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    Blahop řejeme všem,  
 

        kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 
červenec: 
Zdeněk Stehlík, Starcova Lhota; Jiří Čapek, Křenovy Dvory 
Anna Kozáková, Vratišov; Antonín Picka, Mozolov 
Miroslav Kolář, Starcova Lhota; Marie Fernandezová, Šichova Vesec 
Stanislava Kotalíková, Hronova Vesec; Ilona Klatovská, Petříkovice 
František Votruba, Nadějkov; Miloš Adamec, Kaliště 
 
srpen: 
Vladimíra Steinbauerová, Nadějkov; Jaroslava Jílková, Nadějkov 
Josef Benda, Hronova Vesec; Marie Fairaislová, Nadějkov 
František Čipera, Starcova Lhota 
 
září: 
Hana Čiperová, Starcova Lhota; Václav Kolář, Nadějkov 
Milan Kvasnička, Nadějkov; Alena Šitnerová, Větrov 
Václava Nováková, Modlíkov; Dagmar Vondráková, Nadějkov 

 

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 říjnu 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 3. prosince 2017, všechny podepsané 
příspěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené 
v tiráži, vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosí-
me 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 23 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, tj.   
7 + 16 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 
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Letos si v Milevsku připomínáme 830 let od 
založení našeho kláštera. K této příležitosti 
máme připraven na podzim bohatý program. 

Po prázdninové pauze začínají opět skaut-
ské schůzky. Letos budou probíhat každý 
pátek v čase 16 - 18 hodin. 

V uplynulém roce jsme si tancování užili, 
protože téměř všechno, co jsme se na kur-
zech naučili, jsme mohli využít na různých 
večerech s živou country hudbou.  

Stru čně z obsahu: 

 Z jednání obecního zastupitelstva (2)  
Poplatek za odpady, Zámek v Nad ějkov ě (5)  

Pozvánka do divadla (6) Zprávi čky ze školi čky (7) Farnost (8)  
Fikar, divadelní a osv ětový spolek, Čajovna Na stezce (9) 

SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov (10)  
Hostinec U Jand ů, Okrašlovací spolek (11) 

Skauti (12) Kortanova chalupa v Chlístov ě (13) 
Country v Nad ějkov ě (14) 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2017 
dne 30. června 2017 
  
Schválení programu zasedání 
 
Navržený program:   
  

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
ČOV  
Vodovod Větrov 
Závěrečný účet Obce Nadějkov 
Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 
Rozpočtové změny 
Pohostinství „U Jandů“ 
Podej pozemku 
Nákup majetku 
Anomálie Číčovice, informace 
Závěr 
 
Volba zapisovatele a ov ěřovatel ů zápisu 
Usnesení č. 38/2017:  Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání 
a dále pana Zdeňka Černého jako zapisovatele, paní Petru Dohnalovou 
a pana Antonína Picku jako ověřovatele zápisu ze zasedání dne 30. 6. 
2017.  
 
ČOV 
Usnesení č. 39/2017:  Zastupitelstvo preferuje vybudování ČOV Nadějkov 
jako diskutovanou variantu č. 2: „aktivační mechanicko – biologickou čistír-
nu“. V další studii bude varianta č. 1: „štěrbinová nádrž a biologická nádrž“ 
projednaná stručněji.  
Usnesení č. 40/2017:  Zastupitelstvo schvaluje vypracování studie ČOV 
Nadějkov, variantu mechanicko – biologické čistění aktivací společností 
VSP Projekt, v. o. s. Tábor a pověřuje starostu obce podpisem všech do-
kumentů potřebných k realizaci projektu, rozpočtové změny související 
s projektem deleguje zastupitelstvo do pravomoci rady obce.  
Usnesení č. 41/2017:  Zastupitelstvo obce schvaluje dosud vynaložené 
náklady, uvedené výše, související s posouzením původního projektu 
a přípravou studie ČOV Nadějkov a související rozpočtovou změnu dele-
guje do pravomoci rady obce. 
 
 
 
 

Z���� � ���� 

15 H��� N���	
���, �. 3, ���. XXV., ��	�� 2017 

 

 

 O��� � �
��� 

Nesmím zapomenout na příjemné taneční večery na statku u Budků 
v Úklidu u Nedrahovic, kde jsme oslavili významná životní jubilea našich 
tanečníků spolu s již zmíněnými kapelami ze Sedlčanska. 

Také country večer v Hronově Vesci se skupinou Sedband se vydařil. 
Přestože se uskutečnil na začátku prázdnin a konalo se v tu dobu hodně 
akcí v okolí (např. Přestěnický hudební festival), sešlo se kolem padesáti 
lidiček z Nadějkova a okolí. Váš zájem nás potěšil a doufáme, že 
se v hojném počtu zúčastníte i dalších podobných akcí na Nadějkovsku. 

Přijďte podpořit country muziku, která má v Nadějkově tradici, svou 
účastí na akcích nebo využijte nabídku přímo na kurzy country tanců 
v Nadějkově, které se konají každý pátek od 19 hod. v tělocvičně.  

 
Pokud chcete dostávat pozvánky ve formě SMS, dejte vědět na telefonní 

číslo 776 096 156. Těší se na vás Marie Bendová a Country Friends.  
Foto je z vystoupení na farmářském trhu v Sedlčanech 16. září 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marie Bendová 
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Country v Nad ějkov ě 
 
Rok se s rokem sešel a opět začínají kurzy country tanců pro začáteční-

ky. V uplynulém roce jsme si tancování užili, protože téměř všechno, 
co jsme se na kurzech naučili, jsme mohli využít na různých večerech 
s živou country hudbou. Jsou to akce na Sedlčansku, kde hrají country 
skupiny Sedband, kapela Fandy Tomáška, Vektory, Klikaři a na festival 
Kosohorský bodlák v Kosově Hoře přijíždějí country kapely z Prahy, do-
konce i z Ústí nad Labem. Letošního Kosohorského bodláku se zúčastnila 
jako divák a posluchač i známá textařka Gabriela Osvaldová. 

Také do Tábora jsme jezdili na kapely Staroušband, Disharmonie 
a zúčastnili jsme se i zdařilého minifestivalu country muziky v Čekanicích 
v hostinci Na vyhlídce. Též oblíbený Fidlefarm v Nových Dvorech u Opa-
řan s muzikou převážně houslovou jsme ani letos nevynechali. 

Tradiční jsou i víkendové pobyty v Květuši s profesionální taneční výu-
kou Jitky Bonušové na jejím statku. Lze absolvovat víkendové lekce 
s dojížděním bez ubytování, což někteří z nás využívají. Získali jsme tam 
nové přátele, se kterými se setkáváme na country bálech v okolí Strakonic 
nebo v Borotíně. 
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Vodovod V ětrov 
Usnesení č. 42/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí informace o stavu 
vodovodního řádu Kaliště Větrov. Ukládá správci obecního majetku prově-
řit možnosti dalšího provozování vodovodu s firmou ČEVAK.  
 
Závěrečný ú čet obce za rok 2016 
Celkové příjmy: 23 529 412,03 Kč 
Celkové výdaje: 21 820 502,07 Kč 
 
Účetní uzáv ěrka Obce Nad ějkov za rok 2016 
Výsledek hospodaření běžného účetního období za rok 2016 byl 
3 269 824,50 Kč. 
Usnesení č. 43/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí stanovisko finanční-
ho výboru obce ze dne 30. 6. 2017.  
Usnesení č. 44/2017: Zastupitelstvo schvaluje provedení následujících 
nápravných opatření: 
účetní jednotka provede přeúčtování pozemků na analytických účtech 
účtu 031 – Pozemky řádně dle kategorie jednotlivých pozemků. Při účto-
vání a zveřejňování smluv bude používat platné právní předpisy. 
Termín pro odstranění nedostatků stanovuje na 28. 2. 2018. 
Usnesení č. 45/2017: Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření 
a Závěrečný účet Obce Nadějkov v roce 2016 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrady. 
Usnesení č. 46/2017: Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku Obce Na-
dějkov za rok bez výhrady. 
 
Závěrečný ú čet DSO Čertovo b řemeno 
Usnesení č. 47/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet 
DSO Čertovo břemeno za rok 2016. Zveřejněn byl na úřední i elektronické 
úřední desce od 1. 6. 2017 do 16. 6. 2017. 
 
Rozpo čtové opat ření 
Usnesení č. 48/2017: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 
č. 6/2017 ve výši 33 000 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.  
 
Pohostinství U Jand ů 
Usnesení č. 49/2017: Zastupitelstvo schvaluje v souladu s usnesením 
č. 26/2017 nákup vybavení kuchyně Pohostinství U Jandů v ceně 
285 840 Kč plus DPH. 
 
Prodej pozemku   
Usnesení č. 50/2017: Zastupitelstvo obce: 
souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 360/29 v k.ú. Nadějkov 
o  výměře 942 m2 v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 10. 6. 2017, 
cenu za prodej zastupitelstvo stanovuje v souladu s platným usnesením 
ve výši 390 Kč za m2 . 
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stanovuje, že ostatní administrativní náklady spojené s  návrhem na vklad 
do katastru nemovitostí budou hrazeny stranou kupující. 
pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy a ostatních dokumentů 
souvisejících s prodejem a převodem pozemku. 
 
Nákup majetku – paketovací lis 
Usnesení č. 51/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí předložený návrh 
na koupi paketovacího lisu a případný nákup a konkrétní typ lisu projedná 
na příštím zasedání zastupitelstva. 
 
Anomálie Číčovice 
Usnesení č. 52/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vývoji 
kauzy Anomálie Číčovice: dohoda společně s požadovanými podklady 
předána na Katastrální úřad Jihočeského kraje, územní pracoviště Tábor, 
další postup se bude odvíjet od požadavků katastrálního úřadu, celkově 
se jedná o plochu cca 13,5 ha.  
 
 
Základní škola 
 
Starosta informoval o výsledku konkursu na místo ředitelky ZŠ a MŠ Na-
dějkov.  
Z důvodu odchodu dosavadní ředitelky, paní Mgr. Mihulové, na jinou pra-
covní pozici byla do funkce ředitelky školy jmenována od 1. 4. do 31. 8. 
paní Mgr. Tereza Seidl-Juskovičová, současně byl vypsán konkurz 
na pozici ředitelky ZŠ a MŠ v Nadějkově.  
Přihlásilo se pět uchazeček, konkurzní komise dne 6. 6. 2017 konstatova-
la, že všechny uchazečky splnily podmínky a všechny kandidátky jsou 
vhodné na pozici ředitelky školy, jako doporučení pro zřizovatele (radu 
Obce Nadějkov) sestavila komise toto pořadí:  
1.Mgr. Jana Průšová   7 
2.Mgr. Tereza Seidl-Juskovičová 8 
3.Mgr. Bc. Hana Vondříčková  17 
4.Mgr. Helena Trsková   18 
5.Mgr. Blanka Dvořáková  25 
 
Rada obce Nadějkov na svém zasedání dne 8. 6. nedošla ke shodě 
o jmenování nové ředitelky školy, svolala proto schůzi na 21. 6., na kterou 
byli pozváni rodiče dětí, které budou ve školním roce 2017/2018 žáky ZŠ 
nebo MŠ, a uchazečky, které byly doporučeny na prvních dvou místech. 
Rodiče mohli klást otázky a ptát se na věci, které souvisí s výukou a pro-
vozem školy. 
Po této schůzce rada obce Nadějkov diskutovala o obou uchazečkách 
a v hlasování rozhodla, že ředitelkou ZŠ a MŠ Nadějkov bude jmenovaná 
paní Mgr. Jana Průšová. Rozhodnutí bylo v poměru 3:2, zápis ze schůze 
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Kortanova chalupa v Chlístov ě 
 

Byla postavena kolem roku 1809, kdy je zde na tomto čísle popisné po-
prvé zapsán František Davídek, který dříve bydlel na č. p. 7. Tato rouben-
ka byla z části z kamene (sloužila jako chlév) a napojena na roubení, kde 
bydlel hospodář. U silnice bylo několik malých kůlniček sloužících k chovu 
drůbeže a k uskladnění dřeva. O kousek dál je stodola patřící k tomuto 
stavení, která dosud stojí. U této stodoly byla studna dnes již zasypaná, 
tak jako sklípek, který byl vybudován před roubenkou. Ten je též dnes za-
sypán. Rodina Kortanova podle pana Jaroslava Ctibora odešla v roce 
1946 po válce při osidlování do pohraničí. Kolem roku 1950 byla chalupa 
ještě v zachovalém stavu a poté se postupně rozpadla. Tak zanikla cha-
lupa s č. p. 10. 

 
Nakresleno podle Marie Vocílkové a Jaroslava Ctibora, jelikož se neza-

chovala žádná fotografie. 
                                                                

                                                                   
 napsal a nakreslil Jiří Vocílka 
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   Skauti 
 
     Po prázdninové pauze začínají opět skautské schůzky.               
Letos budou probíhat každý pátek v čase 16 - 18 hod. První 
se uskutečnila v pátek 15. září.  

Náplní schůzek bývají hry v lese, na farské zahradě nebo v klubovně 
na faře, vyrábění, učení se například zacházení s mapou a buzolou, uzlů, 
šifer, tábornických dovedností, stop zvířat a podobně. Spolu se skauty 
ze Sepekova jezdíme na víkendové výpravy (loni jsme zvládli dvě) 
a na letní tábor. 

Přihlásit se mohou děti ve věku žáků ZŠ, takže od 6 do 15 let. Členský 
poplatek činí 260 Kč na rok. Platí se ale až v prosinci, takže si na podzim-
ních schůzkách můžete vyzkoušet, jestli vás budou bavit. 

 
Naše stránky: www.skaut.nadejkov.cz/ 
Fotografie: www.skautnadejkov.rajce.idnes.cz/ 
Více informací o skautingu: www.skaut.cz/ 

 
na shledanou se těší Honza a Háďa Černí 
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Zámek v Nad ějkov ě 
 
Zámecký park v Nadějkově je volně přístupný veřejnosti a mnoho obča-

nů této možnosti ráda využívá. Bohužel se ale stále opakuje poškozování 
zámku. Rozbíjení oken, sprejování na zdi a stromy, krádeže uvnitř zámku. 
Proto byl zámek opatřen kamerovým systémem s dálkovým přenosem. 
Slušným návštěvníkům se tedy omlouváme za omezení jejich soukromí 
v okolí zámku a ty, co mají chuť dělat zbytečnou škodu, prosíme, ať tak 
nedělají a vyhnou se zbytečným nepříjemnosti.  

Děkujeme. 
Jiří Benda 

Z���� � ���� 

rady je pro členy zastupitelstva k dispozici. 
V ZŠ i MŠ dojde zřejmě, i z důvodu této volby, k významným změnám. 
Podle dostupných informací ve škole končí jak někteří pedagogičtí pracov-
níci (zřejmě 4), tak část žáků bude od příštího roku dojíždět do školy 
v Jistebnici. Realita bude zřejmě taková, že ve škole zůstane 14-15 žáků, 
obec až do přijetí nového znění školského zákona bude přispívat na tzv. 
podlimitní žáky. 
Dne 28. 6. se rada k této problematice sešla opakovaně, konstatovala, 
že jedinou cestou jak zastavit odliv žáků budou schůzky a jednání s rodiči, 
aby rodiče neměli obavu, kdo bude v příštím roce ve škole učit a jak 
se bude ve škole učit, jednal jsem o tom i s nově jmenovanou ředitelkou 
školy, která si připraví svůj vlastní plán schůzek s rodiči.  
Starosta vyzval přítomné k otázkám a diskusi, a poněvadž se nikdo nepři-
hlásil, tento bod ukončil. 
 
Jiří Benda upozornil na potřebu opravy kanalizace v Petříkovicích. 
Na místě posoudí a projedná rada obce Nadějkov. 

-ou- 

Poplatky za odpady 
  
Poplatek za odpady měl být zaplacený do 31. srpna 2017 , žádáme 

občany, kteří tento poplatek ještě neuhradili, aby tak učinili v co nejkratší 
možné době. 

-ou- 
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Obec Nadějkov pořádá zájezd 
do Divadla Radka Brzobohatého   

na muzikál: 
 

„Cyrano“ 
 

Autor: Ľubomír Feldek 
Režie: Hana Gregorová 

Hudba: Ondřej Brzobohatý 
Choreografie: Tomáš Slavíček 

Text písní: Ľubomír Feldek 
Hrají: Ernesto Čekan, David Gránský / Přemysl Pálek, 

Eva Burešová/ Kateřina Peřinová-Velebová,  
Hana Gregorová, Petr Vágner, Martin Sochor,  
Vojtěch Hájek, Michal Roneš, Vojtěch Efler,  

Tomáš Slavíček, Dagmar Čárová,  
Pavlína Mourková 

 
 

Kdy: čtvrtek 26. října 2017  
 

Odjezd z Nad ějkova v 16.00 hod. 
 

Začátek představení v 19.00 hod. 
 
 

Vstupné včetně dopravy pro seniory je 100 Kč a pro ostatní 200 Kč. 
 

Prodej lístk ů v knihovn ě v pracovní dob ě: PO a ČT: 9 - 16 hod. 
                                                                                   PA: 13 – 19 hod. 
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Hostinec U Jand ů 
 
Od srpna byl znovu otev řen Hostinec „U Jand ů“, který provozuje 

pan Ji ří Burda z Nad ějkova.  
 
Navštivte posezení v příjemném prostředí s možností využití prostorů 

pro soukromé a firemní večírky, plesy, zábavy a divadelní představení 
(hospoda – 40 míst, sál – 100 míst, salónek – 25 míst).  

 
Rezervace na tel. 777 951 000; 773 033 037 
e-mail: jburdahospoda@seznam.cz 
WIFI a veřejné parkoviště k dispozici! 

 
Otevírací doba : 
 
PO - ČT   17.00 - 22.00 
PÁ           17.00 - 24.00 
SO           14.00 - 24.00 
NE           14.00 - 22.00 

Jiří Burda 

Okrašlovací spolek  
pro Nad ějkov a okolí 
 

zve všechny místní i p řespolní na tyto akce:  
 

sobota 21. října od 13 do 16 hodin  - MOŠTOVÁNÍ NA FARSKÉ   
Moštujeme pro širokou veřejnost, je nutné mít vlastní nádoby. 
Cena je 7 Kč za litr moštu z vašich jablek. 

 
pátek 17. listopadu od 16.30 hodin - SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST 
S LAMPIÓNOVÝM PRŮVODEM, sraz na Farské zahradě. 
 
neděle 17. prosince od 15 hodin - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA 
na Farské zahradě. 
 
Změna programu jest možná. Prosím sledujte informa ční zdroje.  

Jana Průšová 
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SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov  
 
Letošní léto bylo ve znamení krásného a slunečného počasí, které 

s sebou přineslo i různá nebezpečí a Nadějkovské SDH mělo v průběhu 
prázdnin několik výjezdů. Poslední týden v červenci zasahovalo ve spolu-
práci s HZS Tábor při likvidaci sršního hnízda v Petříkovicích, 19. srpna 
odstraňovalo po silném větru spadlý strom přes silnici na Milevsko a hned 
následující týden vyjížděli hasiči k nahlášenému požáru lesního porostu 
na Busínech. 

Mladí hasiči se o prázdninách nescházeli, ale zúčastnili se poprvé letní-
ho tábora na Kaplici. Společně s Jistebnickými mladými hasiči jsme strávili 
v červenci krásných 14 dní u nedalekého rybníka Kaplice. A stihli jsme 
toho opravdu hodně - trénovali jsme požární útok, absolvovali hasičskou 
soutěž ve Smrkově, jezdili na raftu, hráli celotáborovou hru a sbírali groší-
ky, za které jsme si na konci mohli nakoupit pěkné dárečky. Udělali jsme 
si brigádu a sbírali kamen na poli, pekli jsme chleba a stezku odvahy noč-
ním lesem jsme všichni (s malinkým strachem) taky zvládli. Poznali jsme 
řadu nových kamarádů a už teď se těšíme na příští „hasičský tábor“. 

Prázdniny jsme zakončili na hřišti tradičním „Rozloučením 
s prázdninami“. Jsme rádi, že se sešli nadějkovští v hojném počtu, i přes-
tože nám počasí moc nepřálo. Program byl pestrý a vystoupení Martina 
Komárka (mistr Evropy v Timbersportu) z Milevska všechny nadchlo. 
Vždyť vyřezat v tak krátkém čase motorovou pilou krásnou květinu, 
to se jen tak nevidí. Děti si na hřišti zasoutěžily, vystřelily si na „střelnici“ 
sladké odměny a vydováděly se ve skákacím hradu. Na špekáčkách 
a grilovaném masu jsme si pochutnali a do pozdních večerních hodin jsme 
poseděli v novém velkém party stanu, který SDH na tyto akce pořídilo. 

Kroužek MH bude i v letošním školním roce každé pon dělí 
od 16.30 hod. a za čali jsme 11. zá ří 2017.  Přihlásili jsme se do celore-
publikové soutěže v požárním sportu PLAMEN, jejíž cílem je rozvíjet dět-
ské znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany. První sou-
těž je již 7. října ve Slapech, tak nám držte palce! 

 

SDH Nadějkov chystá i na letošní plesovou sezónu Hasičský ples, kte-
rý se bude konat 25. prosince 2017  v hospodě „U Jandů“ a malí hasiči 
si pro Vás připraví znovu krátké vystoupení. Hrát bude, stejně jako 
v loňském roce, kapela Bosáci. Těšíme se na Vás. 

Internetové stránky o naší činnosti: http://mhnadejkov.wixsite/draci 
Marie Burdová, SDH Nadějkov  
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Zprávi čky ze školi čky 
 
Odpočatí a opálení po krásném létu a prázdninovém čase jsme se sešli 

ve školce v plném počtu. Přivítali jsem nově příchozí nejmenší kamarády 
a také novou paní učitelku Majdu Hrychovou. 

Děti si zvykají na společné soužití, společné hry a činnosti. Nyní na pod-
zim budeme jezdit na kurzy plavání do plaveckého bazénu v Táboře, kam 
se děti těší.  

Nyní v září děti shlédly film o fungování lidského těla ve sférickém kině. 
Promítání se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ. Čeká nás spousta akcí ve škol-
ce i mimo, hlavně divadelní představení, které jsou u dětí velmi oblíbené. 

Děti a paní u čitelky p řejí všem hodn ě zdaru v tomto školním roce. 
 

 
Radka Stehlíková 

            Š
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   Farnost 
 
   Milí ob čané, brat ři a sestry,  
 

    letos si v Milevsku připomínáme 830 let od založení našeho kláštera. 
K této příležitosti máme připraven na podzim bohatý program:  

 

Pátek 29. září v Latinské škole v 18.00 – Příchod želivských premonstrá-
tů do Milevska - PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz, Th. D. želivský premon-
strát. 

 

Pátek 6. říjen v Latinské škole v 18.00 Co skrývají účty – milevská     
farnost v 17. století - Hedvika Kuchařová. 

 

Sobota 7. říjen v 11.00 mše svatá v bazilice při příležitosti 830 let milev-
ského kláštera - hlavní celebrant Michael Josef Pojezdný, O. Praem, stra-
hovský opat. 

 

Neděle 8. říjen v 15.00 v bazilice v Milevsku koncert Táborského chrá-
mového sboru. Vstupné dobrovolné.  

 

V pátek 13. října si v bazilice připomeneme 100 let od zjevení Panny 
Marie ve Fatimě. V 18.00 bude v bazilice mše svatá se zasvěcením na-
šich farností Panně Marii a od 19.00 do 21.00 možnost tiché adorace 
a svátostí smíření. 

 

Sobota 14. říjen ve 14.00 prohlídka milevského kláštera s PhDr. Pavlem 
Břicháčkem – Den otevřených ateliérů.  

 

V pátek 24. listopadu 2017 bude v rámci výročí kláštera v Milevsku pořá-
dán Večer otev řených dve ří od 18.00 do 20.00 s tím, že ve 20.00 zazní 
v bazilice koncert „Missa brevis“ od Lukáše, kterou zazpívá Milevský smí-
šený sbor pod taktovkou dirigentky paní Maršálkové. Vstup je zdarma.  

 
Všichni jste na tyto události srde čně zváni.  
 
Přejí požehnaný a úsp ěšný školní rok, hodn ě zdraví a Boží požeh-

nání!  
P. Mikuláš Selvek, superior  
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Fikar, divadelní a osv ětový spolek 
 
V listopadu 2016 jsme měli dvě premiéry komedie 

„Rozmarný duch“ od Noëla Cowarda.  
 

Letos jsme ji desetkrát pohostinsky sehráli na těchto šta-
cích: v Plánici u Klatov, Líšnici, Chotovinách, Milevsku, Trhových Svi-
nech, Božejovicích, Říčanech, Praze, Chyškách a Veletíně (seřazeno 
chronologicky, do derniéry). 

Na divadelní přehlídce v Trhových Svinech letos získali ocenění poroty 
za herecké výkony Hanka Martínková a Honza Charypar. 

V Nadějkově jsme také uvítali naše divadelní přátele: Divadelní spolek 
SDH Božejovice s veselohrou „Hrátky s čertem“ od Jana Drdy a Divadelní 
spolek Plánice s komedií předlouhého názvu „Jen žádný sex, prosím, 
jsme přece Britové… aneb všichni v tom jedou“ (Anthony Marriot a Alistair 
Foot). I tato představení shlédlo mnoho diváků a byli znatelně spokojeni. 

 

Nyní herci spolku zkoušejí novou hru, která se jmenuje „Nájemníci pana 
Swanna aneb Habaďůra“ (Michael Cooney). Rádi bychom měli premiéru 
tradičně okolo výročí Velkého listopadu. 

Zdeněk Černý 

   

    Čajovna Na stezce 

  Od října opět začínají pravidelné besedy v Čajovně Na stezce.  

První dvě budou s paní Janou Chaloupkovou. Od devadesátých let pra-
cuje na Ministerstvu zahraničí, působila na českých velvyslanectvích 
v Thajsku, Brazílii, na Filipínách a v Jižní Koreji, vydala devět cestovatel-
ských knížek a ovládá jedenáct jazyků. V sobotu 7. října se s ní podíváme 
do Jižní Koreje, kde získala pět vyznamenání za přínos k rozvoji vzájem-
ných vztahů a titul Čestná velvyslankyně UNESCO.  

V sobotu 11. listopadu nás paní Chaloupková pozve do Etiopie.  
V prosinci přijede stálý host čajovny, Jindra Částka s povídáním 

o památkách Turecka (a možná nám i něco uvaří). 
 

 Besedy budou jako vždy první sobotu v m ěsíci od 17 hodin v kin ě. 
Olga Černá 
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