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Blahop řejeme všem,  

 

kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 

leden  
Jiří Benda, Petříkovice; Anežka Vacková, Brtec 
Marie Suchanová, Nadějkov 
 

únor 
Jaroslav Čapek ml. Brtec; Josef Dvořák, Vratišov 
Rudolf Svoboda, Nadějkov; Hana Čápová, Starcova Lhota 
Josef Seidl, Nadějkov 
 

březen 
Jiří Mol, Kaliště; Josef Vacek, Brtec 
Jana Matějíčková, Nadějkov  

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 Ing. Arnošt Novák a Petra Macháčková 

Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 150 ks.  
� Toto číslo vychází v březnu 2016   � 

S������	
�� ���	��� 

Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

 Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu 
Nadějkova! Uzávěrka příštího čísla je 12. června 2016, všechny podepsa-
né 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 19 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, 
tj. 7 + 12 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 

 

            Šťastné a veselé  
            svátky Velikono ční 

 

                   přejí všem spoluobčanům           
                   zaměstnanci obecního úřadu Nadějkov 
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Kouzelník se živými 
zvířátky  
 

str.6 

Krádež sochy sv. 
Jana Nepomuckého  

 

str.12 

 

HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXIV/číslo 1   březen 2016 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Kroužek mladých  
Hasičů 
 

str. 19 

Ve školce nás na začátku března navštívil 
pan kouzelník a přivezl si s sebou živá     
zvířátka. 

V noci ze soboty na neděli 23. - 24. ledna  
došlo ke krádeži sochy svatého Jana       
Nepomuckého, která patřila k Nadějkovu 
od roku 1812.  

SDH Nadějkov nově zakládá kroužek               
mladých hasičů pro správné kluky a holky   
od 4 do 15 let.  

Stru čně z obsahu: 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2015 (2) 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016, Stolní tenis (4) 
Upozorn ění obecního ú řadu, Svoz nebezpe čného odpadu (5) 

Kouzelník se živými zví řátky (6) Divadelní spolek Fikar (7) Farnost (8)  
V Brtci se zase n ěco d ěje (10) Akce Okrašlovacího spolku (11) 

Krádež sochy sv. Jana Nepomuckého (12) Nad ějkov - Řeháčkův les (13) 
Knihovna v roce 2015 v číslech (14) Pozvánka do divadla (15) 

Den proti uložišti (16) Farská zahrada (17)  
SDH Petříkovice (18) Kroužek mladých hasi čů (19) 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2015 

dne 11. prosince 2015 
 
Usnesení č. 84/15: Zastupitelstvo schvaluje Strategický plán rozvoje    
Obce Nadějkov 2016 - 2025 v předloženém znění a dokument Akční plán 
rozvoje Obce Nadějkov na rok 2016. Tyto dokumenty jsou přílohou        
zápisu. 
Usnesení č. 85/15: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 9 ve výši 4 109 025,85 Kč na příjmové i výdajové straně         
rozpočtu.  
Usnesení č. 86/15: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 10 ve výši 276 000 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 
Usnesení č. 87/15: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu              
č. 11 ve výši 449 500 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 
Usnesení č. 88/15: Zastupitelstvo deleguje pravomoc schválení rozpočto-
vých změn pro období od 12. 12. 2015 do 31. 12. 2015 na radu Obce  
Nadějkov.  
Usnesení č. 89/15: Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na 
rok 2016 v předloženém znění s celkovými příjmy a výdaji ve výši            
13 195 015 Kč. 
Usnesení č. 90/15: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled Obce   
Nadějkov na roky 2017 - 2019. 
 
Dotační příležitosti pro rok 2016 
� Projekt na opravu místních komunikací – max. 1 000 000 Kč,            

spoluúčást obce 50%, projekt celkem 2 000 000 Kč. 
� Projekt na obnovu školního dětského hřiště - max. 400 000 Kč, spolu-

účást obce 30%, projekt celkem 570 000 Kč. 
� Projekt na rekonstrukci mostu Kotaškov po povodni - dosud nenaceně-

no, spoluúčást obce 30%. 
� Projekt na vybudování sběrného místa – spoluúčást obce 15%, projekt 

celkem 7 250 000 Kč. 
� Projekt výměny osvětlení v obci a na osadách - max. 2 000 000 Kč, 

spoluúčast obce 30%, projekt celkem 2 600 000 Kč (alternativa k již 
diskutované možnosti vzdálené správy veřejného osvětlení jiným    
subjektem). 

� Projekt chodníky okolo hlavní komunikace v Nadějkově - dosud       
nenaceněno, spoluúčást obce 15 - 30%. 

Usnesení č. 91/15: Zastupitelstvo schvaluje koupi objektu pro zeměděl-
skou výrobu stojícího na stavební parcele st. p. č. 47 v k.ú. Petříkovice 
a jeho zařazení do majetku obce za cenu 1 Kč (jedna koruna česká).   
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy a doku-
mentů souvisejících s převodem majetku. 

  Z����� � ���� 
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Kroužek mladých hasi čů 
 
SDH Nadějkov nově zakládá kroužek mladých hasi čů pro správné 

kluky a holky od 4 do 15 let. Na pravidelných schůzkách se budeme        
zábavnou formou věnovat přípravě  na celorepublikovou hru Plamen - 
nácviku hasičských dovedností (požární útok, základy požární ochrany 
vázání uzlů, základy topografie…),  ale i dalším nehasičským pohybovým 
a vědomostním aktivitám a hrám. Máme v plánu také výlety za kulturou 
a poznáním pro děti i jejich rodiče.  

První sch ůzka bude v hasi čárně v Nadějkov ě 4. dubna 2016 
od 16 hodin . Děti mají možnost přihlásit se do kroužku i v průběhu roku.   
Věříme, že počáteční nadšení vydrží všem mladým hasičům i nám vedou-
cím ( Kamila Kozáková, Maruška Burdová, Hanka Buchnarová) a stane se 
z nás správná parta, pro kterou nebude nic překážkou.  

Těšíme se na Vás!  
 
Velké pod ěkování pat ří panu starostovi a celému zastupitelstvu 

obce Nad ějkov za finan ční i morální podporu.  
Hanka Buchnarová 

O��� � ����� 
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SDH Petříkovice 
 
V této době je to již tři roky, co členové SDH Petříkovice započali 

s rekonstrukcí Hasičského domu v Petříkovicích. Rekonstrukce byla pod-
pořena dotací Místní akční skupiny Krajina Srdce z dotačního programu 
Leader, obcí Nadějkov i dary a prací členů sboru a dalších. Ačkoli to podle 
článku pana starosty v předvánočním hlasu vypadá, že se mimo Nadějkov 
nic neděje, v Petříkovicích je opak pravdou. 

V roce 2015 proběhlo v Hasičském domě celkem 57 akcí, na kterých 
jsme přivítali celkem asi 1 300 účastníků. Kromě tradičních akcí, jako je 
vánoční besídka, Chvalná hromada spolku Fikar, oslava Silvestra, výroční 
schůze SDH, posezení na Zelený čtvrtek s Krasličákem od Pivovarů Lob-
kowicz nebo Hasičský malý ples, proběhl dvakrát turnaj ve stolním tenise, 
scházeli jsme se na večery u karetních a společenských her, debatovali 
nad konspiračními teoriemi a nad dokumenty z festivalu Jeden svět 
v rámci programu Promítej i ty, či nad významnými filmy české i světové 
kinematografie. Během celého roku proběhlo mnoho soukromých oslav. 
Na podzim jsme skromně oslavili 60. výročí založení SDH Petříkovice, kde 
celou noc hráli společně na harmoniku Petr Vach a Tomáš Kabíček.     
Během oslavy byla předána vyznamenání a ocenění za obětavou práci 
v hasičském sboru a vzpomněli jsme i na členy, kteří nás v nedávné době 
náhle a navždy opustili. V říjnu jsme měli tu čest přivítat slavnou výpravu 
jistebnických cyklistů na jejich Posledním huštění. I když se všichni nevešli 
dovnitř, u baru se poctivě vystřídali a neradi odjížděli na další cestu. Bě-
hem podzimu posloužil hasičský dům pro čtené zkoušky spolku Fikar, kte-
rý tam má i sklad kostýmů a rekvizit. Proto i po slavnostní premiéře jsme 
se tam společně sešli a úspěšné uvedení nové hry oslavili.  

Během roku se členové pravidelně schází na brigády, při kterých nadále 
zvelebujeme a upravujeme hasičský dům, připravili jsme dříví na několik 
let a pečovali jsme o hasičskou techniku, kterou ve sboru máme, a účast-
nili jsme se okrskové soutěže v hasičském sportu. V letošním roce nás 
čeká úklid a údržba staré hasičárny a přilehlé stodoly a příprava projektu 
na stavbu nové garáže. 

Dále bych chtěl poděkovat všem členům sboru za obětavou práci, které 
během těch tří let odvedli. Dále všem, kteří nás podporují svou účastí na 
pořádaných akcích a těm, kteří nám pomáhají je organizovat. Zvláštní  
poděkování patří Janě Průšové, která se celou dobu obětavě stará o před-
zahrádku, kterou společně s okrašlovacími dívkami založili. 

Dům hasičů je k dispozici pro kohokoli, kdo by měl zájem uspořádat   
oslavu čehokoli nebo se jen sejít s rodinou nebo kamarády. Stačí se ozvat 
na telefon 724 913 232. Všechny k nám srdečně zveme! Informace o tom, 
co se děje, najdete nejlépe na Facebooku ve skupině SDH Petříkovice. 

Přejeme všem p říjemné prožití Velikono čních svátk ů! Můžete je za-
hájit t řeba v Pet říkovicích na Zelený čtvrtek ve čer u Velikono čního 
dvoubarevného Krasli čáku.  

Za SDH Petříkovice Jiří Benda HV 

O��� � ����� 
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Usnesení č. 92/15: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce přípravou    
podkladů a podáváním žádostí pro využití dotačních příležitostí v souladu 
s projekty obsaženými v Akčním plánu rozvoje Obce Nadějkov na rok 
2016, pro přípravu a podávání žádostí může využít i služeb třetích osob. 
Rozhodnutí o uzavření smluv se třetími osobami deleguje zastupitelstvo 
do pravomoci rady obce Nadějkov. 
Usnesení č. 93/15: Zastupitelstvo stanovuje cenu vodného pro rok 2016 
ve výši: 
 

 
 
Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce podpisem souvisejících 
dokumentů se společností Čevak na rok 2016. 
Usnesení č. 94/2015: Zastupitelstvo schvaluje sazbu poplatku za       
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování         
komunálních odpadů na území obce Nadějkov ve výši 530 Kč a schvaluje 
znění čl. 4 OZV  1/2015 odstavec 1. a 2. ve znění: 
 

Sazba poplatku 
1. Sazba poplatku činí 530 Kč a je tvořena:  
�  z částky 50 Kč za kalendářní rok  
�  z částky 480 Kč 
2. Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu činily: 377 423 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 377 423 Kč 
děleno 787 (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb        
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 480 Kč. Z této částky je stanove-
na sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 480 Kč. 
 
Usnesení č. 95/2015: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku 
parcelní číslo 1054/2 v k.ú. Nadějkov, obec Kaliště o výměře cca 40 m2 
(bude upřesněno zaměřením) v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 
25. 11. 2015, cenu za prodej zastupitelstvo stanovuje v souladu s platným 
usnesením ve výši 70 Kč za m2. Zastupitelstvo dále stanovuje, že ostatní 
administrativní náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovi-
tostí budou hrazeny stranou kupující. Zastupitelstvo pověřuje starostu  
obce podpisem kupní smlouvy a ostatních dokumentů souvisejících 
s prodejem a převodem pozemku. 

Místo Vodné 

Nadějkov 33 Kč bez DPH 

Kaliště 23 Kč 

Kaliště – ZD Opařany 25 Kč 

Větrov 16 Kč 

  Z����� � ���� 
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Usnesení č. 96/2015: Zastupitelstvo obce: 
a) Souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 360/35 v k.ú. Nadějkov 

o výměře 934 m2 v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 
25. 11. 2015, cenu za prodej zastupitelstvo stanovuje v souladu 
s platným usnesením ve výši 390 Kč za m2 . 

b) stanovuje, že ostatní administrativní náklady spojené s  návrhem na 
vklad do katastru nemovitostí budou hrazeny stranou kupující. 

c) pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy a ostatních doku-
mentů souvisejících s prodejem a převodem pozemku. 

Usnesení č. 97/2015: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene číslo PI-01433034357/001 a pověřuje starostu obce 
podpisem této smlouvy. 
Usnesení č. 98/2015: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvy o poskytnutí   
účelové dotace z rozpočtu Obce Nadějkov příjemci Společenství obcí  
Čertovo břemeno, svazek obcí, Borotín 57, 391 35 Borotín, na projekty 
realizované v roce 2015 ve výši 49 000 Kč a 12 476 Kč a pověřuje       
starostu podpisem těchto smluv. 
Usnesení č. 99/2015: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru.  

 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2016 

dne 22. ledna 2016 
 
Usnesení č. 1/2016 Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje modernizaci 
otopné soustavy v DPS Nadějkov zahrnující přestavbu kotle Viadrus 
a výměnu hlavic topení za termoregulační, pověřuje starostu obce       
podpisem dokumentů potřebných k realizaci projektu. 
Usnesení č. 2/2016 Zastupitelstvo obce Nadějkov schavluje rozpočtovou 
změnu č.1 ve výši 208 000 Kč na příjmové a výdajové straně rozpočtu. 

 Z����� � ���� 

 
Stolní tenis 
 
Zájemcům všech věkových kategorií nabízíme možnost 

tréninku stolního tenisu v tělocvičně ZŠ Nadějkov, zahájení 
tréninků od 1. dubna od 17 hodin , dále potom každý    
pátek ve stejnou dobu. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě   
nebo v knihovně. Trénovat bude pan Stanislav Hejna, obuv se světlou 
podrážkou do tělocvičny podmínkou. 

-ou- 

17 H��� N���	
���, �. 1, ���. XXIV., ������ 2016 

 

 

Farská zahrada  
 
Farská zahrada po třech letech od našich společných      

rozsáhlých úprav vzkvétá a je místem klidu i zábavy, jak jsme si přáli.   
Bohužel se na zahradě čím dál tím víc objevuje vandalismus (sekání 
a řezání do lavic) a poněkud se množí odhozené odpadky a množství vaj-
glů a krabiček od cigaret. Není výjimkou, že sesbíráme 200 cigaretových 
filtrů. Netěší nás to! 

Již v době rekonstrukce zahrady P. Zdík přichystal provozní řád zahrady, 
který jsme nechali pár let v šuplíku. Nastal okamžik pro jeho zveřejnění.  

O��� � ����� 

PROVOZNÍ ŘÁD - FARSKÁ ZAHRADA  
 

je prostorem pro všechny generace určeným k: 
 

POSEZENÍ 
SETKÁVÁNÍ 
ODPOČINKU 
POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH A SPOLE ČENSKÝCH AKCÍ 
(se souhlasem farnosti) 

 

Prosíme,  
nevenčete zde psy  
nekuřte tu 
nevjíždějte motorovými vozidly 
nepoškozujte dřevěný mobiliář 
neznečišťujte tuto oázu. 
 

Zahrada není dětské hřiště. Užívání dřevěných a kamenných prvků je na 
vlastní zodpovědnost.  
Za bezpečnost dětí všeho věku zodpovídají jejich rodiče.  
 

Prostor Farské zahrady patří Římskokatolické farnosti Nadějkov. Majitel 
neodpovídá za úrazy, škody a ztráty, které jsou způsobeny vlastní nekázní 
nebo nerespektováním tohoto řádu.  
Poškození a provozní závady prosíme hlaste kontaktním osobám. 
 

Pečujme o toto místo, chra ňme ho a chovejme se k n ěmu i k sob ě 
navzájem ohledupln ě. 
 

Kontaktní osoby :                                         Důležitá telefonní čísla: 
P. Mikuláš Selvek: 775 348 346                     Hasiči:150  
Jana Průšová: 720114543                             Záchranná služba: 155  
Olga Dušková: 777 477 516                           Policie: 158  
Stanislav Benda: 732 264 984 

Prosím, respektujte tato pravidla a pov ězte o nich i svým d ětem 
(zejména nezletilým ku řákům).  

Děkuji Vám za všechny, kte ří Farskou spoluvytvá řeli a kte ří ji mají 
rádi. 

Jana Průšová, Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí 
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   Den proti úložišti  
 
    V sobotu 23. dubna se obce a osady lokality Magdalena 

a spolek Zachovalý kraj připojí k celostátnímu protestu proti způsobu,   
jakým stát hledá místo pro trvalé uložení radioaktivních odpadů: bez    
souhlasu dotčených obcí a bez jasné představy, jaká kritéria musí vybrané 
místo splňovat. 

Z různých míst lokality a okolí se vydáme do Padařova, který je dnes 
jedním z nejvíce ohrožených míst. Povrchový areál úložiště by totiž podle 
plánů SÚRAO mohl být umístěn mezi Padařovem a Makovem. 

Zatím jsme se domluvili na těchto cestách krajem, kde NEbude       
úložišt ě : 

1. trasa, asi 5 km: Vlásenice (15.00) - Makov (16.00) - Padařov. Cesta 
vede po silnicích. 

2. trasa, asi 8 km: Božetice (15.00) - Božejovice (16.00) - Drahnětice 
(16.30) - Padařov. Cesta vede z Božetic do Božejovic po polní cestě přes 
Jezviny, poté po silnici. 

3. trasa, asi 10 km: Nadějkov (14.00) - Jistebnice (15.30) - kaple 
sv. Magdaleny - Padařov. Cesta vede do Jistebnice po zelené, z Jistebni-
ce po červené turistické značce. 

4. trasa, asi 1 km: z vlakové zastávky Padařov; vlak z Tábora vyjíždí 
v 15.08, z Milevska v 16.17, ze Sepekova v 16.22. 

 
Trasy budeme během března doplňovat a upřesňovat, informace najdete 

na www.zachovalykraj.cz . Pokud by měl někdo zájem přidat 
k dosavadním výchozím místům další, budeme rádi. Je k tomu potřeba jen 
vyzvednout si a vyvěsit plakátek a vydat se v domluvenou hodinu do Pa-
dařova pěšky anebo na kole. 

V Padařově bude připraveno občerstvení a aktuální informace o pláno-
vaném úložišti a průzkumech, které by měly začít už v letošním roce. 
Od 17 hodin promítneme film Cesta na nejbezpe čnější místo Zem ě, 
ve kterém švýcarsko-britský jaderný fyzik Charles McCombie popisuje 
hledání místa pro konečné uložení radioaktivního odpadu. Délka filmu 
je 90 minut. 

Olga Černá 
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Upozorn ění obecního ú řadu 
 
Poplatek za odpady 
 
Za odpady se platí 530 Kč za každého, kdo má v obci trvalé bydliště. Od 

poplatku jsou osvobozeny děti do začátku školní docházky, studenti, kteří 
přes týden bydlí mimo Nadějkov, mají po předložení dokladu o studiu   
poloviční slevu. Poplatek je t řeba uhradit do konce srpna . Chcete-li 
platit převodem na účet, domluvte se s paní účetní (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz) 

 

Poplatek ze psa 
 
Za psa se platí 100 Kč za každého. Od poplatku jsou osvobozeny        

občané, kteří dosáhli věku 70 let, a majitelé psů s loveckým výcvikem.   
Poplatek je splatný k 29. 2. Po domluvě je též možné zaplatit přes účet.   
Žádáme všecky opozdilce, aby poplatek neprodlen ě uhradili. 

 

Svoz nebezpe čného odpadu 

V Nadějkově a všech osadách v pondělí                        
2. května a 3. října bude svážen tento odpad: 

� chladničky, pračky, myčky, sporáky, klimatizační jednotky 
� vysavače, fény, kávovary 
� počítače, tiskárny, kopírky, telefony, faxy 
� televizory, radiopřijímače, videorekordéry 
� vrtačky, pily, sekačky, pájky 
� hračky, vybavení pro volný čas a sporty 
� lékařské přístroje 
� staré barvy a obaly od nich 
� odpadní oleje a obaly od nich 
� zářivky a výbojky 
� akumulátory 
� velkoobjemový odpad 
 

ODPAD PŘIPRAVTE PŘED SVŮJ  DŮM 

-ou- 

  Z����� � ���� 
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Kouzelník se živými zví řátky 
 

Ve školce nás na začátku března navštívil pan kouzelník a přivezl 
si s sebou živá zvířátka. Sovička pálená nám zatančila ve své bedýnce 
a nechala se dětmi pohladit po jemných peříčkách. Oranžový kanárek 
nám ve své klícce na okně zazpíval jarní písničku. Čížek se nám ukázal, 
abychom příště věděli, koho se ptáme na setbu máku. Polární sokol měl 
červenou čepičku přes oči a králíček s legračním jménem Pečínka měl 
nejjemnější kožíšek k pohlazení. Pan kouzelník kouzlil s molitanovými 
míčky, dřevěnou kostkou a kouzelnou krabičkou a dokonce díky němu 
kouzlily i některé naše děti. Na rozloučenou mezi nás kouzelník přinesl 
obrovského barevného papouška, který se sice nenechal pohladit, 
ale zato si nejodvážnějším dětem sedl na rameno a nechal se s nimi    
vyfotit. 

Jitka Krajčová 
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doma. Poté jsem jim dávala otázky a děti se je snažily zodpovídat. Poví-
dali jsme si o spisovatelích, co se jim na knize líbilo, kdo ji ilustroval 
a případně jsme si malovali obrázky na dané téma. To, že by si děti knihu 
dočetly doma, se ale moc neosvědčilo. Tak jsme se raději snažili přečíst 
co nejvíce v knihovně. 

V průběhu roku jsme se v knihovně sešli o Velikonocích, čarodějnicích, 
a také o Vánocích. Povídali jsme si o tom, proč tyto svátky slavíme, mluvili 
jsme o tradičních zvyklostech a na závěr jsme si něco vyrobili.  

Od nového roku v knihovně teď čteme knihu Ronja, dcera loupežníka 
od Astrid Lingrenové - dobrodružný příběh dvou loupežnických dětí, které 
se snaží usmířit znepřátelené loupežnické tlupy svých otců. Se školními    
dětmi čteme pravideln ě každý čtvrtek od 14 hodin a rádi přivítáme   
nové čtenáře, kteří si tuto knihu rádi  přečtou s námi. 

Přeji všem čtenářům a příznivcům naší knihovny příjemné prožití       
Velikonočních svátků. 

Petra Macháčková 
 

 
Pozvánka do divadla 
 
Obec Nadějkov pořádá v úterý 12. dubna 2016  zájezd do Divadla   

Radka Brzobohatého na hru „Zlatý časy“  
Autor: Paula Vogel 
Režie: Roman Štolpa  
Hrají: Valérie Zawadská, Světlana Nálepková, Pavlína Mourková,     

Dagmar Čárová, Hana Sršňová 
 
Vstupné v četně dopravy: 

pro seniory 100 Kč 
ostatní 200 Kč 
  Začátek p ředstavení je v 19 hodin .  

Zájemci se můžou přihlásit na obecním úřadu. 
 
Zlatý časy je usměvavý příběh o pěti dámách lehčích mravů, které    

nepřestal bavit život a které stále mají co dávat a čemu se učit. Každá 
z nich se laskavě, s humorem a noblesou vyrovnává s přibývajícími lety 
i novou agresivnější dobou - co je to marketing a jak obstát v ekonomické 
konkurenci? Přičemž stále vítají své stálé a letité zákazníky…  

Paula Vogel, nositelka Pulitzerovy ceny, spojuje ve hře nadsázku            
a smysl pro humor s dojemnými lidmi lidskými příběhy. Láska a sex přece 
kvetou v každém věku. 

-ou- 
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   Knihovna v roce 2015 v číslech 
 
    Výpůjčky a knihovní fond:  
 
    V roce 2015 bylo v knihovně registrováno celkem 148 čtenářů, 

z toho 31 dětí do 15 let. Celkem 1695 návštěvníků si vypůjčilo 2 760 titulů, 
z toho bylo 523 časopisů. Naučných knih pro dospělé bylo zapůjčeno 247, 
beletrie 1 302, naučných titulů pro děti 102, beletrie pro děti 568. Kromě 
vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 4 054 knih, měla knihovna 
k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře (asi 400 
knih) a dalších 15 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí Meziknihov-
ní výpůjční služby.  
Do knihovního fondu  přibylo vloni 130 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 a Vlasta, několik      
časopisů kupujeme z remitendy nebo dostáváme darem (např. Kačer   
Donald, Turista, Zahrádkář, Receptář a další).  

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

veřejnosti na internetu dostupný její katalog, čtenáři mohou získat přehled 
o svých výpůjčkách za pomoci čtenářského konta. Této služby využilo  
celkem 330 lidí. 

V současné době máme v knihovně pro veřejnost dva nové a jeden 
starší po čítač s připojením na internet, je možné se připojit i na wi-fi 
z vlastního notebooku. Internet v knihovně je zdarma. Ze služeb knihovny 
se platí pouze kopírování a tisk. Počítač využilo v knihovně celkem 131 
návštěvníků. 

Knihovna o svých akcích informuje na stránkách:  
nadejkov.knihovna.cz ., které v roce 2015 navštívilo celkem 2 932 lidí.  

 
Akce  
V knihovně jsem navázala na čtení pro předškoláky, které zavedla  

bývalá knihovnice paní Černá. Děti chodily do knihovny s paní učitelkou 
každý druhý týden ve čtvrtek od října do června. Četli jsme knihy o zvířát-
kách, vláčkách, přírodě, učili jsme se básničky, kreslili a malovali. Povídali 
jsme si o knihách a vysvětlovali dětem, jak se ke knihám mají chovat. Na 
závěr našich setkání děti losovaly z pohádkového šuplíku, co budeme 
příště číst. Celkem jsme společně přečetli 21 pohádek z různých knih. 

S dětmi ze školy jsme se od října pravidelně scházeli ve čtvrtek          
odpoledne, ale děti s paní učitelkou nedocházely, chodily jen ty, které  
četba doopravdy zaujala. Zprvu k nám pravidelně chodily tak 3 děti.    
Společně jsme začali číst knihu, kterou si děti vybraly, s tím, že si jí dočtou 

O��� � ����� 
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Divadelní spolek Fikar 
 
Rok 2015: 
 
20. března Divadelní spolek SDH Božejovice sehrál komedii 

Antonína Lokaye „Kandidáti ženitby aneb nev ěsty od 500 do 50 000" . 
Pokračuje tak tradice vzájemného hostování mezi Nadějkovem 
a Božejovicemi.  

Stejně tak se FIKAR navštěvuje s Plánicí u Klatov. Pláničtí Nadějkov      
navštívili 25. dubna s komedií „Deskový statek“ od Václava Štecha. 

FIKAR ještě odehrál v tomto roce pohostinsky řadu repríz komedie 
„Paní Fantomasová se zlobí“ od Jana Váchala. 

19. září Divadélko Múzika sehrálo pohádku „ Čarod ěj Černomrak“ ,  au-
torský a režisérský počin Miloše Smetany. Toto studentské divadlo   hraje 
u nás pravidelně již několik let. 

15. a 16. listopadu FIKAR uvedl premiéru komedie „Holka odjinud“ 
od Rudolfa Trinnera. Tato hra je přepsanou operetou a v titulní roli Jessie 
zazářila Hanka Martínková. Na obě představení se sešel plný sál         
obecenstva, které jistě nebylo zklamáno. S touto hrou spolek hostuje 
v roce 2016 po blízkém i vzdálenějším okolí. 

Zdeněk Černý 

Čajovna Na stezce 
 

Vždy první sobotu v měsíci od 17 hodin v kin ě. 
 

2. dubna Jindřich Šmiták: Za orchidejemi na Nový Zéland  

7. května Pavel Mráz: Tureckým Kurdistánem  
4. června Michaela Krunclová, Jitka Krejčová, Honza Malík a Karel  
Čtveráček: Taje Altaje -  o cestě jedné vozíčkářky a třech „choďáků“ 
Transsibiřskou magistrálou na Altaj 

Olga Černá 

                           
                    Divadelní spolek Plánice  
                       sehraje veselohru 

         Rodina je základ státu 
            v sobotu 23. dubna od 18 hodin 
               v sále U Jandů v Nadějkově 
             Srdečně zveme d ěti i dosp ělé! 
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    Milí ob čané, přátelé a farníci,  
 
     když umírala jedna mladá maminka – bylo to ještě v době        
komunistické totality – zavolala si doktora, protože cítila, 
že se blíží její konec. Chytila ho za ruku a řekla mu: „Pane     
doktore, já už jdu, ale co můj manžel a moje děti?“ To byla její 

poslední slova. Lékař to pak řekl jejímu manželovi a s údivem se ptal: 
„Prosím vás, můžete mi říct, co tím vaše manželka myslela, že už jde? 
Kam šla? Kam jde člověk?“ A muž, zdrcený odchodem své ženy mu    
odpověděl: „ My věříme, že když umíráme, tak odcházíme z tohoto světa 
na druhý, věčný, k Bohu, ve kterého věřila i moje žena, a ve kterého věří 
i celá naše rodina. To nám v tuto bolestnou chvílí dává sílu a naději.“   
Lékař zamyšleně odešel. 

Tady se nás může radost ze vzkříšení Krista nejvíce dotknout. My    
křesťané se neloučíme s našimi zesnulými navždy. My věříme, že kdo věří 
v Krista, má život věčný. Proto se nás může velikonoční radost o prázd-
ném hrobě, o Ježíšově vítězství nad smrtí, dotknout zcela konkrétně 
a velmi citelně zasáhnout naše srdce a náš život. Ať tato radost naplno 
v nás propukne a naplní nás i ty, s kterými se setkáme!  

Jaro je obdobím rozpuku života v přírodě, často se nám také zlepšuje 
nálada a tak trochu ožíváme po „zimním spánku“. Samozřejmě, že to  
každý prožívá jinak. Na jaře jsme svědky toho, že co se zdálo v přírodě 
suché a mrtvé, nyní znovu ožívá a do toho prožíváme svátky velikonoční, 
které jsou pro nás křesťany slavením právě Kristova umírání pro nás 
a jeho vítězství nad smrtí, když svou božskou mocí vstává z hrobu           
a znovu nás ujišťuje, že je živ a že nemáme mít strach, ale důvěru, která 
vyrůstá z této velikonoční zvěsti, že smrt je poražena, že do temnot  
vstoupilo světlo, a že dobro je silnější než zlo. 
 

Chci Vám všem pop řát radostné a pokojné Velikonoce, 
hodn ě zdraví, Božího požehnání a hodn ě důvěry a nad ěje 
v tomto napjatém a neklidném čase! 

P. Mikuláš Selvek 

Velikono ční bohoslužby v Nad ějkov ě: 
Květná ned ěle – mše svatá s žehnáním ratolestí – 8:00                          
Zelený čtvrtek  – mše svatá na Památku Večeře Páně – 18:30                  
Velký pátek  – obřady Umučení Páně – 17:00                                              
Bílá sobota  – Velikonoční vigilie – 20:30                                                       
Velikono ční ned ěle –  8:00                                                                             
Velikono ční pond ělí –  8:00 

  Ž���! #��	�
!�   
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Nadějkov – Řeháčkův les 
 
Na rozcestí v lese Řeháčkovina se nacházel svatý obrázek zavěšený na 

borovici, kde ještě dnes uvidíme torzo z rámečku. Několik kroků od tohoto 
stromu stojí tabule naučné stezky 4 zastavení. Toto místo mělo připome-
nout rok 1924, kdy se 19. září zde zastřelil z revolveru Josef Harich,      
výměnkář z Nadějkova č. 52. Bylo mu 70 let. 

Jiří Vocílka 
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Krádež sochy sv. Jana Nepomuckého 
 
V noci ze soboty na neděli 23. - 24. ledna došlo ke krádeži sochy        

Svatého Jana Nepomuckého, která patřila k Nadějkovu od roku 1812. 
Ztratila se tak část nadějkovské historie, naštěstí ne na dlouho. 

Socha byla v poměrně krátké době policií ČR nalezena, bohužel         
poškozená. Zloděj nebo zloději se sochu zřejmě pokoušeli sejmout 
z podstavce, sochu neudrželi, ta spadla a rozlomila se. Na místě zůstalo 
pouze torzo, nohy sochy a několik úlomků. Při pádu se odlomila rovněž 
hlava sochy. Zůstaly tedy tři větší díly a spousta drobných úlomků. 

Po nálezu sochy a jejím převzetí od policie si ji do odborné péče převzal 
akademický sochař Ivan Tlášek, který sochu již v minulosti restauroval. 
Podle jeho názoru „to mohlo dopadnout hůř“ a sochu bude možné 
zrestaurovat. Vzhledem k rozsahu nutných oprav a hlavně nutnosti       
spojování dílů sochy speciální lepidlem doporučil sochu po zrestaurování 
umístit raději do interiéru.  

Protože socha Svatého Jana Nepomuckého k Nadějkovu patří, navrhl, 
aby se na místo, odkud byla ukradena, instalovala kopie sochy, která   
bude od originálu téměř k nerozeznání. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání návrh projednalo, odsouhlasilo 
a Svatý Jan bude mít dvojníka. Náklady na restaurování sochy zaplatí  
pojišťovna, náklady na zhotovení kopie zaplatí obec Nadějkov a v létě  
tohoto roku nás Svatý Jan bude opět vítat při návratu domů. 

Ing. Arnošt Novák 
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Pozvání na poutní zájezd 
 
V sobotu 9. dubna 2016  farnost pořádá poutní zájezd do Dobré Vody 

u Nových Hradů a Třeboně. Kdyby měl někdo zájem, může se u mě při-
hlásit. Můj mobil 775 348 346. Podrobné informace zájemcům rád sdělím.  

 
Poděkování Farní Charity Milevsko 
 
Charita Milevsko děkuje za spolupráci při tříkrálové sbírce zvláště skau-

tům a Okrašlovacímu spolku ve spolupráci s farností Nadějkov. Osobně 
jako farář se připojují k tomuto poděkování. Vybralo se přes 13 000 Kč. 
Děkujeme všem dárc ům!  

P. Mikuláš Selvek, administrátor farnosti Nadějkov 

 

Poutní slavnost  
Nejsv ětější Trojice v Nad ějkov ě 

 
bude letos  

v ned ěli 22. kv ětna v 8:00 
 

Všichni jste srde čně zváni! 
 

     Ž���! #��	�
!�             
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V Brtci se zase n ěco d ěje 
 
Pochod T ři veteráni 

 
     Dne 29. prosince se   
konal tradiční dvanáctý   
ročník turistického pochodu 
Tři veteráni. Do Brtce se 
tak vydalo několik lidí nejen 
z Jistebnice, ale i Milevska, 
Nadějkova a okolních ves-
nic. Ten den dorazilo do  
brtecké hospody úctyhod-
ných 214 pochodníků. 
A právě pro ty byl připraven 
tradiční chleba se sádlem 
od paní Marie Čapkové 
a pamětní „medaile na 
toulavou h ůl“.  

Venku na všechny čekala připravená lahodná cmunda a teplý svařák. 
A kdo neodešel domů, mohl si za doprovodu harmoniky zazpívat a řádně 
se v místní hospodě odměnit za skvělý sportovní výkon.  

 
Sáňkování 
 
Vzhledem k tomu, 

že lednové počasí 
úplně navádělo k 
zimním radovánkám, 
konalo se 23. ledna 
v Brtci hromadné 
sáňkování. Sněhu, 
bylo dost a tak se 
děti i dospělí pořád-
ně vydováděli na 
kopci za hospodou.  

Jezdit se mohlo na 
čemkoliv. Nejrychleji 
však jezdili upravené 
sáně rodiny Matějko-
vých a osvědčený kufr na lyžích. Bláznivou jízdu a příjemnou atmosféru si 
přišlo užít na čtyřicet lidí. Všichni sáňkaři měli možnost využít pověstný 
vlek i občerstvení, které místní připravili. A ti, co vydrželi až do konce, se 
mohli ohřát u rozdělaného ohně a opéct připraveného buřta.  
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Ples MDŽ 
 

I letos uspořádali dobrovolní hasiči z Brtce, na počest oslav MDŽ, všem 
ženám ples. V naší malé vesničce se tak dne 5. března sešlo na sále 
místní hospody 21 žen, které měli tu čest dostat od velitele brteckých 
hasičů tradiční karafiát a využít po celý večer dámské volenky. A o tom, 
že zábava byla veliká, svědčí i to, že se tančilo do pozdních nočních    
hodin a tančil i ten, kdo jindy netančí, a zpíval i ten, kdo jindy nezpívá.  

Tímto d ěkujeme všem zú častn ěným muž ům a brteckým dobrovol-
ným hasi čům za příjemný ve čer. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
čtvrtek 24. 3. 10 - 13 hod - Keramika  pro děti a hravé dospělé 
sobota 26. 3. 18:30 - 20 hod - Drátkované a drát ěné kraslice 
sobota 30. 4. 9 - 11 hod - Keramika  pro děti a hravé dospělé 
sobota 28. 5. 9 - 11hod - Keramika pro děti a hravé dospělé 
pátek 10. 6. 16 hod - Vítání pta čího zp ěvu s ornitology Ing. Jahlekou  
a Ing. Vališem 
sobota 11. 6. 9 - 11 hod - Keramika pro děti a hravé dospělé 
sobota - neděle 11. - 12.6. - Víkend otev řených zahrad  na Farské 
neděli 12. 6. 16 hod - Oheň na ho ře - divadlo pro děti i dospělé (Divadelní 
soubor Cylindr Kampa Praha) 

Jana Průšová 


