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Blahop řejeme všem,  
 

kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 
leden:  
Anežka Kotalíková, Kaliště; Václav Kabíček, Nadějkov 
Jiřina Turnovcová, Petříkovice; Milena Hulanová, Nadějkov 
Marie Nováková, Nadějkov; Petr Dvořák, Vratišov 
 

únor: 
Anna Podzimková, Nadějkov; Josef Šitta, Nadějkov 
Libuše Macháčková, Nadějkov; Stanislav Hejna, Nadějkov 
Anežka Kožmínová, Modlíkov 
 

březen: 
Pavel Kotalík, Nadějkov; Marie Čapková, Křenovy Dvory 
Zdeněk Černý, Kaliště; Zdeňka Klímová, Větrov 
Jarmila Urbanová, Modlíkov 
 

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

Tel. 381 272 017, e-mail: starosta@nadejkov.cz, knihovna@nadejkov.cz. 
Redakce: Ing. Arnošt Novák a Petra Macháčková 

Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 150 ks.  
� Toto číslo vychází v dubnu 2017    � 
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Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky: Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Na-
dějkova! Uzávěrka příštího čísla je 11. června 2017, všechny podepsané 
příspěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tirá-
ži, vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme 
zejména o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen 
v 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: ve výši 21 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a poštovné,  
tj. 7 + 14 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 

ucetni@nadejkov.cz). 

 
Krásné prožití velikono čních svátk ů 

přejí pracovníci obce Nadějkov. 
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Biatlonová hore čka 
v Nadějkov ě  
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HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXV / číslo 1   duben 2017 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Pečovatelský d ům 
 
 

str. 18 

Vzhledem k úmrtí pana kardinála Miloslava 
Vlka, který pocházel z tohoto kraje, Vám 
chci nabídnout jednu z jeho myšlenek. 

Dne 4. února 2017 se v Nadějkově 
uskutečnil biatlon pro děti. Všichni si to 
moc užili a já se teď pokusím vám akci 
trochu přiblížit. 

„S námi nejste sami“, aneb poskytování   
pečovatelské služby může pomoci i Vám. 
Poskytování pečovatelské služby v  Naděj-
kově počalo již v roce 2003. 

Stru čně z obsahu: 

Z jednání obecního zastupitelstva (2) 
Farnost,  Velikono ční bohoslužby v Nad ějkov ě (8) 

Zprávi čky z mate řské školi čky (9) Fikarský kalendá ř 2017 (10) 
Akce Okrašlovacího spolku, Zápis do MŠ (11) 

Biatlonová hore čka v Nad ějkov ě (12) Maškary ve Starcov ě Lhot ě (13) 
Pálení čarodejnic (14) Knihovna (16)  

Den proti úložišti, Čajovny na Stezce (17)  
Pečovatelský d ům (18) 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2016 
dne 10. prosince 2016 
 
Rozpo čtové zm ěny  
Usnesení č. 76/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpo čtovou 
změnu č. 11/2016 ve výši 112.475 Kč na příjmové i výdajové straně roz-
počtu, rozpo čtovou zm ěnu č. 12/2016 ve výši 2.145.264 Kč na příjmové 
i výdajové straně rozpočtu a rozpo čtovou zm ěnu č. 13/2016 ve výši 
1.889.689 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.   
Usnesení č. 77/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpo čtovou zm ěnu 
č. 14/2016 ve výši 640.240 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.   
Zastupitelstvo deleguje provedení pot řebných rozpo čtových zm ěn 
na období od 11. 12 do 31. 12. 2016 do kompetence r ady                     
obce Nad ějkov.   
  
Rozpo čet obce 2017 - návrh  
Usnesení č. 78/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí ná-
vrh rozpočtu, který bude v konečné verzi projednávat na svém příštím 
zasedání.  
  
Informace o realizovaných projektech 2016  
Obec Nadějkov realizovala v roce 2016 níže uvedené projekty, na každý 
z nich byla získána dotace v rozsahu od cca 47% do 70% celkové reali-
zační ceny projektu, detailní vyčíslení a popis jednotlivých projektů bude 
předloženo po dokončení a závěrečném vyúčtování těchto projektů.  
Projekt Školní h řišt ě – vybudování nového školního hřiště na zahradě 
ZŠ Nadějkov. 
Projekt Obnova obrusné vrstvy Brtec  – položení nové asfaltové vrstvy 
v Brtci a za hranici Brtce, celkem téměř 5.000 m2. 
Projekt Most Kotaškov  – demolice stávajícího mostu a výstavba mostu 
nového, který by měl zabránit dalším případným povodňovým škodám. 
Projekt H řbitovní ze ď – sanace staré a stavba nové hřbitovní zdi včetně 
brány v zadní části hřbitova. 
Projekt Vým ěna oken a dve ří domu čp. 105 – zlepšení tepelně izolač-
ních vlastností domu čp. 105, zlepšení bezpečnosti. 
Projekt St řecha domu čp. 5 – dokončení celkové výměny stře-
chy domu čp. 5. 
Usnesení č. 79/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí reali-
zované projekty v roce 2016.  
 
Připravované projekty obce Nad ějkov 2017  
Projekty uvedené níže diskutovalo zastupitelstvo nebo rada obce, k někte-

19 H��� N���	
���, �. 1, ���. XXV., ����� 2017 

 

 

O��� � ����� 

 Organizace Sociální služby Města Milevska navíc nabízí nejen klientům 
pečovatelské služby, ale i dalším občanům, možnost zapůjčení kompen-
začních pom ůcek , které usnadní život lidem s omezenými schopnostmi, 
případně usnadní péči rodině nebo pracovnici pečovatelské služby během 
zajišťování potřebné péče u osob s větší a náročnější potřebou podpory.  

   Další službou, kterou organizace zajišťuje, je poskytování odborného 
sociálního poradenství , které je zaměřeno na řešení krizových situací 
v životě lidí. Poradenství nabízí pomoc v řešení dluhové problematiky, 
různých dávek, ale i dalších situací, s nimiž si lidé neví rady. Odborné so-
ciální poradenství se řídí zásadou: „Neslibujeme, že je možné vy řešit 
všechny Vaše potíže, starosti a problémy. M ůžeme Vám však slíbit, 
že využijeme všech svých dovedností, znalostí a zák onných možnos-
tí, abychom Vám pomohli Vaši situaci řešit.“ 

 
Podrobnější informace lze získat na webových stránkách SSMM: 
www.socsluzbymilevsko.cz u pečovatelek na tel. čísle 732 773 779, nebo 
u sociální pracovnice - kontakt: 723 076 654. 

Bc. Markéta Jarošová 
sociální pracovnice SSMM 

Jarní úklid  
 
Každý rok se po šedivé, studené zimě těším na jaro a sluníčko, které 

krásně hřeje a probouzí i přírodu. Snažím se posbírat alespoň suché větve 
u hřbitova, které padají z lip a kaštanů a také pohrabat listí kolem silnice. 

Za hřbitovní zdí rostou různé květiny, které se tam nějakým způsobem 
dostaly. Mezi krásnými bílými sněženkami se válelo osmnáct kalíšků 
od svíček, čtyři zavařovací sklenice, jeden plastový věneček i dvě kytice 
umělých květin. Mějte na paměti, že zde děti na podzim sbírají kaštany 
a mohly by se poranit o střepy. Máme dost kontejnerů na hřbitovní odpad, 
tak ho tam dávejte. Na druhé straně za hřbitovní zdí jsou živí lidé 
a nechtějí žít na smetišti. 

Děkuji 
Marie Fairaislová  
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Pečovatelský d ům 
 
„S námi nejste sami,“ aneb poskytování pe čovatelské služby m ůže 

pomoci i Vám. 
 

Poskytování pečovatelské služby v  Nadějkově počalo již v roce 2003, 
kdy byl v obci vybudován Dům s pečovatelskou službou, který nabízí oby-
vatelům Nadějkova a přilehlých obcí ubytování v šesti jednopokojových 
a v šesti dvoupokojových bytech. Bydlení v těchto bytech je spojené 
se zajištěním péče, kterou vzhledem k věku či zdravotnímu stavu mohou 
nájemníci dle svých potřeb využívat.  

A jak Domy s pečovatelskou službou vlastně fungují? Jedná se o nájem-
ní domy, které spravuje příslušná obec. Na základě podané Žádosti o při-
dělení bytu v DPS na městském či obecním úřadu je žadateli přidě-
len  nájemní byt, kam v případě potřeby dochází pracovnice pečovatelské 
služby. Byty jsou určeny především seniorům a zdravotně postiženým 
občanům, kteří chtějí zůstat tam, kde jsou zvyklí a mají tu domov, ale po-
třebují občasnou pomoc s činnostmi, které již nejsou schopni obstarat 
si sami nebo s pomocí rodiny.  

V DPS v Nadějkově zajišťuje poskytování pečovatelské služby kvalifiko-
vaná zaměstnankyně Sociálních služeb Města Milevska. Potřebný rozsah 
péče je v Nadějkově zajišťován i mimo Dům s pečovatelskou službou, kdy 
pracovnice dochází přímo do domácností klientů v terénu. Pečovatelskou 
službu mohou lidé z této obce a okolí využívat na základě uzavřené 
Smlouvy o poskytování sociální služby, a to ve všedních dnech 
v časovém rozsahu od 7.00 – 13.00 hodin. Po domluvě je možné dobu 
poskytování pečovatelské služby uzpůsobit potřebám klientů v rozšířené 
pracovní době, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytova-
tele.  

 
Mezi nej častěji využívané činnosti pat ří zejména: 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osob-
ní hygienu 

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• pomoc při zajištění chodu domácnosti 
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

    
Je důležité zdůraznit informaci, že o využití pomoci pečovatelské služby 

se klient rozhoduje sám a nelze jej k využívání pečovatelské služby nutit. 
A ani bydlení v domě s pečovatelskou službou není možné spojovat 
s podmínkou povinného využívání pečovatelské služby. Pečovatelská 
služba je placenou službou poskytovanou klientům v předem dohodnutém 
čase a dohodnutém rozsahu činností. Klient se sám rozhoduje, kdy a ja-
kou pomoc využije. 
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rým z nich jsou již přijata usnesení.  
Projekt Sb ěrný dv ůr – vybudování sběrného dvora a vyřešení problému 
odpadů obce Nadějkov do budoucna. Zastupitelstvo již projednalo, schvá-
lilo podání žádosti o dotaci, žádost podána.   
Projekt  Obnova majetku obce po živelných pohromách  – obnova po-
vrchu místní komunikace Nadějkov – Šichova Vesec, nebo její části, potvr-
zeno Českým hydrometeorologickým ústavem a Jihočeským krajem.   
Usnesení č. 80/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje podání žá-
dosti na obnovu majetku poničeného živelnou pohromou v roce 2016 
„Oprava komunikace Nadějkov – Šichova Vesec.“ 
 
Projekt Posílení zdroj ů pitné vody pro Nad ějkov a Starcovu Lhotu – 
zastupitelstvo již projednávalo, běží přípravné a projektové práce.  
Projekt H řbitovní ze ď – Dokončení obnovy přední části hřbitovní zdi 
včetně vstupní brány.  
Projekt St řecha stodola domu čp. 5 – dokončení kompletní obnovy 
střech objektů patřících k domu čp. 5, první krok pro postupnou rekon-
strukci objektů.  
Projekt Oprava fasády budovy obecního ú řadu  – oprava fasády bez 
zateplování. Obecní objekty na náměstí patří co do vzhledu k tomu nejhor-
šímu, co na náměstí je, je to nepěkná vizitka obce. Postupná obnova ob-
jektu čp. 5 již začala, obecní úřad a hospoda by měly následovat.  
Usnesení č. 81/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí    
seznam plánovaných projektů v roce 2017, provedení rozpočtových změn 
potřebných pro přípravnou fázi těchto projektů deleguje do pravomoci  
rady.   
  
Zpráva kontrolního výboru  
Zastupitelstvo Usnesením č. 82/2016 pověřilo kontrolní výbor prověřením 
nákupu vibrační desky. Kontrolní výbor se sešel 25. 10. 2016 v 18.30 
v kinobaru. Přítomni byli: jeho předsedkyně Romana Cimpová, Antonín 
Picka, Josef Dvořák, Miloš Kozák a Jiří Benda. 
 
Zápis ze zasedání KV   
Kontrolní výbor nezjistil formální pochybení, bylo postupováno v souladu 
s platnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z 11. 4. 2008.   
Nákup vibrační desky byl schválen radou 15. 2. 2016 i zastupitelstvem 
4. 3. 2016 před nákupem vibrační desky.  
Kontrolní výbor zjistil, že nabídka z  9. 2.2016 byla za cenu 78.325 Kč. 
Další nabídka z 22. 2. 2016 byla za 129.000 Kč. Nabídka  z  7. 10. 2016 
je  za cenu 56.265 Kč.  
KV doporučuje zastupitelstvu a radě projednat možnost úpravy směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a nákupu.  
Usnesení č. 82/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí zprá-
vu kontrolního výboru. 
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Směrnice pro zadávání ve řejných zakázek malého rozsahu   
Usnesení č. 83/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov přesouvá projednání 
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na 1. zasedání 
v roce 2017. Ukládá místostarostovi připravit metodiku ke směrnici.  
Návrh směrnice, která byla předložena před dnešním zasedáním, je v pří-
loze zápisu.   
  

Závěrečné vyú čtování Čevak, a. s. a stanovení ceny vodného pro 
rok 2017  
Usnesení č. 84/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov stanovuje cenu vod-
ného pro rok 2017 ve výši včetně DPH takto:  
  
 
  
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce podpisem veškerých sou-
visejících dokumentů se společností Čevak na rok 2017.    
  
Svoz komunálního odpadu, vyú čtování, stanovení ceny pro rok 2017   
Usnesení č. 85/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje sazbu po-
platku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů na území obce Nadějkov pro rok 2017 ve výši 
530 Kč, jak je obsaženo v čl. 4 OZV  1/2015  odstavec 1. a 2.  
 
Smlouva o smlouv ě budoucí E.ON - Pet říkovice   
Usnesení č. 86/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1040011974/001 
a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.  
  
Oprava místní komunikace Kotaškov   
Usnesení č. 87/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje obnovu obrusné vrst-
vy místní komunikace v uvedeném rozsahu, pravomoc k provedení po-
třebné rozpočtové změny deleguje zastupitelstvo do kompetence rady 
obce Nadějkov.  
Vyřazení obecního majetku – ZŠ   
Usnesení č. 88/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje vyřazení 
obecního majetku – lednice ZŠ, dle přiloženého likvidačního protokolu.  
  
„Anomálie“ Číčovice  
Usnesení č. 89/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov pověřuje starostu 
obce vedením veškerých dalších jednání souvisejících s tzv. „anomálií“ 
Číčovice a podpisů všech dokumentů potřebných k nápravě stavu tohoto 
stavu.  
  

Místo Vodné 
Nadějkov 37,95 Kč 
Kaliště 23,- Kč 
Kaliště – ZD Opařany 25,- Kč 
Větrov 16,- Kč 
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Zachovalý kraj 
 

Den proti úložišti  
 
Na sobotu 22. dubna se ve všech sedmi lokalitách chystá už třetí ročník  

Dne proti úložišti. Obce a spolky, sdružené v Platformě proti úložišti,  při-
pravují setkání, pochody, koncerty a další akce, kterými chtějí vyjádřit ne-
souhlas se způsobem, jakým stát vybírá místo pro uložení radioaktivních 
odpadů. Ve všech sedmi lokalitách by v tento den také mělo být vysazeno 
„sedm statečných“: stromků, které – jak doufáme – porostou i v době, kdy 
zodpovědní státní úředníci konečně pochopí, že o tak závažném zásahu 
do života obcí, jakým by budování hlubinné úložiště radioaktivních odpadů 
bylo, nelze rozhodovat bez souhlasu místních obyvatel a samospráv 

Naše lokalita Magdaléna se ke Dni proti úložišti podobně jako vloni při-
pojí pochodem „Cesty krajem, kde nebude úložiště“. Jeho cíl bude 
v kulturním domě v Padařově, kam můžete odkudkoli dorazit tak, jak vám 
nejlépe vyhovuje: pěšky, na kole, koloběžce, vlakem… klidně i na koni. 
Bude zde připraveno občerstvení  a aktuální informace o úložišti. 
V 17 hodin zde začíná beseda „Černobyl – vteřiny před katastrofou“ 
s fotografem Zdeňkem Mlnaříkem, který černobyl v posledních dvou le-
tech opakovaně navštívil a přivezl si odtud fotografie a videa, dokumentu-
jící stav regionu třicet let po havárii jaderné elektrárny. 

V Makově se v 15 hodin bude vysazovat jeden ze „sedmi statečných“ 
stromků, můžete přiložit ruku k dílu a pak se přidat k „jadrnému pikniku“, 
kterým bude sázení zakončeno.  

 

 
Čajovny 
 
6. května s Irenou a Vojtěchem Havlovými: O Indii 
Poslední čajovna před prázdninami bude trochu netypická. Manželé 

Havlovi jsou především vynikající muzikanti, kteří ve se své tvorbě využí-
vají různé hudební nástroje – violoncello, violu da gamba, klavír, zvony 
i tibetské mísy – a  inspirují se neevropskými kulturami. Indii navštívili ně-
kolikrát a natočili zde několik filmů. Na některé z nich se podíváme, ale 
nečekejte typické turistické informace (odkud kam a za kolik), spíše dotek 
lidové a duchovní hudby. Začínáme jako vždy v 17 hodin v kině. 

Od června do září bude mít čajovna přestávku. Na podzim připravujeme 
cestopisné besedy s paní Janou Chaloupkovou, která působila na Velvy-
slanectví české republiky v Jižní Koreji a v Etiopii. 

Olga Černá 

 O��� � ����� 
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  Knihovna v roce 2016 v číslech 
 
    Výpůjčky a knihovní fond:  
  

    V roce 2016 bylo v knihovně registrováno celkem  90 čtená-
řů, z toho 26 dětí do 15 let. Celkem 1077 návštěvníků si vypůjčilo 3017 
titulů, z toho bylo 821 časopisů. Naučných knih pro dospělé bylo zapůjče-
no 164, beletrie1538, naučných titulů pro děti 75, beletrie pro děti 415. 
Kromě vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 4231 knih, měla kni-
hovna k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře 
(asi 390 knih) a dalších 24 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí 
Meziknihovní výpůjční služby.  

Do knihovního fondu  přibylo vloni 153 knih, zakoupených z rozpočtu 
obce, získaných z programu Česká knihovna, darů knihovny v Táboře 
a několika příznivců knihovny. Knihovna pravidelně odebírala 5 časopisů: 
Sluníčko, ABC, 21. století - Junior, Praktická žena, Paní domu a Vlasta, 
několik časopisů kupujeme z remitendy nebo dostáváme darem (např. 
Kačer Donald, Zahrádkář, Receptář, Pěkné bydlení a další).  

  
Počítače a internet:  
 
Knihovna používá k evidenci systém Clavius REKS , díky němuž je ve-

řejnosti na internetu dostupný její katalog, čtenáři mohou získat přehled 
o svých výpůjčkách za pomoci čtenářského konta. Této služby využilo 
celkem 245 lidí. 

V současné době máme v knihovně pro veřejnost tři počítače 
s připojením na internet, je možné se připojit i na wi-fi z vlastního noteboo-
ku. Internet v knihovně je zdarma. Ze služeb knihovny se platí pouze kopí-
rování a tisk. Počítač využilo v knihovně celkem 39 návštěvníků. 

Knihovna o svých akcích informuje na stránkách:  
nadejkov.knihovna.cz, které v roce 2015 navštívilo celkem 3073 lidí.  
  

Velikonoce v knihovn ě 
 
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa, zároveň 

jsou oslavou probouzející se jarní přírody a nového života. A tak jsme 
se v pátek 31. března v knihovně sešli, abychom oslavili Velikonoce. 

Při kávě a čaji jsme si povídali o tradicích těchto svátků, ke kterým 
se váže spousta zvyků i pranostik. Naučili jsme se několik lidových koled 
a básniček o jaru. Legraci jsme si užili při barvení vajíček voskem a děti 
si odnesly domů svoji vlastnoručně upletenou pomlázku. 

Petra Macháčková 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2017 
dne 17. února 2017 
 
Rozpo čtové zm ěny  
Usnesení č. 2/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí  rozpočtovou změnu 
č. 14 ve výši 1.000.000 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.  
Usnesení č. 3/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí  rozpočtovou změnu 
č. 16 ve výši 274.537 Kč.  
Usnesení č. 4/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí  rozpočtovou změnu 
č. 1 ve výši 282.595 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 
Usnesení č. 5/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu 
č. 2/2017 ve výši 217.137 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.  
 
Hospoda ření obce v roce 2016  
Usnesení č. 6/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci 
k závěrečnému účtu obce Nadějkov za rok 2016.  
 
Finan ční příspěvky poskytované obcí v roce 2017  
Usnesení č. 7/2017: Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu pro spolky 
a jednotlivce, které splnily kritéria dle směrnice 1/2015, ve výši 
131.960 Kč. Provedením potřebné rozpočtové změny pověřuje zastupitel-
stvo radu obce a podepsáním smluv o poskytnutí finanční podpory pově-
řuje starostu obce. 
Usnesení č. 8/2017: Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu pro spolky, 
jejichž financování je součástí rozpočtu obce, a nejsou tedy řešeny směr-
nicí 1/2015, ve výši 124.600 Kč. Provedením potřebné rozpočtové změny 
pověřuje zastupitelstvo radu obce. 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2016 
dne 28. prosince 2016 
 
Rozpo čet obce Nad ějkov 2017  
Usnesení č. 91/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet 
obce na rok 2017 v předloženém znění s celkovými příjmy a výdaji ve výši 
12.011.600 Kč.  
 
Obecn ě závazná vyhláška o místním poplatku za provoz syst ému 
shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování 
komunálních odpad ů  
Usnesení č. 92/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
v předloženém znění. 
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Územní plán, zm ěna č. 2  
Usnesení č. 9/2017: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje zadání změ-
ny číslo 2 územního plánu obce Nadějkov:  
• Schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu obce Nadějkov (dále též 

jen „změna č. 1“) dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 44 písm. a), d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění poz-
dějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“), která se bude pořizovat 
na návrh osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku. 

• Ustanovuje starostu obce Ing. Arnošta Nováka dle § 6 odst. 5 písm. f) 
stavebního zákona jako zastupitele, který bude spolupracovat 
s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a  odst. 
4, § 53 odst. 1 stavebního zákona) během pořizování změny. 

• Ukládá radě obce schválit žádost obce adresovanou Městskému úřadu 
Tábor o pořizování změny č. 2 územního plánu obce Nadějkov dle § 6 
odst. 6 písm. b) stavebního zákona. 

 
Směrnice pro zadávání ve řejných zakázek malého rozsahu 
Směrnice byla zastupitelstvu předložena poprvé 10. 12. 2016.  
Usnesením č. 83/2016: Zastupitelstvo přesunulo její projednání 
na 1. zasedání v roce 2017 a uložilo místostarostovi připravit metodiku 
ke směrnici.  
Usnesení č. 10/2017: Zastupitelstvo schvaluje Směrnici č. 1/2017 o zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu.  
 
Pozemky č. 451, 452, 455, 458 k.ú. Nad ějkov a pozemek č. 474/3 
v k.ú. Mozolov 
Usnesení č. 11/2017: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje účast obce 
Nadějkov jako dražitele v dražbě stanovené Dražební vyhláškou s číslem 
jednacím 191 EX 8688/16-22, jako zástupce obce pro tuto dražbu 
s právem činit nabídky zastupitelstvo pověřuje starostu obce. Stanovení 
celkové výše nabídky zastupitelstvo deleguje na radu obce. 
 
E-ON (věcná b řemena) 
Usnesení č. 12/2017: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje uzavření 
Smluv o Smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene číslo 
1030033595/002, 1030033000/008, PI-014330039642/001 v upraveném 
znění a pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.  
 
Základní škola Nad ějkov  
Usnesení č. 13/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o změně 
ředitele ZŠ Nadějkov. 
 
Pohostinství U Jand ů, stravování zam ěstnanc ů obce 
Usnesení č. 14/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí ukončení nájemní 
smlouvy na Pohostinství U Jandů, po vypracování kalkulací nákladů po-
třebných pro rekonstrukci bude o dalším nakládání s objek-
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Jiří Vocílka 
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Pálení čarod ějnic 
 
Jedná se o jeden z nejvýznamnějších keltských svátků. Podle Keltů tím-

to svátkem začíná „světlá“ polovina roku, kdy je příroda probuzená a vitál-
ní, vše rozkvétá, sluneční paprsky probouzejí naše smysly a dávají nám 
novou sílu. 

Pálení čarodějnic patřilo a do dnešních dnů patří k velmi populárním li-
dovým zvykům. Ona magická Filipojakubská noc (z 30. dubna na 1. květ-
na) patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy 
jindy. Přisuzuje se to úplňku, který v tomto období přichází. Když se blíží 
noc, scházejí se čarodějnice na kopcích a křižovatkách cest, aby zde ob-
covaly s ďáblem a radily se, jak uškodit lidem. 

Na obranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, 
které jsou v některých krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. 
Podobný svátek „pálení čarodějnic“ se také slaví na Slovensku, 
v Německu, ve Velké Británii, ve Švédsku, v Polsku a ve Finsku. 

Federace čarodějnic České republiky uveřejnila Vyhlášku o bezpečnosti 
létání na koštěti, kde se například píše v článku 1 základního ustanovení 
§ 4: „Létání povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem 
mandragory v krvi 0,89417 promile“ nebo v článku 6 o létání za snížené 
neviditelnosti § 1: 

 
Košt ě musí být: 

• na přídi osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima 
• na zádi musí mít koště odrazku obecně šišatého tvaru 

 
 

Pozvánka na slet čarod ějnic 
 

Připrav koště - startuje se! 
Ježibaby, veselme se! 
Velký rej se blíží,  
baby vzhůru míří…. 
Šťastnou cestu, dobrý let,  
čekáme tě tu hned…. 
                 Zvou kanimury 
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tem dále jednat. 
 
Stravování pro zam ěstnance  
Usnesení č. 15/2017: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na 
stravování pro zaměstnance obce od 1. 3. 2017 ve formě stravenky 
v hodnotě 65 Kč, na kterou obec přispěje částkou 40 Kč. Ze zákona má 
nárok na příspěvek každý zaměstnanec, který za den odpracoval 3 a více 
hodin. 
 
Anomálie Číčovice  
Usnesení č. 16/2017: Zastupitelstvo pověřuje starostu a Jiřího Bendu dal-
ším jednáním o hranici katastrálního území Modlíkov a Střítež s obcí 
Vlksic, ve věci „anomálie Číčovice“. 
 
Projekt Oprava h řbitovní zdi  
Usnesení č. 17/2017: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci 
na opravu oplocení hřbitova v Nadějkově a zplnomocňuje starostu obce 
podpisem všech potřebných dokumentů pro realizaci projektu. 
 
Prodloužení lh ůty pr ůzkumných prací  
Usnesení č. 2/2017: Rada obce Nadějkov pověřuje starostu obce přípra-
vou nejvhodnější formy dokumentu vyjadřující odmítavé stanovisko obce, 
přijato jednohlasně. 
Usnesení č. 8/2017: Rada obce Nadějkov v souladu s usnesením 
č. 2/2017 pověřuje starostu obce pověřit AK Doucha Šikola advokáti 
s. r. o. zastupováním obce. 
Materiál „Vyjádření k záměru….“, který advokátní kancelář připravila, byl 
na MPO odeslán 31. 1. 2017.  
 
Starosty obcí lokality Magdaléna oslovilo MPO s žádostí o schůzku 
s náměstkem ministra MPO a ředitelem SÚRAO, schůzka proběhne 
v Nadějkově 29. 3. 2017 ve 12:30. 
 
Usnesení č. 18/2017: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje rozhodnutí 
rady o zaslání odmítavého stanoviska k žádosti o prodloužení platnosti 
rozhodnutí o stanovení průzkumného území Magdaléna. 
 
Závěr  
Usnesení č. 19/2017: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje vytištění 
a distribuci informačního letáku pro občany, přípravou letáku pověřuje za-
stupitelstvo starostu obce, termín distribuce do 30. 6. 2017. 
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  Farnost 
 
   Vzhledem k úmrtí pana kardinála Miloslava Vlka, který po-
cházel z tohoto kraje, Vám chci nabídnout jednu z jeho myšle-
nek. 

 
„Žijeme ve zvláštním žaláři času. Když prožíváme něco krásného, zdá 

se nám, že čas běží příliš rychle. Když naopak prožíváme něco bolestné-
ho, vleče se pomalu. A když se srdce člověka zastaví, zastaví se i čas. 
Nelze ho prodloužit. Nejsme pány času. Jsme jen jeho správci. Čas 
je drahocenný dar, který dostáváme od Boha. Na konci svého života 
ho zase odevzdáváme. Tak je to u všech lidí. Nikdo nad ním nemá větší 
moc, i kdyby byl nejmocnější na tomto světě. 

Pokud má mít náš čas nějaký smysl, záleží jen na tom, co do té míry 
času nám přidělené vkládáme, čím ho naplňujeme. Jestliže svůj čas napl-
ňujeme třeba i jen drobnými činy lásky vůči druhým, náš čas neuběhne 
neužitečně a nenávratně do minulosti, ale zůstává, a dokonce nás před-
chází, vstupuje do naší vlastní věčnosti. 

Aby se nám dařilo čas naplňovat, je zapotřebí být ve spojení s tím, který 
je skutečným pánem času - s Bohem. Plody naší spolupráce s ním tak 
zůstávají navěky. A on nám k tomu poskytuje svou proměňující moc. 
"Vše, co činí Bůh, zůstává navěky" (Kaz 3,14).“ 

Miloslav kardinál Vlk 
 

 

F��	�
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vé PRIOR a Obec Nadějkov. Všichni diváci zaplatili dobrovolné vstupné. 
O občerstvení se výtečně postarala firma Burdík a synové, která působila 
nejen během závodu, ale i dlouho po něm ve společenské místnosti míst-
ní hasičárny.  

Podle ohlasu diváků bylo vidět, že soutěž se všem líbila. Proto se už 
plánuje další ročník. Běžet by měly rodinné štafety, což bude jistě zábava. 

Děkujeme všem za účast, dobrou náladu a fandění.  
Sportu zdar  

Adéla Martínková 
 

Maškary ve Starcov ě Lhot ě 
 
Jako každý rok, tak i letos, závěr masopustu 25. února připomněly mas-

ky, kterých se na tak malou vesničku jakou je Starcova Lhota sešlo po-
měrně hodně. 

Byli s nimi i hudebníci, dvě harmoniky ovládané šikovnými prsty Milana 
Stehlíka a jeho syna Martina. Dalším v triu byl přespolní pán hrající 
na trubku. U každé chalupy hudebníci zahráli několik písniček a masky 
předváděly to, co představovaly. 

Mezi slušivými maskami byly i dvě řádové sestry. Nezapomněla jsem 
se jich zeptat, jestli umí Otčenáš. A světe div se! Přeříkaly ho celý. Takže 
můžeme s klidem prožívat postní dobu a těšit se na Velikonoce. 

 

Marie Nováková 

O��� � ����� 
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Biatlonová hore čka v Nad ějkov ě 
 
Dne 4. února 2017 se v Nadějkově uskutečnil biatlon pro děti. Všichni 

si to moc užili a já se teď pokusím vám akci trochu přiblížit. 
Nápad vznikl v hlavě tatínků poté, co jsme se celí nadšení vrátili 

ze Světového poháru v Novém Městě na Moravě. Mysleli si, že by byl 
skvělý nápad uspořádat takový menší závod v naší vesnici, a měli pravdu. 

Už den před akcí proto připravovali vše potřebné, aby si každý mohl udá-
lost co nejvíce užít. Získali dokonce i sklopky na střelbu od pana Kubišty 
z dob, kdy tu biatlon opravdu vedl. Ty byly po zrestaurování panem Jose-
fem Kolářem (Modlou) opět plně funkční. Zapojili se všichni, kdo mohli 
a upravovali terén a stopu traktorem (Jiří Benda). Podle mého úsudku to 
na fotbalovém hřišti, kde se závod konal, vypadalo jako na opravdovém 
biatlonovém závodišti. Brzy ráno pak ještě hlavní pořadatelé ladili poslední 
úpravy a nechali děti vyzkoušet si střelbu jak vleže, tak ve stoje, ale i zá-
vodní dráhu. 

Nejprve se zdálo, že nám počasí nepřeje, protože byla hustá mlha 
a chvilkami poprchávalo. Brzy však vykouklo sluníčko, což všechny moc 
potěšilo. Pomalu se scházeli lidé a brzy byl čas začít. Soutěž zahájil člen 
TJ Sokol Nadějkov Marek Dvořák (Mařena) povzbuzujícím proslovem. Děti 
byly rozděleny do tří kategorií: mladší děvčata a chlapci, starší děvčata 
a starší chlapci. Pro ty úplně nejmladší děti byla nad fotbalovým hřištěm 
připravena zábavná bobová dráha.  

U startu stáli časoměřiči Miroslav Šach (Časomíra) a Maruška Burdová, 
kteří závod odstartovali, a měřili časy. Na střelnici dohlíželi Vít Martínek 
(Algena), Jiří Dušek (Dušinka), Miloš Novák (Festr), Josef Matěja 
(Pepíček) a Miloš Kozák (Miloň). Celou akci skvěle nafotily Lenka Rodero-
vá a Kamča Kozáková.  

Jako první vyrazili  mladší děvčata a chlapci, kteří museli jet jen malý 
okruh, zatímco my starší jsme bojovali na větším okruhu. Jela se dvě kola 
s dvěma zastávkami na střelnici - jedna v leže (ležka) a druhá ve stoje 
(stojka). Každý měl pět nábojů na pět terčů, a když minul, dostal tolik 
nábojů, kolikrát se netrefil. Když minul i tak, musel jet trestné kolo, stejně 
jako to chodí ve Světovém poháru. Děti startovaly v pětiminutovém 
rozestupu.  

V kategorii mladší děti vyhrála Martinka Šachová, druhá byla Emička 
Chocholová a třetí Tomášek Buchnar. 

Ve starších děvčatech byla první Adéla Martínková, na druhém místě 
Michaela Kolářová a třetí příčce její sestra Verča Kolářová (Koukalová). 

A nakonec starší chlapci – první Jan Marek Dvořák, druhý Šimon Dušek 
a třetí Vít Martínek junior. Každý závodník dostal diplom a ti nejlepší měli 
i medaili a něco na zub.  

Také nejmenší na bobech byli odměněni pěknými cenami. Po vyhlášení 
se ještě pro velký zájem konala soutěž ve střelbě jen tak pro zábavu.  

Sponzorem závodu byli Hasiči Nadějkov, Obchodní dům Jany Dvořáko-
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Velikono ční bohoslužby v Nad ějkov ě 
 

Květná ned ěle v 8:00 mše svatá s žehnáním ratolestí 
Zelený čtvrtek v 17:00 mše svatá na památku Večeře Páně 
Velký pátek v 18:00 obřady Umučení Krista 
Bílá sobota od 15:00 do 18:30 možnost adorace u Božího hrobu 
a v 19:00 Velikono ční vigilie – mše svatá 
Slavnost Zmrtvýchvstání Pán ě – neděle v 8:00 mše svatá s udílením 
svátostí křtu a v závěru bohoslužby bude žehnání velikonočních pokrmů 
Velikono ční pond ělí v 8:00 mše svatá 
 
Přejí Vám všem pokojné a požehnané Velikonoce!  

P. Mikuláš Selvek  

Zprávi čky z mate řské školi čky 
 
V novém roce jsme se sešli odpočatí a plní zážitků z Vánoc. Sníh nám 

přikryl krajinu krásnou sněhovou peřinou, a tak jsme hodně času trávili 
sjížděním kopce na bobech a lopatách. 

V lednu jsme shlédli ve školce představení Pohádky z kouzelného lesa 
a společně s dětmi ze školy jsme se zúčastnili naučného hudebního pořa-
du v základní škole. 

Únor byl plný akcí. Děti kreslily obrázky na výtvarnou soutěž a práce 
dvou děvčátek byly oceněny. Pavlínka Křížova a Julinka Benešová 
se s rodiči zúčastnily slavnostního předávání cen a vernisáže v Táboře. 

Byli jsme podpořit starší kamarády v základní škole při jejich klání v reci-
tační soutěži. Také dětičky přednesly veršovanou pohádku. 

Spoustu radosti a veselí jsme si užili ve školce na karnevale. Své masky 
jsme ukázali ve škole při malém improvizovaném průvodu.  

V březnu se konala v základní škole pěvecká soutěž a dětičky fandily 
svým starším kamarádům. Poslechli jsme si krásné lidové písně v podání 
školních dětí. 

Navštívili jsme divadlo v Táboře, kde nám herci udělali radost pohádkou 
Kuba a tři čerti. Byl to krásný výlet, který jsme si zpestřili návštěvou cuk-
rárny a procházkou po břehu Jordánu. 

Na jaro se těšíme, protože nás čekají další společné akce, ale o tom 
až příště. 

Radka Stehlíková 

F��	�
�/Š����� 
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  Fikarský kalendá ř 2017 
 

    3. února Fikar  sehrál „Rozmarného ducha“ ve Spolko-
vém domě v Plánici u Klatov. 

18. února Divadelní spolek SDH Božejovice  hostoval 
v Nadějkově s veselohrou Hrátky s čertem od Jana Drdy. 

24. února Fikar  sehrál „Rozmarného ducha“ v Chotovinách. 

9. dubna Fikar  sehrál  „Rozmarného ducha“ v Milevském Kulturním     
domě. 

22. dubna jede Fikar  s „Rozmarným duchem“ na Krajskou divadelní pře-
hlídku do Trhových Svin. Hrát se bude v Kulturním domě. 

12. května (v pátek) Fikar  navštíví s „Rozmarným duchem“ Božejovice. 
Hrát se bude v hostinci, začátek v 19 hodin. 

27. května (v sobotu) Divadelní spolek Plánice  bude hostovat 
v Nadějkově „JEN ŽÁDNÝ SEX, PROSÍM, JSME PŘECE BRITOVÉ... 
aneb všichni v tom JEDOU“ (Anthony Marriot a Alistair Foot).  
Hostinec, od 18 hodin. 

16. června (v pátek) bude Fikar  hostovat s „Rozmarných duchem“ 
v Chyškách. Hrát bude v Kulturním domě, od 20 hodin. 

30. června (v pátek) Fikar  bude mít derniéru „Rozmarného ducha“ v sala-
ši u Hospůdky za pecí ve Veletíně. Začátek ve 20 hodin. 

Následovat budou divadelní prázdniny, to již budeme mít vybranou další 
hru a studovat ji k podzimnímu uvedení.  

Kulturní akce po létě včas ctěnému obecenstvu dáme na vědomí. 

Děkujeme za dosavadní p řízeň a těšíme se na Vás! 

Zdeněk Černý 

Sběr železného odpadu 
 
SDH Nadějkov a SDH Petříkovice budou svážet železný odpad 

v sobotu 22. dubna v Nadějkově a osadách Hubov, Kaliště, Větrov, Bez-
děkov, Chlistov, Petříkovice, Hronova Vesec, Šichova Vesec, Mozolov 
a Modlíkov. 

Michal Steinbauer 
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Okrašlovací spolek  
pro Nad ějkov a okolí 
 
zve všechny místní i p řespolní na tyto akce: 

 
pátek 9. června od 16 hodin VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU, sraz na Farské 
zahradě 

sobota a neděle 10. - 11. června VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD  
na Farské zahradě s divadlem 

pátek 30. června od 21.15 - LETNÍ BIOGRAF FARSKÁ - Lichožrouti 

sobota 1. července od 21.45 - LETNÍ BIOGRAF FARSKÁ - Zloději zele-
ných koní  

Jana Průšová 

 
Základní škola a Mateřská škola Nadějkov 

pořádá 
 

Zápis do mate řské školy 
pro školní rok 2017/2018 

 
který se koná 

ve dnech 4. a 5. května 2017  
 

v budově mateřské školy od 13.00 – 16.00  
 
Potřebujete: 
•     vyplnění formuláře (žádost o přijetí dítěte, dotazník pro rodiče, 
potvrzení lékaře) – možno vyzvednout předem v mateřské škole 
nebo na místě 
•     občanský průkaz a rodný list dítěte 
 
V případě zájmu zveme i na předchozí návštěvu mateřské školy 
v běžném provozu po předchozí domluvě, tel. 731 486 246. 

 


