velká města jsou 
plna bezdomovců, narkomanů a žen pochybné pověsti. Ano, je to divný 
svět, do kterého jsme se narodili, svět, který zná jen honbu za penězi, po-
zbyl soucit s těmi, kteří jsou slabší nebo bezmocní, a potřebují pomoc ne-
bo alespoň laskavé slovo, svět, který pozbyl úctu k druhým, ať jsou to rodi-
če, učitelé, spoluobčané. 

Starých rodičů, kteří je mnohdy s nemalými potížemi a vlastním odříká-
ním vychovali, se snaží mnozí zbavit odložením do domovů důchodců 
a hospiců, kde je mnohdy ani nenavštíví, nebo si přijedou jen pro jejich 
důchod! Jak se těmto starým lidem žije? Stačí jim jen mít lůžko ve společ-
ném pokoji, kde vedle jeden umírá a druhého odvážejí do márnice? Stačí, 
že mají co jíst a střechu nad hlavou, ale jsou zcela odtrženi od svého do-
mova, známých a kamarádů? Od domova, ve kterém prožili svůj život, 
kde, dokud mohli, se starali i o vnoučata, od domova, který milovali? Když 
již nemohli sloužit, jsou odloženi někam, kde je jim vše cizí, vytrženi 
z kořenů a postaveni do cizího světa, kam  jdou neradi, třeba to na sobě 
nenechají znát. Vojáci si při vojenské službě počítali dny kolik jim zbývá 
k odchodu domů a to byli plni mládí a elánu! Ti staří a odložení si mohou 
odpočítávat dny, kdy odejdou z tohoto nevděčného světa s vědomím, že 
tam domů, kde nechali své srdce, se již nikdy nevrátí. 
Často se zamýšlím, co je příčinou všech těch shora popsaných skuteč-

ností. Ač nejsem nějaký náboženský fanatik,vždy se musím vrátit 
k jednomu, a to k Desateru, k zákonu nad všechny zákony, které nebylo 
nikdy žádným lidským zákonem překonáno.Mladým lidem chybí jeho zna-
lost, nikdo je mu neučil, protože jim chyběla náboženská výchova a s tím 
související víra! Ta byla základem morálky, rozlišením dobra a zla. 
A v duši zanechala stopu i u toho, kdo se později hlásil třeba k atheismu. 

DOPISY 

M.Dvořák dal návrh hlasovat o změně posypu z inertního na chemický 
a zažádat o toto  patřičné úřady. Zastupitelstvo se usneslo  požádat o 
změnu posypu  silnic z inertního na chemický a zažádat o toto  MÚ ŽP 
Tábor.  

M. Šach připomněl nutnost v době tání stahovat rozbředlý sníh 
z místních komunikací. 
 

Zastupitelstvo neschválilo   
       žádost nájemce hostince o odpuštění nájemného za měsíc leden 
z důvodů vysokých nákladů na úklid provozovny. 
 

Zastupitelstvo schválilo  
       aby byl paní Martanové předán k jubileu věcný dar, jak je zvykem 
a navíc aby její dlouhodobá nezištná práce pro obec byla oceněna v rámci 
dohody o provedení práce, ve výši 500,- Kč. 
 

Rada č. 1/12, 7. února  
 

� schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 93/1 KN v k.ú. 
Modlíkov s paní Kožmínovou; za běžných podmínek. 

� schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku č.622/23 KN v obci 
a k.ú. Nadějkov manželům Šitnerovým. Jde o dlouhodobě nedořeše-
nou žádost.  

� schválila zveřejnění záměru Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu, v k.ú. Mozolov, pozemky č. 54/3, 
684, 685 a 696, na stavbu „Šíchova Vesec – rekonstrukce NN sítě“. 

� schválila žádost nájemce hostince o výměnu kohoutů u topení 
z důvodu zdokonalení vytápění sálu a skladu. 

� projednala žádost R.Grilové o nájem bytu č.13 v DPS a prodloužila ná-
jem.  

� projednala žádost o výpůjčce pozemku č.343 od ÚZSVM.   
 

Rada č. 2/12, 15. února 
 

      Rada jednala se Sbory dobrovolných hasičů Nadějkovska a Jednotkou 
Sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) o vztazích mezi obcí a SDH. 
Čtěte samostatný článek „Sbory dobrovolných hasičů“ (str. 9 ) 
 

Rada č. 3/12, 1. března 
 

      Rada s velitelem JSDHO St. Cimpou jednala  o dalších hasičských zá-
ležitostech, především o opravě dodávky Volkswagen. 
Dále rada: 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 



� rozhodla, že herní prvky na farské zahradě, které jsou v majetku obce 
a již nevyhovují, budou obcí zlikvidovány.  

� rozhodla o pravidlech zapůjčování místnosti kina. Najdete je na str. 8 
� rozhodla přispět SDH Brtec 4.000,-Kč na pořádání oslavy MDŽ.  
� schválila příspěvek 500 Kč Klubu přátel školy na dětský karneval.  
� projednala návrh smlouvy o připojení obecní budovy v Petříkovicích, 

kterou zaslal E-ON a za připojení žádá 10.000,-Kč. Rada pověřila sta-
rostu napsáním dopisu a návrhem tento poplatek odpustit nebo snížit 
z důvodu nekomerčního využití pro SDH a také to, že dlouhé odpojení 
bylo způsobeno exekucí a obec objekt koupila loni. 

� jednala o žádosti manželů Kovářových ze Sezimova Ústí o koupi po-
zemku v Nadějkově, ulici Nové, č.p. 323/1, sousedící s jejich parcelou 
83/1. U domu čp. 28. a schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku 
č.323/1 tak, jak je dnešní oplocení pozemku.  

� jednala o žádosti L. Kudlaty o koupi pozemků č.584 a části 564 ve Vra-
tišově. Rozhodla z důvodu obecní kanalizace záměr prodeje zatím ne-
zveřejňovat a provést se žadatelem místní šetření. 

 
Rada č. 4/12, 14. března. 
 

     s hosty Jirkou Bendou za SDH Petříkovice a Standou Cimpou, velite-
lem JSDHO (Jednotky SDH obce). 
 

Rada rozhodla  
     předem schválit podání dotační žádosti na akci „Oprava požární nádr-
že (návesního rybníčku) v Modlíkově“, kterou vypracoval J.Benda se SDH 
Petříkovice a předložit tuto akci zastupitelstvu. Důvodem předběžného 
schválení radou je, aby se stihla uzávěrka podávání dotačních žádostí. 
Celková částka bude do 100.000,-Kč, Spoluúčast obce by byla 30%. 
S touto akcí by se mohla spojit oprava nádrže v Brtci, na niž samostatný 
projekt vypracován nebyl. 
     St. Cimpa informoval o technických parametrech vytouženého přívěs-
ného vozíku za VW dodávku, značky VEZEKO, cena 22.000,-Kč. Rada 
navrhne zastupitelstvu schválit jako rozpočtovou změnu.  
     Starosta informoval o kontrole Inspekce životního prostředí a odboru 
životního prostředí MÚ Tábor v parku, která proběhla na základě udání od 
nějakého místního občana. Kontrola za pomoci projektové studie „
Regenerace zámeckého parku“ nezjistila žádné závady. (O parku více na 
str. 13.) 
     M.Dvořák navrhl upozornit hostinského na to, že v hostinci bývá rámus 
(hrací skříň), nepořádek, poškozování židlí a stolů v majetku obce, to vše 
za služby jedné nejmenované servírky.  

ZASTUPITELSTVA  A RADY 

Knihovna 
 

Rok 2011 v číslech 
      V roce 201 bylo v knihovně registrováno celkem 146 čtenářů, 
z toho 39 dětí do 15 let. Celkem 1 098 návštěvníků si vypůjčilo 3 626  titu-
lů, z toho bylo 1 093 časopisů . Naučných knih pro dospělé bylo zapůjče-
no 289, beletrie 1 554, naučných titulů pro děti 157, beletrie pro děti 533. 
Kromě vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 4 032 knih, měla 
knihovna k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře 
(cca 500 knih) a dalších 47 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí 
Meziknihovní výpůjční služby.  
      Do regálů přibylo vloni 177 knih, zakoupených z rozpočtu obce, získa-
ných z programu Česká knihovna, darů knihovny v Táboře, a několika pří-
znivců knihovny. Knihovna pravidelně odebírala 5 časopisů: Sluníčko, 
ABC, 21. století-Junior, Praktická žena a Vlasta, několik časopisů kupuje-
me z remitendy nebo dostáváme darem (např. Kačer Donald, Maminka, 
Napsáno životem, Chatař a chalupář a další). 
 

Wi-fi zdarma 
      Od 1. března máme díky firmě Bellcom v knihovně wi-fi připojení na 
internet zdarma. Pokud vyjde dotace od Ministerstva kultury, vyměníme 
ještě během dubna dva staré a takřka nefunkční počítače za nové. 
 

Mytologie v Nad ějkov ě 
      V noci ze 30. na 31. března ožije knihovna a okolí bájnými zvířaty: féni-
xové, bazilišci, nohové, jednorožci a čarotelata z knihy Mluvící balík od 
přírodovědce Geralda Durrella budou tématem letošní Noci s Anderse-
nem. A protože je v knihově i kreslíme, malujeme a modelujeme, utěšeně 
se množí. V dubnu se na ně můžete přijít podívat: v obřadní síni jim připra-
víme výběhy a seznámíme vás i se zajímavostmi z jejich života. Kdy přes-
ně malou mytologickou ZOO otevřeme, dozvíte se na webu a na plakát-
cích. Za pomoc děkuji Štěpánce, Báře, Tomášovi, Anežce, Honzovi, Mar-
kétce, Olině a Janě! 
 

Kapli čky, kostel, fara a farská 
      Sakrálním stavbám v Nadějkově a okolí - nové kapličce v Hodkově, ob-
novené kapličce ve Vratišově, opravám kostela, fary a proměnám farské 
zahrady - bude věnována letošní pouťová výstava v neděli 3. června. Moc 
prosím všechny, kdo mají doma fotografie nebo jiné dokumenty, které se 
tohoto tématu týkají, aby je zapůjčili k okopírování do knihovny nebo 
P. Zdíkovi. Děkujeme! 

Olga Černá 

VÝROČÍ / SPOLEČNOST 



Zachovalý kraj 
 

Valná hromada  
     sdružení se sešla v neděli 11. března 2012 v Božejovicích. Mluvilo se 
na ní hlavně o snahách Správy úložišť vymámit na obecních zastupitel-
stvech souhlas s geologickými průzkumy výměnou za peníze. Rozhodli 
jsme se připravit leták s informacemi o tom, jak a kdy mohou obce ovlivnit, 
zda u nich úložiště bude či ne, k čemu zastupitelstva zavazují místní refe-
renda a co by budování a provoz úložiště pro naši oblast znamenalo.  
     Leták by - stejně jako propagační „Zprávy ze Správy“ -  měly dostat 
všechny domácnosti v Nadějkově, Jistebnici a Božeticích, protože území 
těchto tří obcí je nyní v centru zájmu Správy úložišť. Krom toho si jej mů-
žete vyzvednout v knihovně nebo stáhnout z webových stránek sdružení 
(www.zachovalykraj.cz). 
 

Čajovny  

     Besedy v Čajovně Na stezce se konají vždy od 17 hodin v kinobaru U 
kostela v Nadějkově.  První dvě jarní setkání budou věnována projektu, 
který se týká nejbližšího okolí Nadějkova: dozvíme se, jaké dřeviny a byli-
ny jsou v našem kraji domácí a hodí se pro další výsadby v obcích i mimo 
ně, a přednášející badatele budou naopak zajímat vaše zkušenosti s pěs-
tování starých odrůd stromů i květin.  
     Na poslední předprázdninovou čajovnu (výjimečně je v neděli) přijede 
režisér a spisovatel Martin Ryšavý, autor řady dokumentárních filmů a 
knih, z nichž dvě byly oceněny cenou Magnesia Litera: Cesty na Sibiř 
a Vrač. Jestli je neznáte, ještě si je stihnete vypůjčit v knihovně.  

 Olga Černá 

31. března - Výsadby zelen ě v obcích Čertova 
břemene i mimo n ě:- cílem bude seznámení s dílčími vý-

sledky řešení projektu, který se zabývá výsadbami zeleně ve 
venkovských sídlech Společenství obcí Čertovo břemeno. Přednášet 
budou: Adam Baroš, Jiří Velebil, Lenka Stroblová, Tereza Hrubá, Mar-
kéta Šantrůčková z Výzkumného ústav Silva Taroucy pro krajinu a 
okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice a  Zdeněk Kučera z přírodově-
decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  
5. května - Ovocné d řeviny v oblasti Čertova b řemene - historie, 
sortiment a současný stav ovocnářství v tomto kraji s důrazem na staré 
odrůdy ovocných dřevin. Přednášet bude Stanislav Boček, Mendelova 
univerzita v Brně 
27. května  - Martin Ryšavý: Cesty na Sibi ř  

SPOLEČNOST 

Zastupitelstvo č. 3/12, 16. března 
 
Zastupitelstvo schválilo  
      rozpočtovou změnu č.1 v příjmech i výdajích ve výši 322.137,-Kč.  
Související dotazy: 
� Informace k ČOV na dotaz P.Šitnera: s budováním se může začít ne-

prodleně, jakmile se podaří domluvit se s majitelkou sousedních po-
zemků, která však stále není k zastižení. 

� Informace o rekonstrukci parku. 
� na dotaz J.Duška na VPP (veřejně prospěšné práce), obecní zaměst-

nanci, zda se bude přijímat, odpověděl Starosta: Úřad práce obdržel 
naši žádost koncem února ale zatím ÚP nepřipravil ani návrh smlouvy 
a celý projekt VPP je zatím v Kraji pozastaven. 

 

Zastupitelstvo schválilo  
� prodej části pozemku č.622/23 KN v obci a k.ú. Nadějkov P. a M. Šit-

nerovým. Zároveň schválilo případné odkoupení p.č. 622/25 KN. Cena 
70 Kč za 1 m2, výměra bude upřesněna zaměřením, které bude hraze-
no napůl. Poplatky budou hrazeny podle zákona. Záměr byl zveřejněn 
1.3.2012 a sejmut 16.3.2012, bez připomínek či námitek. 

� aby Obec Nadějkov podalo žádost o bezúplatný převod pozemku st.p. 
45 v obci Nadějkov a k.ú. Petříkovice. Žádat se bude ÚZSVM jako 
správce pozemku ve vlastnictví státu. Pozemek je pod budovou, která 
bude sloužit jako občanská vybavenost, pro SDH Petříkovice (které je 
součástí JSDH obce). 

� smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu (smlouva č. 3100140/1), obec Nadějkov, k.ú. Mozolov, po-
zemky č. 354/3, 684, 685 a 696, na stavbu „Šíchova Vesec – rekon-
strukce NN sítě“. 

� smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu (smlouva č. 5011072/1), obec Nadějkov, k.ú. Nadějkov, poze-
mek č. 323/1, na stavbu „Nadějkov, Kolář, kabel NN“. 

� podání dotační žádosti na akci „Oprava požární nádrže - návesního 
rybní čku v Modlíkov ě“,  kterou  připravil SDH Petříkovice. Celková 
částka 93.456,-Kč. Zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast obce 
30.900,-Kč (33%).  

� podání dotační žádosti na akci „Oprava hřbitovních vrat“. Celková akce 
do 70.000,-Kč, spoluúčast obce bude asi 10%. 

� podání dotační žádosti na akci „Oprava herních prvků u školy“. Celko-
vá akce okolo 50.000,-Kč, závazek spoluúčasti okolo 20.000,-Kč (40%) 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 



Rada obce Nadějkov stanovila tato 
 

Pravidla zap ůjčování místnosti  
bývalého kina: 
 
� Kino může být využíváno občany Nadějkova k nekomerčním spole-
čenským akcím. 

� Zařízení kina je majetkem obce, spravováno správcem obecního 
majetku. 

� Poplatek za použití: 100 Kč, 300 Kč v topné sezóně (zhruba 
15.10. – 15.4.) 

� Výpůjčka stolů a židlí mimo místnost po předchozí domluvě se 
správcem.  

� Poplatek na 1 den: 30 Kč stůl, 10 Kč židle. 
 
Kalendář využití kina je na obecním úřadě, zapůjčení místnosti si mů-
žete domluvit osobně nebo na tel. 381 272 117. 
 

� smlouvu s RUMPOLDEM, s.r.o. provozovna Tábor, která se týká pře-
vzetí nových kontejnerů na tříděný odpad: 3 ks na Tetrapak o objemu 
2,5 m3 a 3 ks na sklo, objem 1,5 m3 a platebních podmínek. Splácet se 
budou 4 roky. 

 

Zastupitelstvo odložilo 
� žádost o prodej pozemku manželů Kovářových, v ulici Nové - bude 

místní šetření se žadateli. 
� žádost pana Kudlaty o prodej pozemků ve Vratišově, pozemky č. 564 

a 558/1 se zatím odkládá, bude nutné místní šetření se žadatelem. 
 

Zastupitelstvo vzalo na v ědomí  
     poskytnutí příspěvku 500,-Kč Klubu přátel školy na dětský karneval 
a 4000,-Kč SDH Brtec na oslavy MDŽ. 
 

Zastupitelstvo pov ěřilo radu 
     jednáním o nájmu pozemků s Miloslavem Turnovcem, zprostředkuje  
Jan Veselý. 
 
Zápisy ze zastupitelstev v plném znění jsou zveřejněny na internetových 

stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě. 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 

užívat. Pracovat s lidmi, kteří se dokáží sejít, přemýšlet, vyjadřovat nahlas 
svá přání a hledat kompromisy je pro projekt velmi přínosné.“ 
      Eva Teplická při tvorbě návrhu úzce spolupracuje s výtvarníkem Luká-
šem Gavlovským, jehož tvorbu si lze prohlédnout na www.gavlovsky.cz. 
 
Ohlédnutí druhé  
      Po dvou měsících zvědavého těšení jsme se v sobotu 24. 3. konečně 
dočkali. Eva Teplická a Lukáš Gavlovský nám přijeli představit své dva 
návrhy možného řešení farské zahrady. 
      Radujeme se sice z krásného jarního počasí, ale tentokrát nám trochu 
narušilo plány, neboť bylo asi větším lákadlem než proměna farské… Ne-
celá třicítka účastníků namíchaná zhruba půl na půl z účastníků prvního 
setkání a z „nových“ tváří však myslím nelitovala dvou hodin strávených 
nad plány a vizualizacemi.  Při promítání ilustračních fotografií zaznívalo 
obdivné „jeee“ i odhodlané „už aby to tak bylo“. 
      V návrzích bylo zaneseno všech deset prvků vybraných na prvním se-
tkání. Po představení návrhů, dotazech a diskusi jsme vybírali mezi dvě-
ma variantami: 
� altánu, lišícími se tvarem střechy a stavbou či absencí krbu 
� severní části zahrady, tj. nad farou – (zídka a bylinná zahrádka či ka-

menný val s květinami) 
� vstupu na zahradu mezi kostelem a farou (1 nebo 2) 
 

      Výběr byl celkem dost jednoznačný. Přibude ještě jeden vstup na za-
hradu, nad farou bude kamenný val s květinami a altán bude bez krbu.  
      Na setkání zazněly i další připomínky, které budou zapracovány  a do 
Velikonoc budeme mít finální návrh, který bude vystaven na vývěsce na 
náměstí. A pak to konečně začne. Tedy ono už to tak trochu začalo. Zmi-
zely kovové prolejzačky a houpadla. A byly pokáceny některé stromy ve 
špatném stavu. Děkujeme panu Svobodovi za pomoc při kácení. 
      Kdo nemohl přijít, nechť nezoufá, neboť v dubnu začneme na proměně 
pracovat vlastníma rukama a každý, kdo bude mít chuť, čas a zájem se 
nějak zapojit, bude vítán a „polapen“.                                       Jana Průšová 
 
Projekt „Otev řená zahrada otevírá duše, srdce i o či“  
je realizován díky laskavé podpoře Nadace VIA, Nadace  
České spořitelny a společnosti NET4GAS, s.r.o. 

 
 
 
 

Fotky z obou setkání najdete na stránkách fotodohnalova.rajce.idnes.cz 

SPOLEČNOST 



Okrašlovací spolek 
 

Jaká bude farská? 
 

Ohlednutí první 
     Krátce by se daly výsledky prvního společného plánování veřejnosti 
ohledně farské zahrady popsat několika slovy – zahrada bude otevřená, 
klidná, přírodní, jednoduchá, proměnlivá, vlídná a pro všechny. 
     Koncem ledna jsme se prvně sešli ve větším počtu, abychom začali 
přemýšlet nad proměnou nadějkovské farské zahrady a abychom společ-
ně určili konkrétnější směr úprav. Skupina 40 účastníků se po ohledání 
terénu přímo na farské zahradě přesunula do vytopeného sálu Pohostin-
ství U Jandů. Atmosféra byla svěží a tvůrčí. Zahřívali jsme se čajem a ká-
vou a hlavně přemýšlením a vyslovováním svých nápadů, přání, představ 
ale třeba i obav. Všechny podněty byly pečlivě zaznamenány na veliké 
papíry a vystaveny.  
     Následovaly „svobodné volby“, kdy každý vybíral z nápadů to, co by na 
zahradě nejvíce chtěl, a přidělil své body.  
 

Následujících 10 bodů jsou nejžádanější prvky, úpravy a principy: 
� Víceúčelový altán 
� Zbourání plotu 
� Využití přírodního materiálu 
� Co nejjednodušší prostor (nepřeplácat) 
� Hrací plácek, travnatá plocha 
� Ohniště 
� Malé hřiště pro děti – pidi prvek 
� Symbolické oddělení zahrady od náměstí 
� Využití kamenů z okolí 
� Mobilní posezení/různé varianty posezení/letní kino/osvětlení 
 

Co jsme si vymysleli, zkusili jsme si i zpracovat. Ve skupinách jsme 
s pomocí slepých map vytvářeli návrhy zahrady a pak je každá skupina 
představila ostatním. Ukázala se velká shoda účastníků a navrhovaná ře-
šení se dost podobala. 
     Celému našemu plánování, diskusím, rozmýšlení a návrhům bedlivě 
naslouchala a přihlížela zahradní architektka z Ateliéru Gaia Ing. Eva Tep-
lická, která si dělala poznámky, fotila a nakonec si i naše návrhy odvezla. 
Jejím nelehkým úkolem je, aby zkombinovala svou představu odborníka 
s přáními a představami nás, tedy lidí, kteří znají místo, kde žijí, a kteří bu-
dou zahradu využívat. Jak sama říká: „Není lehké potlačit své „architekto-
nické ego“, ale je fantastické tvořit zahradu společně s těmi, kdo ji budou 

SPOLEČNOST 

Sbory dobrovolných hasi čů 
 

      jednaly s radou obce 15.2. o vztazích obce a dobrovolných hasičů. Pří-
tomni byli zástupci všech 4 Sborů, za Jednotku obce byl přítomen její veli-
tel Stanislav Cimpa. 
      Napřed vysvětlím pojmy: Sbory dobrovolných hasi čů (SDH) jsou his-
toricky vzniklé skupiny občanů a na našem území jsou (abecedně) v Brtci, 
Nadějkově, Petříkovicích a Starcově Lhotě. Členové jsou i z jiných osad. 
      JSDHO – Jednotka SDH obce  vznikla ze zákona o požární ochraně 
a o obcích, obec ji zřídila z členů různých ostatních SDH, hlavně těch, kte-
ří jsou schopni zásahu. Je to nový (pátý) pojem a není zde žádný vztah 
nadřízenosti nebo podřízenosti k „osadním“ sborům. Velitelem této jednot-
ky je Stanislav Cimpa, který je zároveň členem SDH Nadějkov. „Hlavní 
stan“ JSDHO je pochopitelně v nadějkovské hasičárně, kde je také hlavní 
technika v majetku obce – a tato technika má za úkol sloužit celé obci. 
 

Několik d ůležitých dohod ze společné schůze 15. února: 
� je nutné, aby všechny sbory aktualizovaly seznamy zásahu schopné 

techniky a svých členů. 
� je třeba, aby se všichni členové SDH seznámili se vztahem historic-

kých SDH a JSDH obce (zřízené ze zákona a sdružující členy 
z ostatních SDH); bude to součástí cvičení. 

� je třeba sestavit seznamy: havarijní plány, inventární seznamy. Součin-
nost velitelů SDH se správcem obecního majetku musí být srozumitel-
ně popsána  na příslušných místech a v dokumentaci obce, dokumen-
taci velitele JSDHO, i na webu.  

� tradiční sběr železného šrotu bude třeba oficiálně předělat. Obec je ze 
zákona povinna všechen recyklovatelný odpad předávat zodpovědné 
firmě a vše mít zúřadováno.  

� veškeré větší opravy a finanční požadavky se budou oznamovat pře-
dem, řeší a povoluje Rada a oznámí je na následujícím zasedání za-
stupitelstva. Jednotka obce je vedena zvlášť, mimo tradiční sbory.  

� všechny sbory podají k obci žádosti o prověření zdrojů požární vody. 
� je třeba udělat pořádek klíčích od zbrojnic, označit hydranty, uza-

vřít smlouvy s majiteli vodních zdrojů, jak často a na co se smí (mimo 
požár) brát voda pro potřeby SDH. 

� úklid Bílého domu (název zachováme) v Petříkovicích – SDH Petříkovi-
ce.  Příprava žádosti o dotaci na stavbu přístřešku (pro stříkačku). Od-
bahnění rybníčku v Modlíkově jako zdroje požární vody.  

 

Letošní rozpočet na požární ochranu je celkem 94.000,- Kč. Loni na ni při-
padlo zhruba 600.000,-Kč, dost se investovalo na změny ve vozovém vy-
bavení a na nákup budovy v Petříkovicích.     

  -zč- 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 



PŘÍJMOVÁ ČÁST  

PAR. POPIS       ČÁSTKA V KČ  

 Daňové příjmy  6 626 000,00 

1031 Pěstební činnost 100 000,00 

2310 Pitná voda 50 000,00 

3113 Základní škola 190 000,00 

3349 Ostatní záležitosti sděl.prostředků 3 500,00 

3511 Všeobecná ambulantní péče 15 274,00 

3612 Bytové hospodářství 302 500,00 

3613 Nebytové hospodářství 106 500,00 

3632 Pohřebnictví 10 000,00 

3639 Komunální služby a územ. rozvoj 444 700,00 

3727 Prevence vzniku odpadů 35 000,00 

4351 Pečovatelská služba  558 000,00 

6171 Činnost místní správy 8 000,00 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací 

13 000,00 

 PŘÍJMOVÁ ČÁST CELKEM 8 462 474,00 

VÝDAJOVÁ ČÁST  

PAR. POPIS ČÁSTKA V KČ 

1031 Pěstební činnost 60 000,00 

2141 Vnitřní obchod 19 200,00 

2212 Silnice 486 000,00 

2310 Pitná voda 400 000,00 

2321 Odvádění a čištění odpad. vod 100 000,00 

Rozpočet obce pro rok 2012 

ROZPOČET 

svoje hluboké vlastenecké cítění a snahu kulturně povznášet prostředí, ve 
kterém žije. 

Fikar byl veliký lidumil, člověk zlatého srdce. Podporoval chudinu, po-
moci a rady nikomu neodepřel. Velikou lásku k bližnímu projevil zejména 
k těžce pronásledovanému spisovateli Prokopu Chocholouškovi. Od roku 
1859 do roku 1864 mu poskytoval útulek i živobytí na faře, kde 5. červen-
ce 1864 tento neohrožený obhájce národních ideálů umírá. Fikar dlouho 
svého přítele nepřežil. Zemřel na tuberkulózu plic 20. srpna 1866 a je po-
chován stejně jako Prokop Chocholoušek na nadějkovském hřbitově. 

Fikarův odchod vyvolal velký smutek. Na jeho památku byla pojmeno-
vána ulice z náměstí ke Květuši „Fikarovou“ a zdejší čtenářsko ochotnický 
spolek „Fikar“. 

Zpracoval Jiří Řeháček Benda 
 

    Divadelní a osv ětový spolek Fikar 
 
      S Černou komedií hostoval spolek od začátku roku v Líšnici, 
Ražicích a Sedlci-Prčici, chystá se do Chotovin, na divadelní pře-
hlídku v Trhových Svinech, do Plánice a do Činoherního klubu. Derniéra 
bude jako obvykle ve Veletíně, 30. června. 
 

Dvoustému výročí narození A. Č. Fikara je věnováno několik akcí: 
� Dne 19. května bude u nás hostovat Farní divadelní spolek z Fikarova 

rodiště - Plánice u Klatov - s komedií G. Feydeaua: Ťululum . Předsta-
vení v sále U Jandů začíná v 18 hodin. Nadějkovští na oplátku vystoupí 
o týden dříve v Plánici.      

� Ve středu 30. května v 18 hodin bude sloužena děkovná mše za Anto-
nína Čechoslava Fikara (více na str. 19). 

� Koncert Bumova komorního orchestru spolek pořádá ve spolupráci s 
farností. Hudba českých a italských mistr ů (J. Mysliveček, O. Re-
spighi, J. Suk, L. Janáček) zazní v kostele Nejsvětější Trojice v sobotu 
23. června od 15 hodin. Dobrovolné vstupné z koncertu bude věnová-
no na opravu kostelních varhan. 

-zč- 

Jarní koncert a Pašije  
provede v ned ěli 1. dubna od 15 hodin  

v nadějkovském kostele Nejsvětější Trojice  
soubor MUSICA RUSTICA .  

Vstupné dobrovolné.  

VÝROČÍ / SPOLEČNOST 



V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození na-
dějkovského faráře Antonína Čechoslava Fikara. Památku 
tohoto všestranného muže a dobrodince naší obce uctíme 
děkovnou mší, divadlem i koncertem. 
 

Antonín Čechoslav Fikar 
 

se narodil 31. května 1812 v Plánici u Klatov. Jeho otec 
byl úředníkem. V nadějkovské farnosti působil po dobu 

dvaceti let od 31. března 1846 do 28. srpna 1866, když před tím byl po 
deset let zámeckým kaplanem v Kolodějích u Týna nad Vltavou. Patřil 
k nejzasloužilejším farářům, kteří v Nadějkově působili. Když roku 1850 
skončila vrchnostenská správa obcí a nastoupila obecní samospráva, byl 
zvolen všemi hlasy prvním starostou obce. Byl jím po léta 1850 až 1855. 
Jeho zásluhou bylo pro povznesení farnosti, školy i obce vykonáno mnoho 
dobrého. 

Za jeho působnosti a z přátelství spojujícího Fikara s Rudolfem Kon-
stantinem, hrabětem Vratislavem z Mitrovic, tehdejším místodržitelským 
radou v Praze, byl Nadějkov císařským dekretem ze dne 30. března 1848 
povýšen na městys s právem konání 4 výročních trhů. 

Od 1. ledna 1848 byla Fikarovým přičiněním zřízena v Nadějkově poš-
ta, která byla jeho zásluhou i přes snahy o její zrušení v dalších letech za-
chována. 

Fikar se rovněž postaral o opravu v té době značně sešlého kostela, 
kdy dal z posbíraných příspěvků kostel též vymalovat a všechny oltáře 
a kazatelnu pozlatit. Svým nákladem opravil i faru, dal vymalovat pokoje, 
rozšířil farní zahradu, kde vysázel hodně ovocných stromů. Postaral se též 
o rozšíření hřbitova. 

K dalším jeho zásluhám patří postavení nové školy roku 1864 za 
60.693 zl.  Byl též zakladatelem školní knihovny. 

Antonín Fikar byl horlivý vlastenec. Druhé jméno Čechoslav si přidal 
sám z vroucí lásky k české zemi. Na faře pořádával sešlosti a slavnosti, 
k nimž zval studenty z dalekého okolí i z Prahy. Staral se též, aby nadaní 
hoši z jeho chudé farnosti byli dáváni na studie. Účelem schůzek na faře 
bylo pěstění lásky k Slovanům. Pobyt studentů též napomáhal k uvádění 
pravidelných ochotnických divadelních představení v Nadějkově, o nichž 
jsou záznamy již od roku 1862, kdy byla sehrána divadelní hra Václava 
Klimenta Klicpery Divotvorný klobouk. 

Dne 9. března 1860 oslavil farář Fikar slavnostními bohoslužbami pa-
mátku slovanských věrozvěstů apoštolů Cyrila a Metoděje a 27. ledna 
1862 byly z jeho iniciativy konány slavné smuteční služby Boží na památ-
ku spisovatelky Boženy Němcové. Těmito způsoby dával Fikar najevo 

VÝROČÍ 

3113 Základní školy 1 374 000,00 

3311 Divadelní činnost 10 000,00 

3313 Film tvorba, distribuce, kina atd. 6 000,00 

3314 Činnosti knihovnické 157 500,00 

3330 Činnost registr.církví a nábož. spolků 120 000,00 

3341 Rozhlas a televize 9 000,00 

3399 kultura, církve a sděl. prostředky 40 000,00 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 8 000,00 

3511 Všeobecná ambulantní péče 30 800,00 

3612 Bytové hospodářství 28 000,00 

3613 Nebytové hospodářství 244 400,00 

3631 Veřejné osvětlení 160 000,00 

3632 Pohřebnictví 65 000,00 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 440 000,00 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 400 000,00 

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 928 000,00 

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody  
a krajiny 

79 000,00 

4351 Pečovatelská služba  514 500,00 

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 94 000,00 

6112 Zastupitelstva obcí 730 000,00 

6171 Činnost místní správy 2 336 000,00 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 
operací 

30 000,00 

8 869 400,00             VÝDAJOVÁ ČÁST CELKEM 

ROZPOČET 



   Krátké zprávy 
 

Úložišt ě radioaktivních odpad ů 
 

Na podzim roku 2003 se v Nadějkově konalo místní referendum, 
ve kterém na otázku „ Souhlasíte s tím, aby bylo na území obce 

Nadějkov vybudováno hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vy-
soce radioaktivních odpadů?“ odpovědělo NE 95,7 % účastníků, ANO 2,8 
% účastníků (1,5 % hlasů bylo neplatných). Referenda se zúčastnilo 67,5 
% oprávněných voličů. 
     Co to znamená pro obecní zastupitelstvo? V právním stanovisku, které 
pro obce vypracoval Mgr. Pavel Doucha, se dočteme:  
     K závaznosti výsledků místního referenda se jednoznačně vyjadřuje 
§ 46 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu. Podle něj je výsledek míst-
ního referenda pro zastupitelstvo obce závazný. Z tohoto ustanovení tak 
vyplývá bezpodmínečná vázanost výsledky místního referenda jak pro za-
stupitelstvo tak pro všechny ostatní orgány obce. Povinnosti respektovat 
jeho výsledky se nelze v žádném případě zprostit. Zákon dokonce předpo-
kládá, že nerespektování výsledků místního referenda může vést 
v krajním případě až k rozpuštění zastupitelstva.  

Pokud není platnost výsledků referenda časově omezena zákonem, je 
trvalá (zavazuje i následující politické reprezentace obcí) a může být změ-
něna pouze dalším referendem, které by na stejně položenou otázku od-
povědělo opačně. 

V současnosti nám státní správa nabízí kompenzace za povolení prů-
zkumných prací. Ty dosud nejsou zakotveny v zákoně, jsou jen přislíbeny. 
My tomu říkáme „úplatek za souhlas ke kolaboraci“, protože referendum 
orgány obce zavázalo přípravu úložiště u nás odmítat. Podstrčené výmlu-
vy jako: „souhlas s průzkumem není souhlas s úložištěm“ jsou pro nás jen 
oblbováním: jsme-li jednou proti úložišti, jsme proti každému kroku, který 
k němu vede. 

Legislativní podskupina Pracovní skupiny vypracovala harmonogram 
kroků, vedoucích k vybudování úložiště. Jedná se o popis jednotlivých 
správních úkonů a posouzení toho, jaké v nich má pravomoci obec, kraj 
a státní správa. Z tohoto harmonogramu jasně vidíme, že obce podle sou-
časného právního řádu nemají pravomoci takřka žádné. Ty které mají, 
jsou velice lehce překonatelné - státem. I současný stav, kdy státní správa 
požaduje souhlas obcí s průzkumy, je jen slibem, není zákonně zakotven. 
Ale je jedinou naší současnou šancí prosazovat výsledek referend a proto 
ji chceme využít. Odmítneme-li úplatek, sice přijdeme o podstrkávané pe-
níze, ovšem peníze špinavé, za které bychom potom už natrvalo platili my 
i nesčetné následující generace – zničením dobrého místa k životu. 

K napsání tohoto článku mne přivedlo dost marné snažení v Pracovní 
skupině, ale hlavně „Zprávy ze Správy“, které nyní dostávaly domácnosti 

ZPRÁVY Z OBCE 

Program ve farnosti Nad ějkov  
 

1. dubna, 15:00  - Jarní koncert souboru Musica Rus tica v kostele Nej-
světější Trojice. 
      Musica Rustica je městský soubor z Prahy, jehož tvorba vychází z lido-
vého umění. Do Nadějkova nezavítá poprvé. Volně zpracovává lidovou 
poezii a hudební motivy zaznamenané ve sbírkách lidového umění a v ar-
chivních pramenech. Musica Rustica hraje české písně a tance z 16. - 19. 
století, lidové písně o lásce, o vojně, písně a říkadla vážící se k výročním 
zvykům, vánoční koledy, pašije. Vystupuje v České republice i v zahraničí. 
Koncert se organizuje ve spolupráci se spolkem Fikar. 

 

14. dubna, 15:00 - Velikono ční koncert souboru Jakoubek v kostele 
Nejsvětější Trojice. 
      Komorní smíšený pěvecký sbor YMCA Jakoubek z Jindřichova Hradce 
se věnuje interpretaci křesťanské vokální hudby, převážně klasické, ale 
i soudobé. Vystupuje doma i v zahraničí. 

 

30. května, 18:00 - Děkovná mše za P. Antonína Čechoslava Fikara 
při 200. výro čí jeho narození  
      Po mši průvod ke hrobu P. Fikara, poté oslava s ochutnávkou mešních 
a moravských vín. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

 

1. června, 21:00 - Koncert Evy Henychové v rámci celore publikové 
akce „Noc kostel ů“,  v kostele Nejsvětější Trojice 
      Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textař-
kou v jedné osobě, ale především charismatickou osobností, která dokáže 
zasáhnout srdce všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, 
který umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života. 

 

23. června 2012 - Kulturní ukon čení školního roku 
Koncert vážné hudby Bumova komorního orchestru - 15 :00 
      Bumův komorní orchestr je těleso se širokým repertoárovým záběrem. 
Vedle skladeb klasických mistrů (Bach, Haydn, Purcell, Mozart…) v něm 
najdeme i díla skladatelů 20. století. V posledních třech letech se orchestr 
věnuje interpretaci symfonického repertoáru (Mozart, Schubert, Haydn, 
Beethoven, Dvořák). 
Muzikálový koncert - Alexandra Benešová, Josef Štág r - 19:00 
      Slavné melodie z českých i světových muzikálů doprováze-
né průvodním slovem. V případě dobrého počasí bude koncert organizo-
ván na „Farské zahradě“. 
 

Na srpen se připravuje filmový víkend v Nadějkově, na září koncert Si-
mony Houda-Šaturové s Komorním orchestrem Quattro  (ve spolupráci 
se spolkem Fikar).                             P. Miroslav Zdík Jordánek, O. Praem 
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Proč? 
 
Než zazní velikonoční „Aleluja“ vyjadřující nevýslovnou ra-
dost z Ježíšova vzkříšení, prochází se ve Svatém týdnu ně-
kolika dny, jejichž tématy jsou: zloba, bolest, zrada, opuště-

nost, zoufalství, smrt a další, nepříliš útěšné skutečnosti, avšak velmi blíz-
ké naší lidské zkušenosti. Velikonoční „Aleluja“ má sílu a hodnotu proto, 
že nezazní jako ozvěna z nebe, odněkud odjinud, ze světa, který je vzdá-
lený, který není náš; ale že se zrodí z hlubin toho nejhoršího, z temnot, 
které lidská existence důvěrně zná. Rád bych čtenářům Hlasu nabídnul 
pár řádek ze svého archivu, které mi kdysi zaslal kamarád: 

„Bože, proč…?!“ Kolikrát už jsme slyšeli nebo řekli tato slova? Kolikrát 
jsme měli pocit, že nic nemá cenu, že jsme bezmocní vůči zlu či utrpení, 
že přes veškerou snahu nemůžeme pomoci těm, na kterých nám záleží, 
že nám nikdo nerozumí… A nemuselo se jednat o velké těžkosti nebo ně-
jaké neštěstí, vždyť někdy stačí křivý pohled, necitlivé slovo, málo nadšení 
pro to, co se nám zdá důležité, abychom měli pocit, že se všechno hroutí, 
že o nás nikdo nestojí, ani lidé, ani Bůh… 

Bože, proč? I v Bibli se tato otázka nezřídka vyskytuje, i mužové a že-
ny, kteří zakusili velké boží činy ve svém životě, znají chvíle prázdnoty, 
kdy na ně doléhá tíha života a Božího mlčení, tíha toho, že Bůh, k němuž 
volají o pomoc, neodpovídá. 

Bože, proč? Jak rádi bychom měli odpověď na tuto otázku, jak bychom 
si mnohokrát přáli, abychom se takto vůbec ptát nemuseli? Místo toho 
však máme před sebou Ježíše – toho, který učedníkům postupně odhalo-
val svůj jedinečný vztah k Otci – jak umírá potupnou smrtí zločince na kříži 
a ve smrtelném zápase volá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 
Asi nikdy nepronikneme do tajemství tohoto zvolání, které naznačuje, že v 
Ježíši Bůh sám vstoupil do hrůzy zkušenosti naprosté beznaděje, opuště-
nosti a zbytečnosti všeho. 

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Bůh neodstranil tuto otázku, 
budou chvíle, kdy s ní budeme tvrdě konfrontováni a nenajdeme žádnou 
hotovou odpověď – kromě velikonočního poselství, že kříž a hrob nemají 
poslední slovo, že ten, který na sebe vzal úděl člověka se vším všudy 
včetně totální opuštěnosti Bohem i lidmi, nezůstal v moci smrti, že ho Bůh 
vzkřísil! Ano, velikonoční události nás naplňují důvěrou, že Bůh, i když ne-
jedná podle našich představ, nemlčí k lidskému proč!  

Přeji vám, milí nadějkovští, ať letošní Aleluja 
není levným nemastným neslaným bezzubým zvukem, 
ale ať je to váš osobní radostný zpěv o lásce, která se pro vás před ni-

čím nezastavila. 
P. Miroslav Zdík Jordánek, O.Praem 
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a které naprosto mlčí o věci pro samosprávy nejdůležitější – a tou je vůle 
občanů vyjádřená referendy. Jednostranně popisují výhody úložiště, ale 
o nevýhodách neříkají ani slovo: například, že se naše okolí stane na de-
sítky let staveništěm s velkým pohybem strojů, náklaďáků a spoustou ci-
zích lidí (je naprostý nesmysl, že se zaměstnají lidé místní), tak klesne vel-
mi výrazně bezpečnost kraje a to vůbec nemluvím o nebezpečí jaderném, 
nebezpečí „navěky“, neboť odpad zůstává radioaktivní sto tisíc let a více. 
 

Kácení d řevin  
mimo les podle Zákona č. 114/1992 Sb. je možné pouze na základě 

povolení, které vydává Obecní úřad na základě podané žádosti (formulář 
žádosti je na webu obce, v Dokumentech, nebo si jej můžete vyzvednout 
na úřadě). Vztahuje se buď na jednotlivé stromy o obvodu více než 80 cm 
ve výšce 150 cm nebo na více stromů na jednom místě nebo dokonce i na 
prořezávání křovin o ploše nad 20 m2.  

Nedodržení tohoto postupu je protizákonné a je stíháno a vysoce po-
kutováno orgány ochrany přírody. I náš obecní úřad je kontrolován, jak 
vyřizuje žádosti a vydává povolení, po krajině se pohybují kontrolní orgá-
ny, leckdy provádějí kontrolu i na různá udání od sousedů. Obecně mohu 
říct, že málokteré větší kácení unikne pozornosti kontrol. Vyzývám,  jako 
každoročně, k dodržování správného zákonného postupu - který není 
ostatně nijak složitý a na úřadě každému žadateli ochotně poradíme. 
 

Zámecký park 
      Práce v parku probíhají podle projektu „Regenerace zámeckého parku 
v Nadějkově“, na který majitelé získali dotaci Státního fondu životního pro-
středí. Projektu předcházel dendrologický průzkum, na jehož základě bylo 
navrženo, které stromy se mají pokácet a které ošetřit a ponechat. Celkem 
by se mělo odstranit 112 pařezů, 270 stromů, asi 200 m2 skupin keřů a 
především zlikvidovat porosty invazní rostliny křídlatky. Vysazeno by mělo 
být celkem 313 stromů a 26 keřů; převážně jde o domácí dřeviny (dub, 
buk, bříza, lípa, borovice, líska), dále několik parkových odrůd (převislý 
buk, liliovník, dřezovec) a malý ovocný sad s jabloněmi a hrušněmi. 
      Celý (velmi obsáhlý) projekt s podrobným popisem a mapami je na ob-
ci, zájemci si jej po dohodě mohou prohlédnout. 
 

Náměstí 
      Těsně před uzávěrkou Hlasu jsme se dozvěděli, že na obnovu náměstí 
získala obec grant Nadace Partnerství ve výši 198 000 Kč. O nové podobě 
náměstí budeme rozhodovat na veřejných setkáních v květnu a červnu, 
podobným způsobem, jakým jsme v rámci projektu Okrašlovacího spolku 
společně plánovali proměnu farské zahrady. Podrobnější informace budou 
včas zveřejněny na plakátech a na webu obce.                    Zdeněk Černý 
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   Plán rozvoje obce 
 

     Zastupitelstvo schvaluje strategické dokumenty rozvoje (např. Územní 
plán, Plán  rozvoje obce atd.). V následující tabulce je seznam akcí, které 
byly v Plánu rozvoje 2009, ale dosud nebyly splněny. Pravidelně aktualizo-
vaný plán rozvoje je dlouhodobý strategický dokument, sloužící k tomu, 
aby obec stanovila pořadí důležitosti akcí a rozvrhla si jejich financování. 
     Každý náš občan má možnost vyjadřovat se k plánům obce, neboť se 
každého občana týkají. Prosím proto každého o připomínky k níže uvede-
ným akcím a hlavně o další nápady, co by bylo třeba u nás udělat.  
     Vaše náměty nám můžete zasílat na adresu urad@nadejkov.cz nebo 
na papíře vhazovat do schránky vedle vchodu na úřad, můžete si také do-
mluvit schůzku se starostou (tel. 603 208 149). Dále můžete přinést své 
náměty na zasedání zastupitelstva v pátek 29.6., kde na ně bude vyhra-
zen dostatek času. Schvalovat aktualizovaný plán rozvoje bude zastupitel-
stvo po prázdninách.                                                                            -zč- 

Akce a p ůvodn ě plánovaný 
rok realizace  

Stádium p řípravy 

Výstavba čističky v Nadějkově 
(ČOV) - 2012  

hotova projektová studie a probíhá 
územní řízení. Termín výstavby zá-
leží na majitelce sousedních po-
zemků 

Posílení zdrojů vody,  
Nadějkov - 2012 

hotov projekt na dva nové vrty, po-
dána žádost o dotaci 

Požární nádrže (návesní rybníčky) 
na osadách - 2012 

podána žádost o dotaci na Modlí-
kov, Brtec se připojí 

Požární nádrž (koupaliště) 
 v Nadějkově - 2013 

ve stadiu úvah a příprav (hledání 
pozemku) 

Oprava hřbitovní zdi, oplocení  
a brány - 2012 

podána žádost o dotaci na 1. etapu 

Oprava veřejných prostranství  
v Nadějkově - 2013 

ve stadiu úvah a příprav; na zahá-
jení úpravy náměstí jsme získali 
grant Nadace Partnerství 

Opravy budov v obecním vlastnic-
tví - 2012 a dále 

bude se provádět postupně za po-
moci dotací, podána žádost o dota-
ci na výměnu oken úřadu 

Oprava homolské a vratišovské 
cyklostezky  - 2012 

podána žádost o dotaci přes Čerto-
vo břemeno 
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1963 
Protože letošního roku zřítil se opěrný pilíř u far-

ní budovy, žádal MNV o prostředky na opravu, kte-
ré nebyly povoleny. ONV, odbor pro výstavbu (s. 
Pravda), dostavil se ku komisionelnímu řízení do 
Nadějkova. Prohlédli stav farní budovy spolu se 
znalci, kteří se vyjádřili, že adaptace by si vyžádala velkého nákladu a že 
by snad bylo lepší budovu zbourat. Kronikář, který byl ku komisi přizván, 
poznamenal, že máme již v místě bouraček, až se z nich hlava točí, a 
budova je také chráněna památkovým úřadem. Bylo tedy komisí doporu-
čeno obrátit se na památkový úřad, budova že nemá nic, co by mohlo 
býti památkově chráněno, snad jen ta pamětní deska Chocholouškova. 
Znalec, když byl dotázán, zdali by se nerděl dát takové doporučení ke 
zbourání ve svém rodišti, prohlásil, že budovu opraviti jde, ale s velkým 
nákladem, že celý vnitřek by se musel zbourat a obnovit. Konečně dopo-
ručil provést sondy, jsou-li alespoň 80 cm hluboké základy. Zástupce 
ONV s. Pravda prohlásil, že na opravu nedostaneme nic. S tímhle přídě-
lem dá se opravdu málo podniknout! – MNV očekává ještě odpověď od 
památkového úřadu, kam rovněž o opravu požádal. 

 
1964 

U příležitosti stého výročí  úmrtí spisovatele a novináře Prokopa Cho-
cholouška konaly se u nás ve dnech 5. a 6. července na jeho paměť 
oslavy, které důstojně proběhly. Sešlá a opuštěná úmrtní místnost osla-
vencova v bývalé kaplance na faře byla upravena občanskou svépomo-
cí. Dokonce i farní budova obílena dobrovolníky Janem Duchoněm, Vla-
dimírem Součkem a Josefem Podzimkem. Cihly na úpravu podlahy ko-
lem prkem dal František Benda z čp. 97, položil Bohumil Mašek, truhlář-
skou práci provedl Jaroslav Šitner z čp. 89, věnec uvil Alois Koptiš, býva-
lý zahradník, agronom v chyšeckém JZD a zvláště v poslední chvíli se 
připojilo více občanů a tak společným úsilím se dobrá věc podařila. 

Při jednání rady MNV  2. února všemi přítomnými byla schválená žá-
dost, podaná na ONV Písek, o vyjmutí farní budovy z památkové péče. 
Ministerstvo školství a kultury ve svém přípisu ze dne 16. července žá-
dosti vyhovělo. Poznámka kronikářova: ačkoliv jsem svého času na ná-
vrh MNV byl jmenován členem okresního odboru pro péči o památky a 
přírodu, nebyl jsem uznán za hodna, abych se k obmýšlené žádosti mohl 
vyjádřit, a proto, považuje tuto funkci za zbytečnou, jsem se jí vzdal, jak-
mile jsem se o žádosti a jejím vyřízení dozvěděl. Na jedné straně hledá-
me cesty ku pomoci zachránit co se dá – a na druhé straně před mož-
nostmi si sami zavíráme dvéře! 

ze zápisů Karla Jindráka, kronikáře obce, vybrala -oč- 
na fotografii je pamětní deska spisovatele Prokopa Chocholouška 
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Farní budova - výpisky z obecní kroniky 
 

1960 
Při komisionelním šetření o stavebních úpravách na nové školní budo-

vě byla prohlédnuta za účasti zástupců ONV, KNV i církevního odboru far-
ní budova a shledány velké závady (rozsedlé zdivo, houba). MNV obrátil 
se pak na církevní odbor KNV se žádostí, aby oprava budovy byla pojata 
do plánu oprav a opravy provedeny. Odbor školství a kultury Jihočeského 
krajského národního výboru v českých Budějovicích na tuto žádost odpo-
věděl dopisem ze dne 7.9.1960: 

K vašemu dopisu ve věci výše uvedené sdělujeme, že farní budova je 
majetkem římskokatolické církve. Po stránce majetkoprávní je to soukro-
mý majetek. Náš stát poskytuje církvím prostřednictvím církevních referátů 
státní příspěvky pro výkon duchovní činnosti. ve vašem případě církev ne-
potřebuje farní budovu pro výkon duchovní činnosti. Proto vám doporuču-
jeme, aby místní národní výbor převzal budovu do používání. K tomu stačí 
uzavřít s duchovním smlouvu o užívání na neomezenou dobu. Tuto smlou-
vu může uzavřít i jiná hospodářská složka. Bylo by nesprávné, aby budova 
byla nevyužita a chátrala. Ve věci kostela je nutno, aby finanční prostředky 
zajistil duchovní správce. 

církevní tajemník Leo Drozdek, v.r. 
 

1961 
Dne 25. února byla uzavřena smlouva o užívání farní budovy mezi far-

ním úřadem, zastoupeným P. Františkem Veselým, farářem v Chyškách, 
zdejším administrátorem, a Místním národním výborem, zastoupeným 
předsedou Josefem Truhlářem, tajemníkem Františkem Šimkem a pomoc-
ným pracovníkem Josefem Koptišem. Smlouva o bezplatném užívání byla 
uzavřena na neomezenou dobu, vzhledem k nutným a nákladným opra-
vám, kterých si budova vyžaduje, protože je, jak ve smlouvě uvedeno, 
v dezolátním stavu. Farní úřad si vymínil užívání místností vlevo v přízemí 
a možnost uskladnění motorky a paliv pro vytápění pro úřadní potřebu. 
Smlouva vešla v platnost dnem 1. března po schválení konzistoří 
v českých Budějovicích. Činovníci MNV vešli ev styk s památkovým úřa-
dem a ONV, aby mohlo být k opravám přikročeno, ale zatím se nepodařilo 
opatřit dokumentaci, tj. plán úpravy a rozpočet nákladů, které jsou podkla-
dem pro přidělení potřebné úhrady na rozpočtené náklady. Vypracované 
doklady soukromými osobami by nemohly být honorovány a musí tedy býti 
vyhotoveny veřejným, neb socialistickým podnikem ten se však doposud 
nenašel, třebaže památkový úřad projevil ochotu obnovy farní budovy 
podporovati. 
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Chodníky v Nadějkově - Zahradní 
a Sedlecká ulice  

příprava - proběhlo a probíhá za-
měřování 

Chodník od náměstí na Petříkovice  zatím jen myšlenka 

Vybudování cyklostezky a účelové 
komunikace pro cykloturistiku, turis-
tiku a hippoturistiku od Hodkova 
k Hubovu  - 2013 

Čertovo břemeno zpracovává  
záměr 

Výměna oken a zateplení  
v budově ZŠ   

v budoucnosti,  zatím jsou zánovní 

Zateplení DPS 2013 malá štítová zeď, možná bez dota-
ce z vlastních zdrojů 

Oprava místní komunikace  
Vratišov, Mozolov, Nepřejov,Hubov, 
Brtec - 2013 

zpracován projekt, 2x neúspěšně 
žádáno v SROP, budeme zkoušet 
znovu 

Revitalizace povrchu fotbalového 
hřiště - 2013 

ve stadiu přípravy prací, realizace 
je závislá na tom, jestli hřiště bude 
moci být odstaveno 

Opravy dětských a sportovních 
hřišť - 2013 

bude zpracován postup a žádáno o 
dotace; podána žádost o dotaci na 
hřiště U kaštanu, oprava hřiště na 
zahradě MŠ z vlastních prostředků 

Oprava místní komunikace (veřej.
prostranství) v Bezděkově - 2014 

ve stadiu přípravy projektu, bude 
nutné zaměřit 

Oprava místní komunikace  (veřej.
prostranství) v Chlístově - 2014 

ve stadiu přípravy projektu, bude 
nutné zaměřit 

Obnova cesty Hubov - Nepřejov  ve stadiu přípravy projektu, bude 
nutné zaměřit; nižší potřebnost 

Oprava místní komunikace Starco-
va Lhota-Busíny - 2014  

ve stadiu přípravy projektu, bude 
nutné zaměřit; nižší potřebnost 

Družstvo krajových řemesel - 2014 ve stadiu vymýšlení 

zatím jen úvaha Stezky k Památným stromům - 
2013 a dále 

Údržba cyklotras a stezek  probíhá průběžně 
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   Poplatky 
 

Za odpady  
     se letos platí 440 Kč za osobu, od 1. března do 31. srpna. Od poplatku 
jsou osvobozeny předškolní děti, studenti, kteří nebydlí doma a předloží 
potvrzení, mají slevu 50%. Podrobnosti upravuje vyhláška obce č. 1/2011. 
 

Za psy 
     měl být poplatek uhrazen do konce února. Platí se 100 Kč za jednoho 
psa staršího 3 měsíců, od platby jsou osvobozeni občané starší 70 let. 

   Humanitární sbírka 
 

     Sbírka proběhne 20. dubna v 15 hodin ve škole, 26. - 29. dubna ve 
skladu u DPS. Sbírka je prostřednictvím Občanského sdružení Diakonie 
Broumov předávána potřebným lidem jak u nás, tak i ve světě. 
 

Jaké v ěci je možné darovat:  
� Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
� Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 
 

Věci, které vzít nem ůžeme:  
� ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 
� nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí 
� znečištěný a vlhký textil 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. Děkujeme za vaši pomoc. 

     

     Obec Nadějkov a Svaz tělesně postižených 
     zvou všechny seniory na tradiční  

   Pěknou hodinku,  
     která se koná v sále U Jandů  
     ve čtvrtek 31. května od 14 hodin.  
     Občerstvení i muzika zajištěny! 

ZPRÁVY Z OBCE 

Exkurze za řemesly 
 

      V rámci projektu „Řemeslo má zlaté dno“ jsme pro 
vás, příznivce řemesel, připravili dvoudenní exkurzi do Ně-
mecka a na statek Bernard v Královském Poříčí u Sokolo-
va.  
      Navštívíme řemeslná centra v Německu, ale také V Královském Poříčí, 
kde nám budou předvedena tamní řemesla. V Královském Poříčí se zú-
častníme festivalu řemesel, kde můžeme předvést zručnost obyvatel na-
šeho regionu, včetně drobného prodeje výrobků. 
      Příspěvek na exkurzi činí 200,- Kč. Z projektu a příspěvku je hrazen 
autobus, program a vstupné, ubytování se snídaní, večeře a 1 oběd. Ex-
kurze se může zúčastnit kdokoliv z území MAS Krajina srdce se zájmem 
o lidová řemesla a ruční výrobky. Upřednostněni budou členové MAS 
a účastníci kurzů řemesel, kteří získali alespoň 1 osvědčení. Čas a místo 
odjezdu bude zájemcům včas upřesněno. 
      Vaše přihlášky, prosím, posílejte na e-mail: maskrajinasrdce@seznam.
cz a jako předmět zprávy uveďte Hurá za řemesly. Přihláška musí obsaho-
vat jméno, bydliště a kontakt. 
      Těšíme se na Vaši hojnou účast, 

Ing. Monika Hienlová, organizátor vzdělávacího projektu 

Hry bez hranic 
 

     Již 10. ročník putovní soutěže smíšených družstev ob-
cí a osad Společenství obcí Čertovo břemeno v netradič-
ních disciplínách se koná v sobotu 7. července ve Star-
cov ě Lhot ě na Čiperovic louce. Pořádá ji družstvo Čiperova Lhota, 
které v této soutěži zvítězilo vloni v Libenicích.  
     Srdečně zváni jsou sportovci i srandisti. Můžete sestavit vlastní 
družstvo (o deseti členech, z nichž nejméně tři musí být ženy). V minu-
lých letech museli soutěžící například hledat koláčky v kupce sena, bě-
hat po trávě na lyžích, vynášet princeznu z bludiště, sekat hlavy sed-
mihlavému drakovi, zneškodňovat zákeřné trpaslíky nebo prokázat, že 
se vyrovnají agentu 007 Jamesu Bondovi... 
     Podrobnosti o hrách budou zveřejněny na webu obce. 

MIKROREGIONY 


