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    Blahop řejeme všem,  
 

          kteří oslavili  svá významná životní jubilea!  
 

červenec: Jiří Kubíček, Marie Kolářová, Karel Šváb, Daniela Demská,  
                 Jana Stiborová, Anna Volšanská 
srpen: Václav Bláha, Jaroslav Pinc, Jiřina Parašínová, Jaroslav Ctibor 
září: Jana Vacková, Josef Havelka, František Janoušek 
 

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

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

�Toto číslo vychází září 2013 � 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

   Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky 
     Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Nadějkova!  
Uzávěrka dalšího čísla je 13. prosince 2013, příspěvky můžete je posílat 
na adresy uvedené v tiráži nebo přinést na obec či do knihovny, nebo vho-
dit do schránky na poštu vedle dveří úřadu. 
 

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

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

 

Obec Nadějkov  
zve všechny seniory  

na tradi ční předváno ční Pěknou hodinku  
ve čtvrtek 12. prosince od 14 hodin. 
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Náměstí 
str. 12 

Dům hasi čů  
v Petříkovicích  

str. 20 

HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXI / číslo 3       září 2013 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Příloha Hlásek 
 

K ukončení první etapy přeměny náměstí 
zbývá vysadit dvě lípy a trvalkové záhony 
mezi novou dlažbou, což bychom měli 
zvládnout částečně svépomocí. 

V budově vznikla společenská místnost 
s barem, sklad kulis a rekvizit divadelního 
spolku Fikar, kuchyň a dvě místnosti slou-
žící jako klubovna, sklad nebo noclehárna.  

Kdo dlouho neviděl raka, tak se můžete jít 
podívat pod Hronovu Vesec do potoka na 
raka. Najdete zde raka říčního a další jiné 
živočichy. 

Stručně z obsahu: 

Zastupitelstva a rady (2) Spolky - žádosti o p říspěvky (8) Hasi či (8)  
Vyhláška „hluk“ (9) Hostinec (9) Fotbalové h řišt ě (10) Dotační akce (10) 

Součkovina (11) Strategické plánování MAS (13) Živá kro nika (13)  
Začíná školní rok (14) Knihovna (15) Jak jsme si hráli  na kovboje (16)  

Jak se pe čené prase stalo atrakcí (19) Koncert a divadlo (21)  Aleje (22)  
Pečovat o duši nad ějkovským p řísluší (23) P řehled podzimních akcí (24)   
Historický tanec a nejlepší kolá č (26) Co oči nevidí, to srdce nebolí (27) 

Společenská kronika (28)  
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    Z jednání obecního zastupitelstva a rady  

 
Rada č.10, 5.6. 2013.  
     Zasedání bylo zrušeno pro přemíru jiné práce. Dnes byly vypáčeny 
dveře ve vodárně a muselo se zřídit náhradní zásobování vodou. 
     Poznámka: 22. 8. Policie věc odložila, protože se „nepodařilo zjistit 
skutečnosti, opravňující zahájení trestního stíhání...“. Jako pochoutka je 
na začátku usnesení PČR věta „poškozenému, Obci Nadějkov, škoda ne-
vznikla“ (Škoda „šla“ na ČEVAK, který je pojištěn). 
 
Zastupitelstvo č. 5/13, dne 27. 6. 2013  
 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo  
� závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou; nedostatky, budou na-

praveny do 31. 1. 2014. Náprava spočívá v dodržení všech právních 
předpisů o účetnictví a zákona o obcích. Závěrečný účet byl zveřejněn 
6. 6. 2013 a sejmut z úřední desky 3. 7. 2013. Byl zveřejněn i na elek-
tronické úřední desce a členové zastupitelstva ho dostali s podklady 
a pozvánkou na zasedání zastupitelstva 

� účetní závěrku obce za rok 2012.  
� rozpočtovou změnu č.3.; v příjmech a výdajích je ve výši 613.000,-Kč.  
� prodej a odkoupení pozemků - záměry byly vyvěšeny 20. 5. 2013. 

1. prodej pozemku 636/2 KN a část pozemku p.č. 1075/1, odkoupení 
části pozemku p.č. 636/1 KN a 1075/8 KN od a části pozemku 637. 
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením geometrického plánu, na kte-
rém se bude podílet kupující a obec. Výměry budou upřesněny pod-
le zaměření. Cena pozemků prodávaných a kupovaných bude 70 
Kč za 1 m2. Poplatky budou podle zákona. Zastupitelstvo vzalo na 
vědomí, že se bude dále vytyčovat nebo zaměřovat cesta na jih, ke 
Starcově Lhotě, aby se uvedl v soulad průběh cesty skutečné 
s jejím pozemkem v pozemkových mapách. 

2. prodej parcely č. 823 v k.ú. Nadějkov, osadě Hubov, u tzv. Kosovi-
ny. Jde o pozemek přilehlý k nemovitosti žadatele, mezi cestou 
a budovou. Cena: 70 Kč za 1 m2. Podmínkou je, aby kupující na 
vlastní náklady nechal geodeta provést vytyčení hranice pozemku, 
aby nezasahoval do obecní cesty.  

� smlouvu č. PI-014130003814/001 o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu mezi obcí Nadějkov a firmou E.ON Distribuce, a.s. Jde 
o věcné břemeno elektrického vedení Šíchova Vesec 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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Pokud si nebudeme připouštět chyby a budeme si lhát do kapsy,  Naděj-
kov jako takový a vše základní v obci, co má dobře fungovat, se bude 
kamsi propadat. Začíná to u kompostu. 
        Ještě pro ty, co ho nemají -  mít v koutě zahrady kompost je opravdu  
IN. A pokud nemáte zálibu se v něm každý večer vrtat, pak věřte, opravdu 
nesmrdí. 

Olga Dušková 

      Olino, „byl jsem tam“ (na „bejkárně“). Tento objekt je, od jeho vybudo-
vání, uzavřený, technologický objekt; neslouží jako veřejné prostranství 
k procházkám, ale jako místo dočasného uložení materiálu, než dojde 
k jeho konečnému odvezení, likvidaci. Příště napíšu více - manuál je určitě 
dobrý nápad, může být na webu i v příštím čísle Hlasu.  
      Zatím jen krátce: zacházení s odpady v Nadějkově upravuje vyhláška 
č. 2/2008. Občanům ukládá ukládat tříděný odpad podle druhů do barevně 
odlišených kontejnerů nebo označených obecních popelnic. Zbytkový 
(směsný) komunální odpad patří do popelnic domácností, jejich odvoz za-
jišťuje obec. Poplatek za odpady se počítá vždy podle nákladů na vyváže-
ní tříděného i směsného odpadu za uplynulý rok. Obec navíc shromažďuje 
starý papír, baterie a drobné elektropřístroje. Sběr starého papíru, PET 
víček, hliníku, použitých baterií a elektropřístrojů organizuje i škola. 
      Odvezení větší množství odpadu, na který popelnice a  kontejnery ne-
stačí, je možné domluvit se zaměstnanci obce na tel. 381 272 117.  

                    Zdeněk Černý 

DOPIS 

    Skládka Jistebnice  
       

      slouží především pro občany našeho města. Pro dobré vztahy bereme 
i odpady občanů sousedních obcí. Na skládku od těchto občanů bereme 
běžný směsný komunální odpad, objemný odpad, elektroodpad, případně 
po domluvě další. V případě, že občan poveze více druhů odpadu, je vý-
hodné jej mít na ložné ploše dopravního prostředku uložen odděleně, aby 
se zvlášť vyložil odpad, patřící na skládkové tělseso (směsný komunální 
odpad, objemný odpad) a zvlášť do hangárů a kontejnerů odpad podléha-
jící zpětnému odběru (elektro, papír, kov, atd) . 
      Poplatek za uložení na skládce činí v současné době 1000 Kč/t + 21 % 
DPH (týká se směsného komunálního odpadu, objemného odpadu). 
      Provozní doba skládky :  úterý     8:00 - 14:00 
                                             pátek  13:00 - 17:00 
                                             sobota  9:00 - 11:00 
   

Ing. Josef Nádvorník, referent ŽP MěÚ Jistebnice 
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    Historické tance a úpln ě nejlepší kolá č 
 
      O prázdninách hostil Nadějkov už počtvrté seminář historických tanců, 
který pořádá pražský soubor Rond. Tanečníci bydleli v tělocvičně, v sále 
U Jandů nacvičovali Českou besedu, bretonské kolové tance nebo fran-
couzskou mazurku. V sobotu 17. června pozvali všechny nadějkovské na 
Farskou zahradu na tancovačku, spojenou s ochutnávkou vína, které do-
dal P. Zdík, a soutěží o nejlepší jihočeský koláč. Více než těch, kdo se od-
vážili vyzkoušet taneční kroky, bylo nakonec koláčů - porota jich ochutná-
vala celkem dvanáct. Jako nejlepší vyhodnotila „Rychlé šátečky“ paní Ma-

rie Janouchové, a jak jsme slíbili, 
přinášíme na ně recept. 
     Rond se do Nadějkova chystá 
i napřesrok, s nadějí, že také u nás 
se časem podaří to, co je běžné ve 
Francii nebo Španělsku: k tanci se 
tam sejde celá vesnice a je to spo-
lečná radost. Koláče a víno samo-
zřejmě nechybí... 

Olga Černá 
      

   Rychlé šáte čky 
     1/2 kg hladké mouky 
     1 Hera, máslo nebo jiný tuk 
     1 zakysaná smetana 
Udělat čtverečky a plnit libovol-
nou náplní. Upečené obalit 
v moučkovém cukru s vanilkou. 
     Dobrou chuť! 

     Co oči nevidí, to srdce nebolí  
 

     Nedalo mi to a vypravila jsem se do našeho areálu tzv. bejkárny mezi 
Hubovem a Petříkovicemi, kam podle starosty obecní pracovníci jednodu-
še odvážejí vesnický kompost. Jak krásně to zní ...Tzv. areál Bejkárny je 
pěkná BEJKÁRNA! Nejedná se v žádném případě o ukládání biologického 
odpadu na určené místo,  je to prachsprosté vyvážení všeho tam, kam ne-
ní vidět, a navíc do bezprostřední blízkosti potoka. Zdeňku, byls tam? 
     Existuje nějaký manuál pro nadějkovské, co kam odložit nebo odvézt, 
vyvézt na svoje náklady na skládku komunálních odpadů do Jistebnice 
popř. nebezpečný odpad (eternitové desky se válejí v našem areálu tzv. 
Bejkárny) na skládku nebezpečného odpadu? Všichni víme, jakou částku 
a do kdy zaplatit za komunální odpad. Víme také, co vše od zaplacení 
očekávat? Možná by pak pro nás nebylo tak těžké roční poplatek zaplatit a 
třeba se i smířit s tím, že se bude zvyšovat (spolu se zlepšováním služeb). 
Navrhuji takový dobře zpracovaný manuál „kam s ním“  umístit na webové 
stránky obce. 
     Nečekám a nechci, aby se vše vyřešilo do týdne, ale nechci, aby se 
prohlašovalo, že je vše v pořádku. Pravda je jenom pravda. Chci jen do-
sáhnout toho, že postupnými opatřeními se (třeba) do roka situace vyřeší. 

RECEPT / DOPIS 

3 HLAS NADĚJKOVA, Č. 3, ROČ. XXI., ZÁŘÍ 2013 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 

� poskytnutí částky 12.000,-Kč Okrašlovacímu spolku na spolufinancová-
ní mobilní moštárny. Mobilní moštárnu pořídila Místní akční skupina 
Krajina srdce, v jejímž vlastnictví bude 5 let, potom přejde na Okrašlo-
vací spolek. Mobilní moštárna zahrnuje samotné moštovací zařízení, 
přepravní vozík a elektrocentrálu, celkem za 80.000,-Kč, spoluúčast 
obce je 12.000,-Kč (asi 15%). Moštárna by se mohla půjčovat za těchto 
podmínek: projekt není ziskový, ale je třeba myslet na opravy, proto by 
se vybíral příspěvek na „fond oprav“. 

 

Zastupitelstvo neschválilo 
      podpořit finančně 5. ročník letní taneční školy (v Nadějkově se koná 
počtvrté) spolku ROND. V minulých ročnících potěšila taneční škola akce-
mi pro veřejnost i místní občany – uspořádala taneční večery s výukou  
starých tanců při autentické živé muzice. Letos ROND plánuje soutěž 
o nejlepší koláč, soutěž v rozeznávání piv a podobně a rád by jako dopro-
vod večera pro veřejnost pozval hudební skupinu, hrající keltský folk. Žá-
dal o 5000 Kč jako příspěvek na cestovné. 
 

Zastupitelstvo rozhodlo  
      požádat o první změnu územního plánu obce. Zpracovatel územního 
plánu by měl být vybrán na základě výběrového řízení a obec by mohla 
využít dotaci.  Změna ÚP bude trvat poměrně dlouho a bude nutné veřej-
né projednávání s občany.  
 

Zastupitelstvo vzalo na v ědomí  
� informace o dotačních akcích 

1. Tělocvična: výběrové řízení na tělocvičnu proběhlo 24.6.2013, při-
hlásily se 2 firmy: Jiří Doubek: 88.853,-Kč, TSH Plast: 95.624,-Kč. 
Tato dotační akce jde přes společenství obcí Čertovo břemeno. Pro 
Nadějkov se počítalo s celkovou částkou 150.000,-Kč, proto ještě 
bude možné v tomto programu opravit část oken v osadním domku 
v Brtci. 

2. Náměstí: Výběrové řízení proběhne 8. 7. Vyzvané firmy: ZAHRAD-
NÍ ARCHITEKTURA TÁBOR spol. s.r.o., PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., 
Pezestav s.r.o. 

� informaci o veřejném plánování využití Součkoviny, na návrh Marka 
Dvořáka rada rozhodla již začátkem roku o tom, že se uspořádá v létě. 
Bude v pátek 26. 7. v 18 hodin. 

� návrh pana Fořta zvýšit nájemné z hrobového místa, aby se pokryly 
náklady na údržbu hřbitova. Starosta navrhnul zpracovat bilanci hřbi-
tovního hospodářství a dále o tom jednat. 
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Rada č.11, 3. 7. 2013 
 

Rada projednala a schválila: 
� zastavení dotační akce ROP na opravu komunikací, důvodem byla pří-

liš krátká doba na přepracování žádosti a velké zaneprázdnění zpraco-
vatele žádosti, malá až nepatrná pravděpodobnost získání dotace.  

� zastavení dotační akce SFŽP na opravu komunikace na Nepřejov. Dů-
vod: při zaměření se zjistilo mnoho míst, kde pozemek nesouhlasí 
s průběhem cesty, v úseku Starcova Lhota – Nepřejov i k Bláhovu mlý-
nu. U této dotační akce je třeba, aby obec byla vlastníkem pozemků 
v  celém průběhu cesty.  

� dotaci přes Společenství obcí Čertovo Břemeno na opravu oken 
v tělocvičně. Protože nabídnutá cena je nižší, než původně plánovaná, 
udělá se z této dotace i výměna části oken v osadním domku v Brtci, 
provede též firma Doubek. 

� dotaci přes Společenství obcí Venkov na obnovu dětského hřiště u 
čp. 105, na základě žádosti zpracované a schválené v roce 2012, na 
kterou se ale tehdy dotace nedostala. Rada schválila objednávku her-
ních prvků od firmy TR Antoš.  

� zakoupení dvou hasičských ženských uniforem pro SDH Nadějkov a 
jedné pro SDH Petříkovice.  

� uzavření nájemní smlouvy na pozemky pod Brtcí s Jiřím Pejšou. 
 

Rada vzala na v ědomí,  
     že obec dostane od Jihočeského Kraje dotaci na vybavení SDH: hadi-
ce, hasicí přístroje, přilby a rukavice. 

 
Rada č. 12, 29. 7. 2013 
 

     Rada provedla výběrové řízení na akci: Naděje pro náměstí – střed, na 
základě Výzvy na podání cenové nabídky na akci ze dne 12. 6. 2013.  
Výběrové řízení vyhrála firma Zahradní architektura Tábor spol. s.r.o.  
     Rada rozhodla v rámci dotační akce Opravy drobné sakrální architektu-
ry, ve které obec dostala dotaci na akci:  „Kaplička v Nadějkově a zvonička 
s křížkem v Bezděkově“, vyzvat Jiřího Duška k provedení díla. 

 
Zastupitelstvo č. 6/13, 29. 7. 2013 
 

Zastupitelstvo schválilo   
� podání dotační žádosti na Ministerstvo dopravy na opravu komuni-

kace Starcova Lhota – Nepřejov (projekt. cena 2 423 156 Kč) a Nepře-

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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    Pravidelné akce 
 

      Cvičení 
      Cvičení pro děti bude opět ve středu, začínáme 2. října v 18 hodin 
v  tělocvičně. Aerobic s Maruškou Zemanovou zahájíme v sobotu 5. října 
v  16 hodin v tělocvičně.                                                 Hanka Martínková 

 

    Skauti  
      Schůzky skautů budou jako obvykle každý pátek od 16 do 18 hodin, 
v klubovně na faře nebo, pokud počasí dovolí, venku. Přijít mohou všecky 
nadějkovské děti, které už chodí do školy. Těší se na ně 

Anežka, Xi-xao a Kuliočko 

10. listopadu  14:00 Vítání dětí 
      v obřadní síni, pořádá Obec Nadějkov 
16. listopadu  19:00  Kouzelné rukavice, 1. premiéra 
17. listopadu 19:00  Kouzelné rukavice, 2. premiéra 
      v sále U Jandů, hraje Fikar 
23. listopadu  19:30 Myslivecký bál 
      v sále U Jandů, pořádá myslivecké sdružení Větrov 
 

    Prosinec 
1. prosince Rozsvěcení vánočního stromu 
7. prosince 17.00, 17:00 předvánoční Čokoládová Čajovna Na stezce s  
      Jeníkem  Krajčem,  v kině, pořádá OS Zachovalý kraj 
12. prosince 14.00 Pěkná hodinka, pořádá Obec Nadějkov 
20. prosince 17.00 Vánoční kapr Karel, divadelní představení souboru 
      Cylindr, pořádá Okrašlovací spolek a farnost 
22. prosince  15.00 Vánoční zpívání u Betléma, pořádá Okrašlovací  
      spolek a farnost 

Změna termínů a časů je možná, děkujeme za pochopení. 

Jablka, jablí čka - prosba 
Vzhledem k nevyrovnané a ne příliš bohaté úrodě jablek v regionu pro-
síme štědré šťastlivce s bohatší úrodou o jablka na moštování na akci 
„Drážské jablko – braní/-hraní“ (27.října). Rádi budeme za košík, be-
dýnku i pytel jablíček. Předem díky. 

Jana Průšová, Okrašlovací spolek 

AKCE 
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Kalendá ř akcí v Nad ějkov ě  
 

    Září 
27. září 17:00  Plánovací setkání - rozvoj obce Nadějkov 
     v kině, pořádá MAS Krajina srdce 
28. září 15:00  Slavnostní otevření Domu hasičů v Petříkovicích 
     pořádá SDH Petříkovice 
29. září 14.00 Krása a význam zdánlivě bezcenného - vycházka  
     po Drahách se zahradními architekty a krajináři Adamem  
     a Ivou Barošovými, pořádá Okrašlovací spolek 
 

    Říjen 
12. října  
     9.30 Strom a jablko, které nepadá nikdy daleko - grafická dílna  
     s Evou Volfovou, v dílně ve škole, pořádá Okrašlovací spolek 
     16:00 zahájení výstavy fotografií - Památky Nadějkovska  a Chyšecka 
     objektivem studentů Grafické a multimediální laboratoře VŠE 
      v obřadní síni 
     17:00 Čajovna Na stezce: Kříže, kapličky, kaple - stavby s duchovním 
     zaměřením na Táborsku, s Ludmilou Mikulovou 
     v kině, pořádá OS Zachovalý kraj 
13. října , 15:00 Koncert - Bumův komorní orchestr 
     v kostele Nejsvětější Trojice, pořádá Fikar a farnost 
19. října , 16:00  Druhé plánovací setkání - Součkovina 
     v kině, pořádá Obec Nadějkov 
20. října , 14:00  TJ Sokol Nadějkov : FC Oldřichov 
25. října , 13:00  Drakiáda, pořádá ZŠ Nadějkov 
26. října , 13:00 Brigáda - sázení lip a trvalek na náměstí 
     pořádá Obec Nadějkov 
27. října 14.00  Drážské jablko-braní/-hraní a moštování  
     Tradiční moštování letos na Drahách, zkouška nové mobilní moštárny,  
     sázení jabloní atd., pořádá Okrašlovací spolek 
28. října  Slavnostní otevření náměstí 
     pořádá Obec Nadějkov 
 

    Listopad 
2. listopadu  17:00  Čajovna Na stezce: O Srí Lance s Jindrou Částkou 
     v kině, pořádá OS Zachovalý kraj 
3. listopadu  14:00  TJ Sokol Nadějkov : Petrastav Radenín 
9. nebo 16. listopadu  16.30, Svatomartinská slavnost, letos opět  
     s koněm  a lampiónovým  průvodem, pořádá Okrašlovací spolek  
     a farnost 

AKCE 
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jov - hranice k.ú. směrem na Plechov (projekt. cena 1 123 946 Kč). Za-
stupitelstvo schvaluje spoluúčast obce 363 473 + 168 591 Kč, dohro-
mady 532 064 Kč.  
O opravách místních komunikací jednala rada 3.7., kdy schválila zasta-
vení prací na dotačních žádostech:  
1. na dotační akci ROP na opravu komunikací (asfaltových). Důvod: 

příliš krátká doba na přepracování žádosti a velké zaneprázdnění 
zpracovatele žádosti, malá až nepatrná pravděpodobnost získání 
dotace.  

2. na dotační akci SFŽP na opravu (prašné) komunikace na Nepřejov. 
Důvod: při zaměření se zjistilo mnoho míst, kde pozemek nesouhla-
sí s průběhem cesty, v úseku Starcova Lhota – Nepřejov i Bláhovu 
mlýnu. U této dotační akce je třeba, aby obec byla vlastníkem po-
zemků v celém průběhu cesty. 

Nyní pan Miroslav Procházka ze Strakonic obci nabídl vypracování do-
tační žádosti  v rámci programu Ministerstva dopravy, kde je 85 % do-
tace a jiné podmínky (není třeba zaměření), žádost je nutno podat do 
31. 7. 2013.  

� projektování mostu Kotaškov, k.ú. Petříkovice. Rada prohlédla místo 
po povodni s majiteli okolních nemovitostí, A. Klatovským a M. Turnov-
cem. Na základě tohoto šetření i zkušeností z minulých povodní byla 
společně podána žádost na vyřešení protipovodňového opatření - no-
vého mostu. A. Klatovský požaduje i protipovodňovou bariéru. Zatím 
byla objednána oprava přístupové cesty k Turnovcům a oprava poško-
zené komunikace na mostku. Současný most je spíš propustek, 
z betonových krabic, které se vždy ucpou dřevem. Starosta navrhnul 
vyprojektování mostu, který by měl dostatečnou průtokovou schopnost 
a úpravu toku, vedoucí až ke stavebnímu povolení, aby se mohlo poté 
včas využít dotačních programů. 

 
Zastupitelstvo vzalo na v ědomí  
� návrh cen za opravy (většinou drobné, místní) na komunikacích na 

území obce, od firmy Údržba silnic Osečany. Zastupitelstvo pověřilo 
radu, aby tuto nabídku podrobně prozkoumala a určila priority a popří-
padě vypuštění některých položek. 

� dotaci Společenství obcí Venkov na opravu oken v tělocvičně a 
v obecním domku v Brtci ve výši  48.750,-Kč, a na obnovu dětského 
hřiště u čp. 105. Celková částka na obnovu hřiště bude 93.533,-Kč, po-
kud by část instalace dvou herních prvků vykonala obec, pokud by ce-
lou instalaci provedla firma (TR Antoš), byla by akce za 102.827,-Kč 
(výše dotace je neměnná). Rada rozhodne, která ze dvou variant bude 
vybrána. 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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� stížnost Klatovských a Turnovcových na to, že obec Nadějkov nedává 
peníze lidem, poškozeným povodní - podle jejich názoru se tak v Jis-
tebnici děje. 

 
Rada č. 13/13, 30. 7. 2013 
 

     Rada projednala na místě potřebu oprav místních komunikací a roz-
hodla vypsat výběrové řízení na tuto akci. Opravovat (záplatovat) se bude 
silnice na Brtec a v Brtci, Vratišov, silnice na Hubov, Hronovu Vesec a Ko-
taškov. 
 
 

Mimo řádné zastupitelstvo č. 7/13, dne 31. 7. 2013 
 

Zastupitelstvo schválilo 
     plán oprav místních komunikací za cca 553 151 Kč s DPH. 
Opravy místních komunikací ve správě obce byly předjednány na zasedá-
ní zastupitelstva dne 29. 7. a projednány radou 30.7. Ta navrhla zastupi-
telstvu tento plán oprav:  
� Brtec – osada. výsprava teplou asfalt. směsí cca 8 t – výtluky,

odvodnění, výsprava TURBO cca 9 t – začištění výtluků, drobné trhliny, 
Kanalizační šachta, přebetonování kanalizačního řadu + armatura 

� Brtec – křižovatka Pohoří: výsprava teplou asfalt. směsí cca 16 t – vý-
tluky, vyjeté koleje, výsprava TURBO cca 9 t – začištění výtluků, drob-
né trhliny  

� Vratišov: výsprava teplou asfalt. směsí cca 16 t – výtluky,vyjeté koleje. 
Výsprava TURBO cca 9 t – začištění výtluků, drobné trhliny.  

� Hubov – od křižovatky silnice na konec osady: Výsprava teplou asfalt. 
směsí cca 12 t – výtluky,vyjeté koleje, Výsprava TURBO cca 9 t – za-
čištění výtluků, drobné trhliny     

� Hronova Vesec – Nadějkov: výsprava teplou asfalt. směsí cca 5 t – vý-
tluky,vyjeté koleje, Výsprava TURBO cca 9 t – začištění výtluků, drob-
né trhliny, Dosypání krajnice (kámen frakce 32/63 + recyklát) 

� Nadějkov - Mozolov: výsprava teplou asfalt. směsí cca 12 t – výtluky,
vyjeté koleje, Výsprava TURBO cca 9 t – začištění výtluků, drobné trhli-
ny. 

 

Zastupitelstvo vzalo na v ědomí 
     informaci starosty o tom, jak po povodni probíhalo odškodnění soukro-
mých osob v Jistebnici: město Jistebnice občanům žádné peníze nedáva-

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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Po třech letech od naší první ovocné aleje to chápu jako výzvu. Výzvu 
k sázení dalších ovocných alejí, stromořadí i solitérů. Na konci října zasa-
díme šest jabloní na Drahách. Ona výzva je však mnohem silnější. A tak 
mě napadá, že jabloňová alej by mohla pokračovat třeba podél obecní 
cesty od Cihelny k bývalému rybníku Pilař, alej z karlátek (pozn. švestko-
vá) či alespoň stromořadí by zase slušela staré cestě na Mozolov. 

Koho stále aktuální téma alejí zajímá, může zalistovat v kvalitní literatu-
ře. Velmi pěkná publikace je např.: Veličkovi, M.a P. a kol.: Aleje české a 
moravské krajiny. Historie a současný význam. Dokořán, Praha, 2013. 
 

Pečovat o duši nad ějkovským p řísluší  
       

      Ve společném dlouhodobém projektu okrašlovacího spolku a farnosti 
jsme po úspěšných pozdně jarních a letních akcích, jakými byly např. Ví-
kend otevřených zahrad s Teátrem Víti Marčíka, Otvíračka Farské na 
3. pokus s Markou Míkovou, Tichou pohodou a Rock Folk People či čtyři 
promítání Letního biografu Farská, na podzim a zimu připravili další akce.  
      Rádi bychom pokračovali v některých téměř už tradičních aktivitách – 
moštování, sázení, zpívání, slavení….  
      Navíc se pokusíme oživit řemeslnou dílnu, která má sloužit široké ve-
řejnosti. Jednou za měsíc v ní připravujeme „tvorbu“, kterou povede zku-
šený lektor (profesionál). V září jsme v dílně vytvářeli „Strážce Farské za-
hrady“. Osobně tuto dílnu pro děti a hravé dospělé považuji za dosud nej-
lepší. Vznikla tři opravdu úžasná díla, zatím pracovně nazývaná TEN – 
TA - TO (k vidění na webu, po „upečení“ i v zahradě). Vládl klid, pohoda 
a radost. Času jsme měli dost. Přímo lví podíl na atmosféře, stylu tvorby 
i výsledcích mají Anežka a Honza Černí a Štěpánka Našinců, kterým tímto 
děkuji. Jejich výtvarný talent a tvůrčí schopnosti jsou nezpochybnitelné. 
V kombinaci se způsobem, jakým pracují s dětmi, vzniká podnětné a tvůrčí 
klima, tedy něco vzácného a jedinečného. Nepochybuji, že v říjnu i listopa-
du to bude podobně fajnové. Eva Volfová i Jarda Těsnohlídek jsou duše 
spřízněné, osoby milé a to je podstatný předpoklad „úspěchu“.  
      V zimě 2014 se nám snad podaří „Zimní biograf Farská“, ale o tom více 
v příštím čísle…  
      Vše uvedené můžeme realizovat jen díky svému odhodlání a částečné 
finanční podpoře obce a Jihočeského kraje. Dobrovolné vstupné a pří-
spěvky diváků jsou třetí důležitou „podmínkou“. Ani bez jednoho bychom 
se neobešli. Děkujeme.  

Jana Průšová, www.okraslovaci-spolek.cz 
 

Všechny plánované akce najdete v přehledu na následující straně.  

SPOLKY 
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Okrašlovací spolek 
 

Aleje aneb hlad po ovoci = výzva 
 

Leckdo si asi vzpomene na sázení jabloňové aleje u Hubova v říjnu 
2010. Možná někteří znovu pocítí emoce, které tato akce vyvolala. Ty pří-
jemné, pozitivní a radostné tehdy jednoznačně převládly. Počasí nám přá-
lo, slunce svítilo a atmosféra byla hravá. Jablůňkám jsme přáli, ať dobře 
zakoření (Karel Urbánek z Jistebnické vrchoviny se tehdy smál, že nesází-
me stromky ale řepy, protože kořenový systém stromků nebyl, mírně řeče-
no, ideální), ať se jim daří a rostou a někteří jsme se začali těšit na jablíč-
ka. Z 26 vysázených jabloní odrůd Ametyst, Orion, Lipno a Letní průsvitné 
přezimovalo 25 stromků, jednu v zimě poškodil náklaďák klouzající se 
z kopce od Hubova. V předjaří jsme poprvé zasáhli do tvaru stromků 
a snažili se o „výchovu“, což každoročně opatrně opakujeme. Následně 
stromky obrazily a vyhnaly nové haluze. Do podzimu uhynuly tři jabloně, 
důvody různé. Věnovali jsme se zálivce, obžínání stromů a zamulčovali 
jsme nejbližší okolí stromků v průměru cca 1m2 plochy, abychom zvýšili 
jejich šanci uspět v konkurenci bujné buřiny, která podél silnice roste. Bě-
hem měsíce si to opět zopakujeme, tentokrát s kartony, ekotextilií a štěp-
kou. Stromům prospějeme a sobě ulehčíme péči. (Postupně tak učiníme 
i u ořešáků a švestek.) 

Na podzim 2011 jsme s dětmi ze školy nahradili uhynulé stromy, tento-
krát odrůdami Matčino, Chodské a Panenské a dalších pět jabloní jsme 
zasadili jako stromořadí do meze Luďka Fuky podél cesty od Hubova 
k Cihelně. Na jaře 2012 některé jablůňky prvně kvetly. Letos na jaře se 
květy obalily a byla to nádhera. Bohužel první stromek od Hubova někdo 
zlomil a na protější straně vylomil půl koruny.  Bylo nám to líto. Brzy tedy 
učiníme třetí pokus a zasadíme nový. 

K našemu překvapení bylo na třech stromcích několik jablíček. Čekali 
jsme, že spadnou. Nespadla, rostla, začala se vybarvovat a mohla dozrát. 
Nedozrála! Někdo je sklidil, přesněji řečeno oškubal tak, že stopky zůstaly 
na větvích. Že by  potulní hladoví pocestní nebo snad vojenští vysloužilci? 
I když ti mohli vždy sbírat jen spadané plody a tady ještě nepadlo jablko 
daleko od stromu…. 

Mrzí mě, že jsme si první úrodu nevyfotili a ani jedno jablíčko neochut-
nali. Potěšili bychom sebe i Nadaci Partnerství, která před třemi lety vý-
sadbu aleje finančně podpořila. Věřím v příště. Chce se mi říct, ať sklidil 
kdokoliv, kéž si pochutnal! Ale trochu pochybuji. Chtělo by to totiž více ča-
su k dozrání, alespoň do půli října. I přes trochu mrzení se však raduji. 
Vždyť zmizelá úroda dokazuje, že jablíčka lákají, zájem o ovoce tu je, 
možná je to i hlad a  leckde je evidentně o jablka nouze. 

SPOLKY 
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lo, jediný finanční zásah do soukromého majetku byl u poškozené hráze 
Nového rybníka, který hrozil protržením 
 

 

Rada č. 14/13, 14. 8. 2013 
 

      provedla výběrové řízení na opravu místních komunikací a vybrala fir-
mu Údržba silnic s.r.o. Osečany jako zhotovitele díla. 
  

 

Rada č. 15/13, 20. 8. 2013 
 

Rada rozhodla: 
� vyhlásit výběrové řízení na pronájem hostince U Jandů.  
� sepsat nájemní smlouvu na byt v čp. 105 s Lukášem Čichovským.   
 
 

Rada č. 16/13, 4. 9. 2013 
 

zveřejnila záměr prodeje obecního pozemku č. 360/40 v k.ú. Nadějkov, 
v ulici Homolské. 
projednala nájemní smlouvu na fotbalové hřiště se Sokolem Nadějkov.   
vzala na vědomí: 
� žádost Klatovských o finanční příspěvek, bude předána zastupitel-

stvu.  
� žádost pana Phana o nájem hostince. Rada vzala na vědomí, že 

starosta poslal tomuto pánovi vyhlášení výběrového řízení na nájem 
hostince. 

� žádost SDH Nadějkov o užívání tzv. staré hasičárny. V plné šíři bu-
de možné žádosti vyhovět, až bude objekt Součkoviny v takovém 
technickém stavu, aby mohl sloužit jako garáž a sklad. Stodola, ve 
které by se mohla garážovat technika, se nyní vyklízí a bude ji nut-
no stavebně zajistit a opravit tak, aby byla bezpečná, včetně stře-
chy. 

� potřebu opravit střechu na obecním domku ve Starcově Lhotě, kte-
rou zatéká.  

� záměr F. Čipery vybudovat ve St. Lhotě nový rybník. Rada rozhod-
la, že tento záměr bude zveřejněn a předán zastupitelstvu, kvůli po-
tvrzení územního plánu obce.   

 
Zápisy ze zastupitelstev jsou zveřejněny na internetových stránkách obce 

a k nahlédnutí na obecním úřadě, usnesení rady jsou na webu 
 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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   Krátké zprávy 
 

Spolky - žádosti o p říspěvky 
 

     Obec začíná pracovat na návrhu rozpočtu na příští rok. Proto vyzývá 
místní spolky, aby dávaly své žádosti o příspěvky včas, do konce listopa-
du, aby mohly být zahrnuty do rozpočtu obce.  
     Svoje žádosti o rozpočtové akce mohou podávat i neformální sdružení 
a občané, žádosti bude posuzovat rada a zastupitelstvo obce.  
     Již nyní například obec dostala žádost od občanů Chlístova, ve které 
sice není zatím vyčíslena peněžní částka, ale jsou vyjmenovány práce, 
které občané chtějí provést. Stejně tak máme na obci seznam činností 
a prací ve Starcově Lhotě, kde vznikl zatím jediný osadní výbor.  
     Kdo nedá svůj požadavek včas, nemusí potom v průběhu roku 
s nějakými žádostmi uspět. 
 

Pozemkové úpravy 
 

     Na území naší obce zatím probíhají pozemkové úpravy jen částečně, 
na hranicích katastru. Pokud by měly proběhnout řádně, je třeba podat 
žádost za obec a potom to může být stejně akce na několik let. Zatím žád-
ná žádost podaná nebyla. Besedu o tom, co pozemkové úpravy znamena-
jí, povede u nás pracovník pozemkového úřadu v sále hostince u Jandů 
v říjnu, občany řádně pozveme. 
 

Hasiči 
 

     Naší Jednotce Sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) zde veřejně 
tlumočím písemnou pochvalu od ředitele HZS Jihočeského kraje, plukov-
níka Ing. Lubomíra Bureše:  „Vážený pane starosto, dovolte mi, abych tou-
to cestou poděkoval JSDH Vaší obce za vzornou spolupráci při likvidaci 
následků povodní, které zasáhly území našeho kraje v červnu. Já i moji 
kolegové si velice vážíme nasazení, ochoty a účinné pomoci... je nám ctí 
s Vámi spolupracovat...“ 
     Dále Jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) a zástupce 
čtyř našich SDH zvu jako starosta obce na společnou schůzi ve středu 
2. října od 18 hodin v kině. Na programu bude rozdělení materiálu „z dota-
ce“ - hasicí přístroje a hadice - a  plány na příští rok, hlavně ve vztahu 
k rozpočtu obce. Součástí této schůze bude i schůze povodňové komise, 
neboť naši hasiči jsou školeni v poslední době také na zvládání živelných 
pohrom. Povodňová komise se bude aktualizovat, stejně jako povodńový 
plán obce. 

ZPRÁVY Z OBCE 
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    Divadelní a osv ětový spolek Fikar  
 

      srdečně zve na  

      koncert Bumova komorního orchestru  
      v kostele Nejsvětější Trojice v neděli 13. října od 15 hodin 
      Program:  
        Benjamin Britten – Simple Symphony op.4  
        Edward Elgar – Serenáda e moll pro smyčcový orchestr op. 20  
        Petr Iljič Čajkovskij – Serenáda pro smyčcový orchestr C dur op.48 
 
      Od konce srpna spolek pilně zkouší novou divadelní hru - pohádku Ja-
roslava Žáka Kouzelné rukavice. Premiéry budou dvě (v různých alterna-
cích), v sobotu 16. a neděli 17. listopadu, předprodej jako obvykle u Mar-
cely Chocholaté na obci - sledujte plakáty a web!                              

nami, kteří věnovali opravdu mnoho osobního volna při brigádách, admi-
nistrativě, stavebním dozoru atd. 
      Prostory hasičského domu budou sloužit pro činnost sboru, budou zde 
pořádány akce pro veřejnost i děti – například turnaj ve stolním tenise, 
kurz pletení košíků a různé přednášky. Sál s příslušenstvím je možné si 
zapůjčit pro pořádání oslav, schůzí i jiných akcí. Pro nenáročné je mož-
nost jeho využití jako ubytovny. V případě zájmu nás kontaktujte na e-
mailu sdhpetrikovice@centrum.cz nebo telefonu 724 913 232.  
      Slavnostní otevření Domu hasičů proběhne 28. 9. 2013 od 15 hodin. 
Na programu bude svěcení plastiky patrona hasičů Sv. Floriana, květnaté 
proslovy, přestřižení pásky a představení hasičského domu. K poslechu 
i tanci zahraje kapela. Pro děti bude připravena trampolína, skákací hrad, 
paintballová střelnice a další. Bude zajištěno občerstvení a grilované klo-
básy. Srdečně všechny zveme! 

Za SDH Petříkovice Jirka Benda 
 

SPOLKY 
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SDH Petříkovice zrekonstruoval 
rybní ček a  otevírá D ům hasi čů 
 
     Sbor dobrovolných hasičů Petříkovice zažil velice ná-
ročný rok a půl. V minulém roce jsme vypracovali a pro-
střednictvím obce Nadějkov podali žádost o dotaci na 
rekonstrukci návesního rybníčka v Modlíkově, který záro-

veň slouží jako požární nádrž pro okolí. Během rekonstrukce byl rybníček 
odbahněn, opravena hráz a vybudován kamenný přepad. Akce byla finan-
cována z grantu Jihočeského kraje. 
     Jak si jistě mnozí všimli, v Petříkovicích se z bývalých kanceláří JZD 
stal během roku Dům hasičů Petříkovice. Budovu zakoupila obec v dražbě 
na konci roku 2011 a pronajala na deset let sboru dobrovolných hasičů. 
Na podzim roku 2012 jsme vypracovali a podali žádost o dotaci na rekon-
strukci přes Občanské sdružení MAS Krajina srdce v rámci Fiche č. 10: 
III.2.1. Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů. Žádost 
byla podpořena a proto se v únoru začalo vesele vyklízet, bourat a rekon-
struovat. Stavební práce provedla firma BD Stavby ze Sepekova, elektro-
instalaci Elluno, vodoinstalaci Ondřej Hulan a klempířské práce Jiří Dušek. 
V rámci rekonstrukce byly udělány nové stropy, podlahy, opraveny omítky 
uvnitř i venku, zrekonstruováno sociální zařízení, zateplen strop a ústřední 
topení bylo nahrazeno kamny na dřevo. V budově vznikla společenská 
místnost s barem, sklad kulis a rekvizit divadelního spolku Fikar, kuchyň a 
dvě místnosti sloužící jako klubovna, sklad nebo noclehárna. Sklep je vyu-
žíván jako sklad materiálu. Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem byla 
upravena a osázena předzahrádka.  
     Celkové náklady na projekt v rámci dotace byly 496.071 Kč, z této 
částky byla dotace 446.463 Kč a spoluúčast 49.608 Kč. Další náklady, kte-
ré ještě nejsou přesně spočítané, se budou pohybovat kolem 70 tisíc Kč. 
Ty sbor financuje z peněz uspořených za minulé roky, z darů členů i spon-
zorských darů. Brigádnicky bylo zatím odpracováno 450 hodin. 
     Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co se na rekonstrukci podíleli. 
Zvláště Občanskému sdružení MAS Krajina srdce za pomoc při adminis-
traci žádosti a získání dotace. Obci Nadějkov, která budovu zakoupila, za-
půjčila nám peníze na předfinancování rekonstrukce, darovala peníze na 
spoluúčast na projektu a v případě potřeby vypomohla s obecními zaměst-
nanci. Firmě BD stavby, Ondrovi Hulanovi a Jirkovi Duškovi za příznivé 
ceny. Dále firmě JUB Milevsko za 30% slevu na materiál, pivovarům Lob-
kowitz za vybavení výčepu, paní Pichové z Milevska a Zdíkovi za plastiku 
Sv. Floriana, Okrašlovacímu spolku, partnerům projektu a všem dalším, 
kteří nás podpořili finančně, materiálně či prací. Dále členům SDH s rodi-
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Vyhláška „o ochran ě nočního klidu  
a regulaci hlu čných činností“ 
 

      Vyhláška bude projednávána na zasedání zastupitelstva po uzávěrce 
tohoto čísla Hlasu.  
      Vznikala v roce 2009 a tehdy nebyl dostatečný počet členů zastupitel-
stva, kteří by byli ochotni hluk na území obce vyhláškou omezovat. Nejde 
přitom o žádný plošný a úplný zákaz, ale právě jen o regulaci, o rušení 
nočního klidu a o používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní 
dobu. Noční klid je všude dobou od 22.00 hod. do 6.00 hodin. V této době 
je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. 
      Dále má vyhláška omezovat hluk o svátcích a jiných státem uznaných 
dnech pracovního klidu. Zastupitelstvo by mělo stanovit přiměřenou dobu 
(např. od 9.00  do 18.00) veškerých prací a činností spojených s užíváním 
strojů, zařízení, přístrojů a nástrojů způsobujících hluk, např. motorových 
sekaček na trávu, motorových a okružních pil, motorových kos (křovino-
řezů), speciálních sportovních motocyklů, čtyřkolek, automobilů apod. 
      Omezení činnosti by se nevztahovalo na práce prováděné zeměděl-
skými mechanismy na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích mimo 
zastavené území obce a na provoz na pozemních komunikacích. 
 

Hostinec 
 

      Probíhá výběrové řízení na nájem hostince U Jandů.  
V radě i zastupitelstvu se mnohokrát debatovalo o způsobu provozová-

ní hostince. Byl zde i názor, že by obec měla hostinec přímo provozovat 
jako svoji organizační složku s odpovědným vedoucím jako zaměstnan-
cem obce, ale i to má svá úskalí. Rada nakonec vyhlásila normální výbě-
rové řízení, po kterém by si mohla vybrat nájemce nebo provozovatele. Od 
účastníka výběrového řízení se požadovalo toto: profesní životopis, doklad 
o vzdělání (vyučení), výpis z rejstříku trestů a vlastní návrhy a představy: 
nabídka sortimentu služeb, které budou poskytovány, otvírací doba, na-
bídka nájemného.  
      Obec si v budoucí nájemní smlouvě vyhrazuje mít vliv na otevírací do-
bu hostince. Předmětem nájmu je hostinec, spodní patro a pozemky nále-
žející k hostinci. Horní patro budovy je společenský sál s příslušenství a 
má být zachována jeho funkce společenská a kulturní. Jeho nájem má být 
upraven zvláštní nájemní smlouvou. 

Zatím se přihlásili dva zájemci, kteří však o provozování pohostinství 
příliš zájem nejeví, proto rada rozhodla VŘ pozastavit.  
 

ZPRÁVY Z OBCE 
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Fotbalové h řišt ě 
 

     má v bezplatném pronájmu na dalších deset let Sokol Nadějkov. Pro 
příští rok se snažíme získat dotaci na údržbu jeho povrchu. Je třeba po-
vrch provzdušňovat, dosévat a hnojit, a samozřejmě, když je sucho, tak 
zavlažovat. Když obec získá na toto prostředky, Sokol se bude muset 
o hřiště zodpovědně starat. 
 

Oprava komunikací 
 

     proběhla v srpnu, šlo o místní, maloplošné opravy nejhůře postižených 
míst, protože bez dotace se toho moc pořídit nedá. Takže se opravily 
kousky komunikace v Brtci, Vratišově, pod Hronovou Vescí a u Hubova. 
 

Dotační akce 
 

     U tělocvičny proběhla částečná oprava – výměna oken a zazdění oken 
na sever, čímž by se mělo dosáhnout jejího lepšího vytápění. Následovat 
bude částečná výměna oken na obecním domě (kulturáku) v Brtci. Ukon-
čuje se též rekonstrukce požární nádrže před Brtcí. 
     Letos se ještě opraví kaplička nad nadějkovským náměstím a zvonička 
v Bezděkově. 
     Největší akcí by mohla být oprava cesty na Nepřejov, kde obec podala 
dotační žádost, ale zatím nevíme, jestli úspěšně 
     Na hřišti u čp. 105 nahradila starou klouzačku nová, místo starých hou-
paček bude nové „hnízdečko“. Jsou na něj už připravené sloupky, ale pod-
le požadavků dodavatelské firmy (TR Antoš) musí beton, ve kterém jsou 
ukotveny, tuhnout celé tři neděle. 
 

Nové zdroje vody pro Nad ějkov 
 

     Nyní probíhá akce „Vrty“. Na na stráni pod Mozolovem se na dvou mís-
tech vrtá. Doufáme, že se voda najde. Současné zdroje poblíž potoka jsou 
již staré a velice nekvalitní. 
 

Vesnice roku 
 

     Nadějkov letos v soutěži Vesnice roku získal Čestné uznání za mimo-
řádnou rekonstrukci Farské zahrady. Blahopřejeme Okrašlovacímu spolku 
a farnosti a děkujeme všem, kdo na Farské přiložili ruku k dílu! 

Zdeněk Černý 
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Ohlédnutí druhé  
- jak se pe čené prase stalo atrakcí  

 
     A ještě jedno ohlédnutí, tentokrát za poslední sobotou v srpnu. Že si na 
konci prázdnin před hasičárnou děti opékají špekáčky, na to jsme už všich-
ni zvyklí. Je to bráno jako tradiční rozloučení s prázdninami, které pro děti 
připravují nadějkovští hasiči.  
     Letošní se ale trochu lišilo od těch z posledních let. Z jedné části za to 
mohla příroda sama a opět nám uchystala nádherné počasí místo obvyklé-
ho deště. Mraky se sice po obloze honily, ale až na jemnou spršku ve ve-
černích hodinách se žádný déšť nespustil. Druhou novinkou bylo pečené 
prase, které se od dopoledne otáčelo na rožni vedle hasičárny. Vonělo 
a zlátlo před očima, takže se nakonec pro mnohé stalo větším lákadlem 
než špekáčky a limonáda.  
     Ať už to bylo počasím nebo prasetem, obojím nebo jen náhodou, sešlo 
se nás před hasičárnou dost. Lidé přicházeli a odcházeli, někteří jen na 
chvíli, druzí i na pár hodin. Hasiči vyndali stoly a židle, rodiče a prarodiče 
usedli v družném hovoru a děti ovládly okolí. A protože bylo tak hezky, po-
bíhaly okolo ještě dlouho za tmy. Když už z prasete zbylo jen na uždibová-
ní, vesele se do něj pustily a ačkoliv se stále otáčelo nad ohněm, obraly ho 
poctivě až na kost. Když tato atrakce skončila, vymysleli jsme jim narychlo 
další. Kelímky s kostmi jsme schovali ve tmě na hřišti a poslali děti je hle-
dat. Nálezci pak dostali za odměnu pytlík brambůrků. Zní to možná trochu 
podivně, ale účel to splnilo: zase se na chvíli zabavily. Ale opravdu jen na 
chvíli. Poslední v záloze nám zbyly závody v hasičských bundách a hel-
mách. A ve tmě. Netřeba dodávat, že ani to netrvalo dlouho. Nakonec nám 
došly nápady i síly a děti si odvedly rodiče domů.  
     Snad to není jen můj dojem, že takové povedené rozloučení s prázdni-
nami alespoň zčásti vynahradilo to, že letos se hasiči nepustili do organizo-
vání dne dětí. Jak jsem psala 
v článku o Hrách bez hranic, velká 
část z nás se angažovala při jejich 
realizaci a na další akci měsíc před 
nimi nám prostě nezbyl čas.  
     Teď už zbývá jen přát si, aby 
i příští prázdniny skončily stejně pří-
jemně, ať už s prasetem, nebo bez 
něj.  

Štěpánka Našincová 
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     Tím skončil program, ale ne zábava. Ačkoliv se mnozí soutěžící vydali 
rovnou domů, jiní spolu s diváky zůstali a načatý večer pokračoval ještě 
dlouho do noci.  
     Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou i prů-
během Her. Kromě týmu organizátorů patří velký dík Standovi Cimpů, kte-
rý se za nadějkovské hasiče ujal veškeré organizace spojené s občerstve-
ním a celý den se o něj spolu s dalšími členy i nečleny staral. I těm všem 
děkuji. Nemůžu vyjmenovat všechny, kteří nám pomohli, ale pokud se po-
díváte na fotky, většinu z nich uvidíte.  

 

 
Organizační tým:  
nahoře zleva: David Kozák, Iveta Steinbauerová, Kuba Burda, Radek Sei-
dl, Honza Kozák 
dole zleva: Hanka Martínková, Monika Pincová, Jirka Jílek, Verča Klímo-
vá, Jirka Burda, Lukáš Čichovský, Jakub veselý 
zcela vlevo nahoře: moderátor Dan Čechtický 
zcela vlevo dole: maskoti Vítek a Adélka Martínkovi 
(foto Veronika Kožmínová) 
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Součkovina  
       

      Na plánovací setkání, která se konalo vpodvečer 26. července, si zá-
jemci nejprve prohlédli dům čp. 5, který obec koupila, a poté v kině deba-
tovali o jeho možném využití. Základem pro diskusi byl návrh arch.  Jiřího 
Jiroutka, který byl uveřejněn v minulém čísle Hlasu. Pan architekt byl na 
jednání s námi a na základě námětů občanů pracuje na dalších variantách 
své studie.  
      Jaké návrhy na červencovém setkání zazněly? Úvodem jsme úplně 
všecky zapsali, přítomní měli možnost je obodovat a poté ve čtyřech sku-
pinách diskutovali o tom, jak  by se ty nejlépe hodnocené daly skloubit a 
realizovat. Ne vždycky se všichni shodli, ale závěrem každá skupina před-
stavila svoji vizi ostatním.  
      Nejvíce bodů získaly tyto návrhy: společensky prospěšný byt, menší 
byty v podkroví, obecní úřad, informační centrum a půjčovna sportovních 
potřeb, tvořivá dílna pro veřejnost, provozní zázemí obce, ubytovací pro-
story, dílna k pronájmu a malé regionální muzeum.  
Náměty ze skupin: 
� výtah, v podkroví jeden větší a dva malé byty, v přízemí dílna, infocent-

rum + půjčovna + malá výstavní expozice, sklep nabídnout k pronájmu, 
ve stodole garáž, v podkroví stodoly možnost přespání 

� před rozhodnutím o velikosti bytů zjistit jejich potřebu v obci, v přízemí 
infocentrum a půjčovna, tvořivá dílna dle zájmu občanů, provozní záze-
mí obce, zachovat ráz budovy 

� v podkroví tři byty, zvážit možnost dvoupodlažního bytu, obecní úřad 
v Součkovině (škola na úřadě a ve škole DPS a/nebo byty), infocent-
rum a půjčovna; letní ubytování bude na faře 

� v přízemí obecní úřad s knihovnou (ušetřilo by se za výtah), v podkroví 
byty, v podkroví stodoly ubytování, dole zázemí obce, zachovat za-
hrádku 

 

      Kompletní výsledky byly po setkání uveřejněny na webu obce a visí na 
nástěnce v přízemí úřadu.  
      Další plánovací setkání, na kterém budeme rozhodovat o tom, která 
z variantních studií pana architekta Jiroutka se stane základem pro defini-
tivní projekt, připravujeme na sobotu 19. října. Moderovat ho bude opět 
Zdeněk Sedláček.   
      V Součkovině se zatím pokračuje v pracech, která bude potřeba udě-
lat, ať bude v budoucnu její využití jakékoli: vyklízí se dvůr, stodola, sklepy 
a půda a vyřezávají se přebytečné dřeviny. 
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Náměstí  
 

Plánované letní práce na náměstí začaly se zpožděním, které 
způsobily hlavně průtahy při dopracování projektu a výběrovém 
řízení, ale dnes už je cestička k obchodu i dlažba kolem pomníku 

a lípy téměř hotová. Prosím, mějte na paměti, že vydlážd ěné plochy mají 
sloužit chodc ům a nejsou ur čeny pro auta - ani k projížd ění, ani 
k parkování!  
     K ukončení první etapy přeměny náměstí zbývá vysadit dvě lípy a trval-
kové záhony mezi novou dlažbou a přidat lavičky. Výsadby bychom měli 
zvládnout částečně svépomocí - brigáda, pokud počasí bude alespoň tro-
chu milosrdné, bude v sobotu 26. října. Hned dva dny na to, na státní svá-
tek v pondělí 28. října, bychom pak mohli rekonstruované náměstí slav-
nostně otevřít.  
     Projekt „Naděje pro náměstí“ podpořila Nadace Partnerství v programu 
Místo pod stromy, který financuje SFŽP ČR a MŽP, a Jihočeský kraj 
z Programu obnovy venkova. Děkujeme dále Ivě a Adamovi Barošovým, 
Jiřímu Jiroutkovi, ŠS Větrov a všem, kdo přišli na plánovací setkání a obě 
dosavadní brigády. 
     Rekonstrukce náměstí samozřejmě ještě není u konce. Důležité však 
je, že obec má dnes hotový kompletní projekt jeho nové podoby, který byl 
připraven na základě veřejné diskuse a konzultován s dopravním architek-
tem a odborníky na řešení osvětlení a kanalizace. Na zastupitelstvo čeká 
rozhodnutí o tom, jak bude jeho realizace pokračovat v příštím roce.  
 

Strategické plánování  
 

     V diskusi  o Součkovině se několikrát objevila potřeba plánovat s širo-
kou veřejností nejen dílčí projekty, jako je náměstí nebo Součkovina, ale 
i  celkový rozvoj obce. V Nadějkově naposledy proběhly tyto veřejné deba-
ty při tvorbě územního plánu, kdy se konala řada setkání, dotazníková šet-
ření, vyjadřovaly se různé skupiny obyvatel.  
     Podobně probíhala tvorba strategie Místní akční skupiny (MAS) Krajina 
srdce v roce 2006. Díky podpoře MAS pak byla v uplynulých letech reali-
zována řada projektů - v Nadějkově to bylo například zřízení bezdrátového 
rozhlasu, oprava obecního domu ve Starcově Lhotě a Domu hasičů v Pet-
říkovicích, vybavení řemeslné dílny ve škole nebo kurzy řemesel a vaření. 
     Nyní Krajina srdce připravuje strategii pro další období. Bude se týkat 
Nadějkova i okolních obcí a podílet se na tom, jak bude vypadat, může 
úplně každý - veřejné setkání se koná poslední pátek v září. 

Olga Černá 
 

ZPRÁVY Z OBCE 
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po závěrečný tanec v Saloonu, který tradičně na konci dává průchod 
emocím a vybití případné zbylé energie, čekalo na soutěžící mnohé.  
     Mimo jiné hledání ,,zrnka zlata” v pudinku, dojení krávy, rodeo nebo 
vyloupení sejfu. Někdy záleželo na síle, jindy na obratnosti. Jednou po-
mohla vyhrát dobrá spolupráce týmu, podruhé vše stálo na jednotlivcích. 
Bylo třeba zapojit ruce i nohy, mozek i žaludek. Schopnost balancovat 
s kelímkem plným vody byla stejně důležitá jako umění vypít pivo ,,na ex”. 
Hlavní ale bylo se bavit. A to se nám snad povedlo. Ostatně, podívejte se 
na fotky, které můžete 
najít buď na webu Na-
dějkova, nebo na jeho 
facebookových strán-
kách. Mluví za vše.  
      
 
Dojení krávy předvádí 
organizátoři Honza Ko-
zák, Iveta Steinbauero-
vá a Kuba Burda 
(foto Ondřej Maňák) 
 
 
Nejúspěšnější letos byli Boříci z Horního Borku a ti budou Hry pořádat 
příští rok. Na druhém místě skončilo družstvo Kdo si hraje nezlobí z Jis-

tebnice a třetí místo obsadili Hasiči z Piko-
va. Uznání si samozřejmě zaslouží všichni 
zúčastnění, protože přes všechnu snahu 
se soutěž protáhla až do večera a na kon-
ci mnoho sil nezbývalo.  
     O dokonalou tečku za westernovým 
dnem se postaral starosta obce Zdeněk 
Černý spolu se starostou hasičů Honzou 
Cimpů. Po vyhlášení vítězů, předání cen a 
závěrečných proslovech byl v neplánova-
né, ale s radostí přijaté improvizaci zabit 
hledaný Zdeno Black. Střelou do zad (!) si 
tak Johnny Grill vysloužil odměnu, kterou 
po celou dobu her slibovaly vylepené pla-
káty. Oběma starostům za to dík.  
      
Zdeno Black a Johnny Grill 
(foto Ondřej Maňák) 

SPOLKY 
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SDH Nadějkov 
 

Ohlédnutí první  
jak jsme si hráli na kovboje 

 

      Nadějkov byl na samém počátku prázdnin hostitelem jedenáctého roč-
níku putovní soutěže Hry bez hranic. O původu i důvodu Her jsem psala již 
v pozvánce, která vyšla v červnovém Hlasu. Tentokrát bych ráda zavzpo-
mínala na to, jak se nám to povedlo. A poděkovala všem, kteří k tomu při-
spěli. 
      Kdo někdy pořádal akci pro veřejnost, ví co to obnáší. Po nekonečném 
plánování, zařizování a dohadování, když už je vše připraveno a termín 
pevně ukotven, vyděsí pořadatele předpověď počasí. Nad námi se ale slu-
níčko nakonec smilovalo a první prázdninová sobota byla pro celodenní 
pobíhání venku úplně ideální.  
      Na louce nad okály se sešlo 14 týmů soutěžících a nemalý počet divá-
ku připravených užít si všechno, co jsme pro ně připravili. A nebylo toho 
málo. Celé letošní Hry se nesly v duchu Zlaté horečky a jednotlivé disciplí-
ny na sebe navazovaly tak, aby (s trochou představivosti) přiblížily slasti 
i  trasti života zlatokopova. Proto jsme se pokusili i navodit atmosféru wes-
ternového městečka. Organizátoři se ozdobili kovbojskými klobouky a jme-
novkami ve tvaru šerifských hvězd, na občerstvení se stála fronta před Sa-
loonem a moderátor Dan Čechtický úžasně řídil celou akci z pódia pod ce-
dulí Sheriff. Obraz divokého západu v neposlední řadě dokreslil i náš pan 
starosta, který si i přes svůj nabitý program našel čas sehrát roli hledaného 
zločince Zdeno Blacka. Hry nám slavnostně zahájil i ukončil a snad se 

u toho i bavil. My jsme se 
bavili moc.  
     A jak tedy vypadal takový 
den zlatokopa na divokém 
západě v našem podání? 
Popisovat jednotlivé disciplí-
ny by zabralo moc místa. 
Věřte mi, scénář her byl na 
několik stránek. Mezi úvod-
ním zabíráním zlatonosného 
pozemku, kdy si celé druž-
stvo pořádně zaběhalo, až 

Saloon. Uprostřed v pruhovaném triku Standa Cimpa, vedle Terezka Ko-
záků a Ondra Hulan (foto Petra Dohnalová) 

SPOLKY 
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POZVÁNKA 
na setkání obyvatel obce 
při komunitním plánování   
strategie obce NAD ĚJKOV 

         Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu VENKOV 
a Místní akční skupiny Krajina srdce 

 

KDY:  v pátek 27. zá ří 2013 od 17:00 do 18:30  
KDE:  v kině v Nadějkově 

 

Program setkání: 
Proč se připravují strategické dokumenty pro období let 2014 - 2020? 

Sběr problémů, se kterými se obyvatelé obce setkávají a které jim ztrp-
čují život. Sběr návrhů na řešení místních problémů. 

 

Znáte problémy své obce? Máte dobré nápady a chcete jejich realizací 
přispět ke zlepšení kvality života nejen obyvatel ve Vaší obci, ale i oby-

vatel z celého území mikroregionu anebo místní akční skupiny?  
Nebo chcete řešit jiné místní problémy? 

Pokud ano, zúčastněte se setkání, na kterém budete vyslyšeni.  
Přispějte svými názory k přípravě strategických dokumentů, které Vaší 
obci, mikroregionu a místní akční skupině umožní v letech 2014 – 2020 

realizaci investičních i neinvestičních akci, které Vám usnadní život! 

 

Živá kronika 
 

      Projekt MAS Krajina srdce si klade za cíl zachytit pro budoucnost vy-
právění pamětníků v obcích. Tazatelé si s nimi chtějí povídat o jejich vzpo-
mínkách, natočit si je a vytvořit Živou kroniku - jejich životní příběhy, dopl-
něné starými dokumenty a fotkami. Dalším bodem projektu má být tištěná 
kronika obcí, složená z fotodokumentace osob, slavností, budov, krajiny 
apod. Měla by se konat také výstava velkých fotografií – porovnání minu-
losti a současnosti, a mnohé další akce. 
      Z Nadějkovska máme zatím čtyři nebo pět ochotných pamětníků. Pro-
sím další naše občany, kteří by byli ochotni vyprávět, jestli by se nám 
mohli přihlásit... 

Zdeněk Černý 

MAS KRAJINA  SRDCE 
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Začíná školní rok 2013/2014 
 
      V pondělí 2. září se opět otevřela školní budova a 
po letních prázdninách nás uvítalo první školní zvoně-
ní.  Všichni žáci slavnostně naladěni a plni očekávání 
usedli do lavic ve dvou třídách. Přišel se na nás podí-

vat a uvítat prvňáčky, jejich rodiče a ostatní žáky, pan starosta Ing. Zdeněk 
Černý. Přinesl našim novým prvňáčkům finanční dary. V letošním roce do 
lavic usedlo 25 žáků. Do první třídy patří 4 prvňáci, 7 druháků a 2 třeťáci. 
Ve druhé třídě se bude společně učit 6 čtvrťáků a 6 žáků pátého ročníku. 
     Díky štědrosti našeho zřizovatele Obce Nadějkov naši prvňáčkové na-
šli na svých lavicích velké množství učebnic, sešitů a ostatních školních 
pomůcek. Některé z nich budou moci využívat i v následujících školních 
letech. 
Co vše nás v letošním roce čeká? Již v září Týden zdraví na téma „Dětská 
práva“. Žáci se nenásilnou formou dozví informace o právech dítěte a bě-
hem „Dne osobních rekordů“ si prověří svoji sportovní vytrvalost a schop-
nost překonat sám sebe. Závěrem Týdne zdraví plánujeme uvítání podzi-
mu – Noc se skřítky podzimníčky se spaním ve škole. 
     Již od 23.9. se žáci mohou těšit na plavecký výcvik, na který nám opět 
přispívá ve velké míře náš zřizovatel Obec Nadějkov. Dne 3. 10. se zú-
častníme divadelního představení v Táboře „Veselá nauka klauníka“. Žáky 
4. ročníku čeká návštěva  Dětského  dopravního hřiště v Táboře.  Před 
podzimními prázdninami  vás zveme 25. 10. od 13:00 na drakiádu se 
sportováním a první den podzimních prázdnin 29. 10. se mohou děti těšit 
na tradiční výlet do Aquaparku v Příbrami.  Samozřejmě, že nás čeká i vá-
noční program a následně další aktivity, které opakovaně či nově zařazu-
jeme. V letošním roce nás čekají i některá nová témata v našem školním 
vzdělávacím programu. Bude to především rozšíření znalostí z ma-
tematiky, finanční gramotnosti, etické výchovy, dopravní výchovy a výcho-
vy ke zdraví – chování člověka za mimořádných situací. 
     Těšíme se rovněž, že se opět děti zapojí i do dění mimoškolního a to 
nejen v rámci zájmových kroužků pořádaných školou.  V  letošním roce 
jsme nabídku kroužků částečně inovovali. Nově jsme zařadili dramatický 
kroužek a počítačový kroužek byl nahrazen kroužkem dovedných rukou. 
Některé aktivity jsou pro žáky připravovány maminkami našich žáků a paní 
Olga Černá v místní knihovně bude organizovat tradiční čtenářská a tvoři-
vá odpoledne. Do práce s dětmi se zapojují i ostatní místní spolky, i této 
byť nepřímé spolupráce si jako škola vážíme. 
     Děkujeme všem za podporu při našich sběrových aktivitách. Nadále 
škola organizuje sběr starého papíru, PET víček, hliníku, použitých baterií, 

ŠKOLA  
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elektropřístrojů, pomerančové kůry a kaštanů.  Již třetím rokem sbíráme 
i použitý kuchyňský olej.  
      V letošním roce byly nově vymalovány prostory školní družiny a moder-
nizován nábytek školní družiny. Byla vymalována i chodba v přízemí školy 
a třída, která slouží pro výuku jazyků a výtvarné výchovy, a zakoupeny 
některé nové pomůcky pro pohybové aktivity žáků. Lepší vytápění tělo-
cvičny by měla zajistit výměna oken a dveří na její jižní stěně a zazdění 
přebytečných oken na straně severní. 
      Všem Vám u příležitosti zahájení školního roku 2013/2014 přejeme  
mnoho zdraví a spokojenosti a žákům především školní úspěchy a mnoho 
nových vědomostí a dovedností, kamarádů a zážitků. 
 

Paní učitelky ZŠ Nadějkov Mgr. Tereza Juskovičová, Mgr. Blanka Kubů   
a paní ředitelka Mgr. Regina Mihulová 

 

    Knihovna  
 

      Pravidelné akce začínají v knihovně od druhého říjnového týd-
ne. Ve středu 9. října vyjede „pojízdná knihovna“ do Brtce, Starco-
vy Lhoty a Domu s pečovatelskou službou, ve čtvrtek dopoledne 
přijdou na první čtení děti ze školky, odpoledne pak školáci z 1.-3. 
třídy. Pro starší děti bude letos pravidelné čtení v pátek odpoledne po dru-
hé hodině a mám velkou radost, že s výtvarnými aktivitami jim opět bude 
pomáhat Štěpánka Našincová. Co budeme společně číst? Dalo by se říct, 
že „velkým dětem o malých lidech a menším dětem o velkých lidech“ - če-
ká nás druhý díl příběhu Tobiáše Lolnesse, který přes prázdniny vyrostl 
a měří už skoro dva milimetry, a dobrodružství malé Sofie s Obrem Dob-
rem, který je proti ostatním obrům docela střízlík: má pouhých osm metrů. 
      V sobotu 12. října v 16 hodin zahájí P. Zdík v obřadní síni výstavu foto-
grafií - Památky Nadějkovska a Chyšecka objektivem studentů Grafické 
a multimediální laboratoře VŠE. Studenti fotografovali v okolí během své-
ho letního semináře a výsledky se rozhodli představit právě v Nadějkově. 
Výstavu doprovodí květinová vazba Elišky Svobodové a můžete ji navštívit 
ještě v neděli 13. října „po kostele“, a poté v otevírací době knihovny (nebo 
po dohodě) až do 1. listopadu. Na výstavu naváže rovněž v sobotu 12. říj-
na od 17 hodin přednáška Mgr. Ludmily Mikulové z Husitského muzea v 
Táboře: Kříže, kapličky, kaple - stavby s duchovním zaměřením na Tábor-
sku. Koná se v rámci pravidelných besed v Čajovně Na stezce; program 
dalších čajoven najdete v přehledu akcí na str. 24. 
      Nové knížky z Tábora budu mít od 27. září - přijďte si vybrat!  

      Olga Černá 
 

ŠKOLA  / KNIHOVNA 


