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Od Velikonoc uběhla poměrně dlouhá doba 
a církev prožívá období liturgického mezidobí. 
Přesto je jarní a letní období už dlouhá staletí 
prostoupeno mnohými slavnostmi a svátky 
Páně a svatých.  

V tomto roce není nic jako dřív. Všichni jsme 
byli nuceni přerušit nebo změnit nejen své 
pracovní aktivity, ale i své koníčky, záliby 
a vlastně všechno kolem nás.  

Obytný dům čp. 5 mezi obecním úřadem 
a prodejnou UNISPOL patřil začátkem minulé-
ho století panu Gustavu Fischlovi, který tu 
bydlel a provozoval obchod s textiliemi.  
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2020,                          

dne 22. února 2020 
 
Volba zapisovatele a ov ěřovatel ů zápis ů 
Usnesení č. 1/2020: 
ZO Nadějkov schvaluje navržený program jednání a dále paní Kláru Tesařovou ja-
ko zapisovatelku, Ondřeje Hulana a Petru Dohnalovou jako ověřovatele zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce dne 22. 2. 2020. 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Volba nového člena rady obce Nad ějkov 
Usnesení č. 2/2020: 
ZO Nadějkov zvolilo podle §91 Zákona 128/2000 Sb. dne 22. 2. 2020 neuvolněným 
členem rady obce Nadějkov MUDr. Šárku Peterkovou. 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. arch. Vít Benda) 
Usnesení č. 3/2020: 
ZO Nadějkov přiznává odměnu zastupitelce Ing. Olze Černé ve výši 200,- Kč/měsíc 
a MUDr. Šárce Peterkové jako členovi rady přiznává odměnu ve výši 900,- Kč/
měsíc. 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Rozpo čtová opat ření 
Usnesení č. 4/2020: 
ZO Nadějkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2019 v celkové výši 
33.800,- Kč na výdajové a příjmové straně rozpočtu. 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 5/2020:  
ZO  Nadějkov  bere  na  vědomí  rozpočtové  opatření  č.  1/2020  v souhrnné  výši  
0,- Kč  na  výdajové  a příjmové straně rozpočtu (vyrovnání na výdajové straně). 
Pro: 13Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 6/2020:  
ZO Nadějkov  schvaluje  rozpočtové  opatření  číslo  2/2020  v  celkové  výši  
211.600,- Kč  na  výdajové  a příjmové straně rozpočtu. 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. arch. Vít Benda) 
Usnesení č. 7/2020: 
ZO Nadějkov bere na vědomí informaci o hospodářském výsledku obce Nadějkov 
za rok 2019. 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Pozemky - pachty 
Usnesení č. 8/2020: 
Podmínky pachtovních smluv pro podnikatele provozuj ící zemědělskou výro-
bu: 
Pachtovní smlouvy budou vycházet z platných smluv nájemních, zastupitelstvo sta-
novuje pevnou částku pachtovného ve výši 3000,- Kč za hektar a rok skutečně vy-
užívané plochy dle LPIS. Při uzavírání pachtovních smluv má přednost zájemce, 
který má k datu vyvěšení záměru platnou nájemní smlouvu k pozemku. V případě 
pozemků, na které není žádný užívací titul (např. není uzavřena nájemní smlouva), 
má přednost zájemce, který na nich k datu vyvěšení záměru hospodaří. V případě 
většího počtu zájemců o pozemky, které doposud nebyly obhospodařovány nebo 
jejichž obhospodařování ze strany dosavadního uživatele bylo ke dni vyvěšení zá-
měru již v LPIS ukončeno, rozhodne mezi zájemci los. 
Revize skutečně užívané plochy dle LPIS bude prováděna každé dva roky, povin-
nost dokladovat výměru skutečně využívané plochy má pachtýř vždy ke konci pří-
slušného roku, změna výměry větší než 1000 m2 bude řešena dodatkem smlouvy. 
� Podmínky pachtovních smluv pro pachtý ře nepodnikatele neprovozující 

zemědělskou  výrobu: 
Zastupitelstvo stanovuje částku 2000,- Kč za hektar a rok z celkové výměry po-
zemku uvedené v katastru nemovitostí nebo v pachtovní smlouvě v případě pachtu 
části pozemku. 
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 3 (Ing. arch Vít Benda, Ing. Tomáš Kabíček, Ing. Olga 
Černá) 
 
Pozemky, prodej a koup ě 
Usnesení č. 9/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 349/8 k.ú. Nadějkov za ce-
nu dle stanoveného ceníku. Pověřuje starostu obce podpisem smluv a dokumentů 
potřebných pro realizaci tohoto usnesení. Náklady spojené s převodem pozemku 
a vkladem do KN ponese žadatel. 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 10/2020: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 536/29 k.ú. Nadějkov 
za cenu dle stanoveného ceníku. Pověřuje starostu obce podpisem smluv a doku-
mentů potřebných pro realizaci tohoto usnesení. Náklady spojené s převodem po-
zemku a vkladem do KN ponese žadatel. 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 11/2020: 
Zastupitelstvo obce Nadějkov souhlasí s projednáním prodeje pozemku 
p.č. 1051/2 v k.ú. Nadějkov po vyhotovení geometrického plánu. 
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 12/2020: 
ZO Nadějkov schvaluje koupi pozemků dle předložených záměrů a pověřuje sta-
rostu obce podpisem příslušných smluv. 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. arch. Vít Benda) 
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Projekty 2020 
� „Součkovina“  
Usnesení č. 13/2020: 
ZO Nadějkov bere na vědomí stav projektu „Polyfunkční komunitní centrum Naděj-
kov“. Pravomoc k vyhodnocení prvního kola výběrového řízení zastupitelstvo dele-
guje do pravomoci rady obce Nadějkov. Pověřuje starostu obce Nadějkov podpisy 
potřebných dokumentů souvisejících s prvním kolem výběrového řízení. 
Pro: 11 Proti: 1 (Ing. arch. Vít Benda) Zdržel se: 1 (Ing. Olga Černá) 
� Stodola Sou čkovina 
Usnesení č. 14/2020: 
ZO Nadějkov schvaluje záměr regenerace zemědělské stavby (stodola u domu 
čp. 5 na pozemcích st. 28/1 a st. 27/2 – demolice a výstavba objektu pro účely ob-
ce (skladové prostory a zázemí pro techniku obce) včetně oplocení. 
ZO Nadějkov schvaluje podání žádosti o dotaci na výše uvedený záměr do progra-
mu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (MMR 2020). Vý-
běrové řízení na dodavatele a provedení potřebných rozpočtových změn deleguje 
do pravomoci rady obce. Starostu obce pověřuje podpisem dokumentů potřebných 
k realizaci projektu. 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. arch. Vít Benda) 
� Komunikace Sb ěrný dv ůr 
Usnesení č. 15/2020: 
Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu rekonstrukce komunikace Petříkovice – 
Sběrný dvůr. Výběrové řízení na dodavatele a provedení potřebných rozpočtových 
změn deleguje do pravomoci rady obce, starostu obce pověřuje podpisem doku-
mentů potřebných k realizaci projektu. 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
� Komunikace Homolská  
Projednáno se stavebním úřadem (p. Benda), nebude nutné nové stavební povole-
ní, je připravována nová projektová dokumentace, realizace stavby ve druhé polo-
vině roku 2020. 
� Základní škola  
Usnesení č. 16/2020: 
ZO Nadějkov odkládá realizaci projektu Rekonstrukce ZŠ a MŠ Nadějkov. 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 17/2020: 
ZO Nadějkov pověřuje radu obce Nadějkov ve spolupráci s ředitelkou ZŠ a MŠ Na-
dějkov uspořádáním „Besedy zřizovatele, vedení školy a občanů s možností ná-
vštěvy školy“. 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
� Fasáda pohostinství u Jand ů, II. etapa  
Usnesení č. 18/2020: 
ZO Nadějkov schvaluje realizaci projektu Oprava fasády Pohostinství U Jandů II. 
etapa. Výběrové řízení na dodavatele a provedení potřebných rozpočtových změn 
deleguje do pravomoci rady obce, starostu obce pověřuje podpisem dokumentů 
potřebných k realizaci projektu. 
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Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
� Veřejné osv ětlení Chlístov  
Usnesení č. 19/2020: 
Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí informaci o akci „Veřejné osvětlení 
Chlístov“. 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
10. Poradní panel expert ů - informace 
Usnesení č. 20/2020: 
ZO Nadějkov schvaluje podporu Dne proti úložišti dne 18. 4. 2020. 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 21/2020: 
ZO Nadějkov bere na vědomí činnost expertní skupiny jako poradního orgánu 
MPO. 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nad ějkov č. 2/2020,         
dne 16. 05. 2020 
 
Volba zapisovatele a ov ěřovatel ů zápis ů 
Usnesení č. 22/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje navržený program jednání a dále paní Kláru Tesařovou ja-
ko zapisovatelku, MUDr. Šárku Peterkovou Marka Peterku jako ověřovatele zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 5. 2020.  
Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Rozpo čtová opat ření 
Usnesení č. 23/2020:  
ZO Nadějkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020 a 4/2020, obě 
v souhrnné výši 0,- Kč na výdajové a příjmové straně rozpočtu (vyrovnání na výda-
jové straně). 
Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení č. 24/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2020 v celkové výši 381.460 Kč 
na výdajové a příjmové straně rozpočtu. Zastupitelstvo obce deleguje pravomoc 
provádět rozpočtová opatření nad paragrafem 6499 (DPH + daň z příjmu PO za 
obec) do kompetence rady obce. 
Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Finan ční podpora pro spolky a jednotlivce 2020 
Usnesení č. 25/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje finanční podporu pro spolky a jednotlivce ve výši 100 % ze 
souhrnu podaných žádostí tedy 113.500,- Kč, které splnily (nebo částečně splnily) 
kritéria dle směrnice 1/2015. Provedením potřebné rozpočtové změny pověřuje za-
stupitelstvo radu obce Nadějkov a podepsáním smluv o poskytnutí finanční podpo-
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ry pověřuje starostu obce. 
Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Usnesení č. 26/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje finanční podporu pro spolky, jejichž financování je součástí 
rozpočtu obce (nejsou tedy řešeny směrnicí 1/2015) ve výši 100% ze souhr-
nu podaných žádostí tedy 71.500,- Kč. Provedením potřebné rozpočtové změny 
pověřuje zastupitelstvo radu obce Nadějkov. 
Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Projekty 2020  
„Součkovina“ 
Usnesení č. 27/2020:  
ZO Nadějkov na doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
na akci:  „Polyfunk ční komunitní centrum Nad ějkov“  se společností HORA s. r. 
o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČ 26015889, která nabídla cenu bez DPH 
10.612.249,56,-  Kč, tj. včetně DPH 12.840.821,97,- Kč.  
V případě odstoupení vítězné společnosti nastupuje v pořadí druhá společnost, 
která předložila nabídku.   
Zastupitelstvo obce Nadějkov pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo 
s vítězným účastníkem zadávacího řízení, provedení rozpočtových opatření potřeb-
ných pro realizaci projektu deleguje do kompetence rady obce. 
Pro: 11  Proti: 1 (Ing. arch. Vít Benda) Zdržel se: 2 (Ing. Olga Černá, Ing. Tomáš 
Kabíček) 
Stodola Sou čkovina 
Usnesení č. 28/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje záměr demolice stodoly na nádvoří domu čp. 5 a vytvoření 
zpevněné plochy na místě objektu. Pověřuje starostu obce podpisem dokumentů 
potřebných k realizaci projektu, řízení, provedení rozpočtových opatření potřebných 
pro realizaci projektu deleguje do kompetence rady obce. 
Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 2 (Ing. Olga Černá, Ing. arch. Vít Benda) 
Komunikace Sb ěrný dv ůr 
Usnesení č. 29/2020:  
ZO Nadějkov obce bere na vědomí stav projektu MK Sběrný dvůr. 
Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Posilovací vrt NJ 3  
Usnesení č. 30/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje vybudování posilovacího vrtu pro zásobování pitnou vodou, 
pověřuje starostu obce podpisem dokumentů potřebných k realizaci projektu, výběr 
dodavatele projektu a provedení rozpočtových opatření potřebných pro realizaci 
projektu deleguje do kompetence rady obce. 
Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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Projekty: Komunikace Homolská, Fasáda pohostinství u Jand ů II. etapa, Ve-
řejné osv ětlení Chlístov 
Probíhá realizace nebo přípravné práce na projektech. 
Projekt 2021, informace  
Usnesení č. 31/2020:  
ZO Nadějkov bere na vědomí informace o realizovaných a připravovaných projek-
tech. 
Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
E.ON 
Usnesení č. 32/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene PI -
014330050552//001 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 
Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Lokalita Magdaléna, panel expert ů 
Usnesení č. 33/2020:  
ZO Nadějkov bere na vědomí informaci o činnosti expertní skupiny jako poradního 
orgánu MPO. 
Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Upozorn ění obecního ú řadu 
 
Poplatek za odpady 
 
Za odpady se platí 600,- Kč za každého, kdo má v obci trvalé bydliště. Od po-

platku jsou osvobozeny děti do začátku školní docházky, studenti, kteří přes týden 
bydlí mimo Nadějkov, mají po předložení dokladu o studiu poloviční slevu. Popla-
tek je t řeba uhradit do konce října . 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 osvobozeni občané, kteří 

dosáhli věku 70 let, a majitelé psů s loveckým výcvikem. Poplatek je splatný 
k 28. únoru 2020. Po domluvě je též možné zaplatit přes účet.  

 
Prodej d řeva 
 
Obec Nadějkov nabízí k prodeji palivové dřevo v délkách. Cena 350,- Kč/m3.  

Minimální odběr 10m3.  
Zájemci se mohou přihlásit na Obecní úřad: 381 272 117. 
 

-ou- 
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    Informace z farnosti 
 
     Od Velikonoc uběhla poměrně dlouhá doba a církev prožívá období 
liturgického mezidobí. Přesto je jarní a letní období už dlouhá staletí 
prostoupeno mnohými slavnostmi a svátky Páně a svatých. Můžeme 
jejich prostřednictvím poznávat život, který se směřuje k Ježíši Kristu. 
Tak jsme se v květnu spolu s biskupem Vlastimilem modlili k Panně 

Marii a naši diecézi pak o svátku Panny Marie Fatimské biskup zasvětil její ochra-
ně. 

S některými farníky jsme v květnu prošli alespoň část pěší poutě na Svatou Ho-
ru, když jsme se z Jistebnice připojili k mladovožické děkovné pouti a společně sla-
vili bohoslužbu v Sedleci. Někteří vytrvalejší prošli až cestou na Svatou Horu. I pu-
tování na posvátná místa jsou už po generace vyjádřením naší víry a přiznáním, 
že náš život je cestou, která nekončí tady na zemi. Zároveň jsou dobrým prostřed-
kem k zastavení se a k osobní duchovní obnově. 

Proto ani v nadcházejícím období letních prázdnin a dovolených nezapomínejme 
na návštěvy různých poutních míst v naší zemi a objevujme krásy přírody a Stvoři-
tele, když vnímáme, že je naše vlast opravdu krásná v různých neobjevených zá-
koutích, kam naši předkové putovávali v hojných zástupech. Spojme ta místa 
s modlitbou na poděkování a prosbou o dobro pro nás i pro ty, kdo přijdou po nás. 

Přeji všem, ať letní čas je pro nás mimo jiné časem odpočinku, abychom nepro-
žívali nejistotu a strach, ale obnovili v sobě sounáležitost i vstřícnost namísto kon-
kurenčních a obchodních, či osobních bojů. Obnovme rodinný život a přátelská se-
tkání, která prohlubují naše živé vztahy, aby mezi námi zavládl vstřícný pokoj, us-
míření a odpuštění. 

 
Srdečně zveme na poutní slavnosti do Jistebnice, mši svatou u sv. Máří Magda-

leny bude 26. července 2020 v 15 hod. sloužit strahovský opat P. Daniel Janáček 
O.Praem. 

 
Pro děti z našich farností plánujeme od 9. do 16. srpna 2020 letní tábor v Zálší. 

Bližší informace oznámíme v průběhu července. 
 
Přehled plánovaných bohoslužeb najdete na webu farnosti  

http://farnostjistebnice.cz/. 
 
Požehnaný letní čas 

P. Pavel Němec, administrátor farnosti 

     O�� � ����� 
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Fikar, divadelní a osv ětový spolek 
 
Ochotnický spolek FIKAR musel zrušit původně domluvenou sezónu 

hostování po okolí. Hru „O Bedřišce a Kajetánovi“ by rád sehrál 
v prodloužené sezóně, po prázdninách. Nyní spolek rokuje, čím by potěšil naděj-
kovské obecenstvo na podzim. Dáme včas na vědomí, ať již na stránkách Hlasu, 
nebo na www.fikar.info. 

 
Zdeněk Černý 

 

Číčovice  
 
Na kraji vesnice od Nadějkova se nachází u rodinného domku žulový kříž 

s výškou 3,05 metru. Na soklu je vytesán letopočet 1891. Uprostřed kříže je kalich 
a nad ním jsou další dva ornamenty. Proč byl postaven, se zatím neví. 
 

napsal a nakreslil Jiří Vocílka 

     O�� � ����� 
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Z historie „Sou čkoviny“ 

 
 Obytný dům čp. 5 mezi obecním úřadem a prodejnou UNISPOL patřil začátkem 
minulého století panu Gustavu Fischlovi, který tu bydlel a provozoval obchod s tex-
tiliemi. Kronikář obce, pan Karel Jindrák, na Gustava Fischla vzpomínal takto: „Pan 
Fischl vypadal, jako by ani na venkov nepatřil. Byl prostřední postavy, vždy pečlivě 
ustrojen, důstojného vzezření, s černým „kartáčkem“ pod nosem, a na očích cvikr 
s černou obrubou. Prodával jen vysoce kvalitní zboží, které bylo známé v celém ši-
rém okolí. Látky byly, pravda, dražší, ale lidé si je nemohli vynachválit, byly k ne-
roztrhání.“ 

 V roce 1916 Gustav Fischl dům prodal míst-
nímu lékaři, MUDr. Janu Blabolovi, 
a odstěhoval se do Měšetic. Jan Blabol dům 
v roce 1920 daroval své dceři Anně, která se 
provdala za Antonína Součka z Hodkova. An-
tonín Souček zde provozoval obchod smíše-
ným zbožím až do znárodnění živností v roce 
1949. Obchod pak převzala Jednota a pan 
Souček se stal vedoucím prodejny. Prodejna 
Jednoty byla později přemístěna do domu 
čp. 17. 
  

Dům čp. 5 rodina Součkova v roce 2010 nabídla obci Nadějkov ke koupi za 600 ti-
síc Kč. Zastupitelstvo obce po delším jednání s koupí domu souhlasilo, hlavním 
důvodem byla příznivá cena a to, že obec získá kontrolu nad tím, kdo a k čemu bu-
de dům používat. Hledání dotačních titulů na opravu domu bylo v tuto dobu obtíž-
nější – kvůli končícímu plánovacímu období evropských dotací (2007-2013) a po-
zastavení programu IROP Jihozápad nebyla jejich nabídka zdaleka tak široká, jako 
v pozdějších letech. Byly tedy provedeny jen nejnutnější práce: vyklizení, čerpání 
vody ze sklepa a oprava části střechy, Současně chtěla obec ve spolupráci s veřej-
ností co nejlépe naplánovat budoucí využití  „Součkoviny“. 
 Architekt Jiří Jiroutek v roce 2011 vypracoval jednoduchý návrh, který byl zveřej-
něn na webu obce a nad nímž proběhlo několik veřejných setkání. Vyplynulo 
z nich, že pro většinu občanů je prioritou vybudování nových bytů, přinejmenším 
v podkroví. Další položky návrhu (infocentrum s půjčovnou sportovních potřeb 
a řemeslná dílna pro veřejnost v přízemí, provozní zázemí obce v suterénu, výtah, 
který by byl lávkou propojen s obecním úřadem a zajistil tak bezbariérový přístup 
do obou budov) měly podporu o něco nižší. Objevily se i nové nápady: ubytovací 
prostory, dílna k pronájmu, malé regionální muzeum a další. 
 V roce 2015 byla dokončena oprava střechy a bylo vylepšeno zázemí pro pra-
covní četu obce v přízemí. Ve strategickém plánu obce z téhož roku je 
„Součkovina“ zmiňována v souvislosti s obytným podkrovím, řemeslnou dílnou, ko-
munitním centrem, informačním centrem a prodejnou místních výrobků. Strategický 
plán také uvádí, že obec podpoří ekologický a ekonomický provoz svých budov 

     O�� � ����� 
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a bude respektovat jejich historický charakter. 
 V roce 2017 vznikl z iniciativy starosty obce nový projekt „Polyfunkční komunitní 
centrum“, se kterým se obec ucházela o dotaci z programu IROP. Protože tato do-
tace mohla být až 95%, rozpočet i plány na využití „Součkoviny“ byly velkorysé: 
měla zde vzniknout v suterénu menší víceúčelová místnost pro společenské 
a vzdělávací akce, v přízemí klubovna s kuchyňkou, řemeslná dílna a místnost pro 
poradenskou činnost, v podkroví větší společenská místnost. Přízemí a podkroví 
měl propojit výtah, počítalo se i s rekonstrukcí stodoly na dvoře. Celkový rozpočet 
projektu byl 18,7 mil. Kč, z toho stavební práce na budově i stodole byly vyčísleny 
na 14,3 mil. Kč, vybavení budovy na 2,5 mil. Kč. Další výdaje v řádu desítek až sto-
vek tisíc zahrnovaly např. stavební dokumentaci, přípravu žádosti o projekt a výbě-
rová řízení. 
 Dotaci z programu IROP obec nezískala, hledala tedy další možnosti, jak projekt 
„Polyfunkční komunitní centrum“ uskutečnit. Na část výdajů (stavební práce na bu-
dově vč. výtahu, bez stodoly) se podařilo s  upraveným projektem získat dotaci 
z programu MMR „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“. Projekt se tento-
krát nevěnuje tak detailně tomu, co v „Součkovině“ vznikne, zdůvodňuje spíš nut-
nost stavebních úprav a uvádí použité materiály (např. plastová okna). Na květno-
vém zastupitelstva se mluvilo o tom, že by v „Součkovině“ mohla být klubovna pro 
seniory, místnost pro poradenskou činnost (využívaná jako poradna Sociálních slu-
žeb města Milevsko nebo pro akce Úřadu práce, které se dnes konají v bývalém 
kině) a řemeslná dílna, nově se objevil návrh na přesunutí knihovny do podkroví 
„Součkoviny“. Současně zastupitelstvo schválilo smlouvu na stavební práce 
se společností s společností Hora, s.r.o. , která ve výběrovém řízení zvítězila s na-
bídkou  ceny 12,8 mil. Kč. Získaná dotace je 70%, pokryje tedy 9 mil. Kč z celko-
vých nákladů, obec doplatí 3,8 mil. Kč.   
 Na přestavbu stodoly žádala obce o dotaci z programu „Podpora regenerace 
brownfieldů“, ale protože ji nezískala, rozhodlo zastupitelstvo stodolu zbourat a pro-
stranství upravit na náklady obce.   
 Na vybavení „polyfunkčního komunitního centra“ podala v červnu obec žádost 
do Programu rozvoje venkova. Předpokládá celkové výdaje ve výši 1,5 mil. Kč, 
spoluúčast obce by v případě úspěchu žádosti byla 20%, tj. 300 tis. Kč. Projekt po-
čítá s univerzálním vybavením pro přízemí a s novou knihovnou v podkroví. V pro-
storách současné knihovny uvažuje rada obce zřídit muzeum historie obce a míst-
ních umělců. 
 Obec tedy do „Součkoviny“ ze svého rozpočtu investuje více než 4 mil. Kč a poté 
bude hledat další peníze na její provoz (udržitelnost „komunitního centra“ musí být 
nejméně pět let) a na využití dalších obecních prostor. V situaci po korona-krizi 
to možná nebude úplně jednoduché: „období hojnosti“ posledních pěti let, kdy obce 
získávaly více peněz z rozpočtového určení daní a nabídka dotací byla štědrá, 
pravděpodobně končí. Pokusme se to nebrat jako omezení, ale spíš jako příležitost 
–  nebylo by dobré znovu otevřít přerušenou diskusi o prioritách obce a o tom, jak 
bude využívaná nejen „Součkovina“, ale i další obecní budovy? 
  

Olga Černá 
 

     O�� � ����� 



12   H��� N�������, �. 2, ���. XXVIII., Č������� 2020 

 

  

 

     O�� � ����� 

 
SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov 
 
V tomto roce není nic jako dřív. Všichni jsme byli nuceni přerušit nebo změnit ne-

jen své pracovní aktivity, ale i své koníčky, záliby a vlastně všechno kolem nás. Za-
čali jsme jinak přemýšlet, jinak se chovat a uvědomili si, jak křehké je lidské zdraví, 
ale i lidská důvěra a ochota pomáhat. I přestože nás COVID19 zastihl v první linii, 
dokázali jsme držet pohromadě, pomáhat si nejen v rámci SDH, ale v rámci celé 
obce Nadějkov.  

SDH Nadějkov slaví v tomto roce 140. výročí od jeho založení. Bohužel chysta-
nou oslavu jsme, vzhledem k současné situaci, museli zrušit. Určitě se v dalším ob-
dobí zapojíme do dění obce a akcí, které jsme pro Vás každoročně připravovali 
a pomáhali s jejich konáním. 

 Jednou z těchto akci je každoroční rozloučení s prázdninami. To jsme v letošním 
roce spojili s dětským dnem a tak Vás v sobotu 29. srpna zveme na Pohádkovou 
cestu  krásným zámeckým parkem v Nadějkově, kde se můžete těšit na pohádkové 
postavičky, soutěže a hezké odměny. Start je u hasičárny, kde bude také občer-
stvení a malování na obličej. 

Zrušeny byly od března i pravidelné schůzky mladých hasi čů a veškeré hasič-
ské soutěže, ale věříme, že v dalším období se vrátí vše do starých kolejí, začne-
me trénovat a jezdit znovu na soutěže.  

Zájemci o hasičský kroužek se mohou přihlásit na tel. čísle 777 244 502 
(K.Kozáková). 

 
Pravidelné sch ůzky MLADÝCH HASI ČŮ začínají v pond ělí 7. září 2020 

od 16.00 hodin a sejdeme se v nové klubovn ě!  
 

Marie Burdová  

   Skauti 
 
    Tak jako skoro všude, i my jsme kvůli koronavirové krizi museli 
od první poloviny března naši činnost pozastavit. Zrušili jsme schůzky, 
plánovanou jarní výpravu, účast na hře Mafie i na Závodu vlčat a světlu-
šek. Na našich stránkách jsme sice spustili dvě etapové hry na doma, 
bohužel zájem o ně příliš nebyl. 

Vše se změnilo 29. května, kdy jsme schůzky obnovili. Sice v trochu omezeném 
režimu, protože jsme zpočátku mohli být jen pod otevřeným nebem a s rozestupy, 
ale všichni byli nadšení, že se po dlouhé době mohou zas vidět. 

Stihli jsme tedy do prázdnin několik schůzek včetně té závěrečné, kde jsme kro-
mě hledání cen za celoroční hru udělali i ohýnek. 

Teď už se ale těšíme a připravujeme na letní tábor, který začne první sobotu 
v červenci. Tábořit letos budeme v zákrutu říčky Smutné nedaleko Bechyně. 

 
Anežka Černá 
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Zachovalý kraj 
 
Úložišt ě: naše lokalita není doporu čená k dalším pr ůzkum ům 
 
Ve čtvrtek 4. června se naposledy sešel Panel expertů, který doporučil k dalším 

průzkumům čtyři relativně vhodnější lokality – Janoch u jaderné elektrárny Temelín, 
Hrádek a Horku na Vysočině a Březový potok na Klatovsku. Naše Magdaléna spo-
lečně s další jihočeskou lokalitou Čihadlo, Čertovkou (u Lubence) a lokalitou Na 
skalním (u JE Dukovany) zůstává lokalitou záložní. Lokalita Kraví Hora (na rozhraní 
Vysočiny a jižní Moravy) byla zcela vyřazena, nemá pro úložiště vhodné podmínky. 

 
Doporučení Panelu expertů potvrdila Rada SÚRAO, během léta by ho měla 

schválit vláda. Pro nás je to dobrá zpráva: po mnoha letech úmorných jednání se 
Správou úložišť radioaktivních odpadů a ministerstvem průmyslu pravděpodobně 
máme možnost si oddechnout. Horší zpráva je, že stále nebyly vyřešeny problémy, 
na které obce a spolky už mnoho let upozorňují: 
� lidé, kteří v lokalitách žijí, nemají žádnou možnost ovlivnit, zda (případně za ja-

kých podmínek) u nich úložiště bude nebo nebude vybudováno 
� stále nebyl schválen zákon o úložišti, připomínky, které k němu zaslaly obce 

a svazky obcí, byly zamítnuty 
� metodika výběru lokalit neprošla odbornou oponenturou, která je v podobných 

případech obvyklá, nebylo ani dost času posoudit, zda je správná 
� nikdo se nezabývá tím, jestli je hlubinné úložiště skutečně jedinou a nejvhod-

nější možností, jak s vysoce radioaktivním odpadem naložit 
 
Nadějkovští zastupitelé se proto na posledním jednání rozhodli alespoň symbo-

lickou akcí podpořit protesty méně šťastných obcí. Jak a kdy přesně proběhne, ješ-
tě není úplně jasné. 

 
Po prázdninách bychom se rádi s téměř dvacetiletým obdobím intenzivnějšího 

nebezpečí rozloučili setkáním „Magdalena nespí“, u sv. Magdaleny nad Jistebnicí 
od večera 5. do rána 6. září. Plánujeme ho společně se spolkem Naplaveno 
ze Stružince a za podpory města Jistebnice. 

 
Olga Černá 

     O�� � ����� 
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Jistebnická semínkovna 
 
Jak to funguje… 
V ČR vznikla Iniciativa Semínkovna v roce 2015 na podporu svobodného sdílení 

osiva, semenaření a přírodního zahradničení. Semínkovna je místem, kde mohou 
zahradníci sdílet osivo ze svých zahrádek. Osivo by mělo být nemořené 
a z chemicky neošetřovaných rostlin.  Semínka jsou zde nabízena bezplatně, 
v malých dávkách a pro osobní spotřebu.  

Naši semínkovnu- malovanou bedýnku- jsme naplnili semínky z naší loňské skliz-
ně a 27.2. jsme ji v jistebnické knihovně otevřeli světu. Přijela také zakladatelka Ini-
ciativy semínkovna Mgr. Klára Hrdá a u bylinkového čaje od Marty jsme si povídali 
o tom, proč má domácí semenaření smysl i v 21. století. Paní Hrdá nám také daro-
vala některá svá semínka. Velmi nás těší, že přišlo tolik lidí a už plánujeme další 
zajímavé akce. Děkujeme úžasné paní Dagmar Novákové za vstřícnost, a že nám 
akci umožnila. 

Funguje to tak, že si vyberete semínka, odnesete si je, vypěstujete a část úrody 
necháte na semínka, která zase vrátíte…nebo nevrátíte a přinesete jiná….nebo 
žádná vracet nemusíte a své výpěstky rozdáte známým…nebo tak podobněJ Vedle 
bedničky se semínky je v knihovně také seznam semínek a popis odrůd, když to 
s přinesenými semínky vyplníte, bude to nej. Také si v knihovně můžete půjčit 
(kromě spousty jiných knih) příručku o semenaření, kdybyste nevěděli, jak na to.  

 
A teď pro č to všechno d ěláme, pro č by bylo skv ělé, kdyby se p řidalo víc 

a víc lidí a na co si dát pozor… 
Hlavním důvodem domácího semenaření 

je produkce osiva odpovídajícího vašim 
vlastním kritériím (velikost plodů, chuť, ra-
nost apod.). Vámi pěstované rostliny se mo-
hou postupně adaptovat na podmínky vaší 
zahrady a tím být odolnější proti chorobám a 
škůdcům. Díky tomu je možné postupně 
zcela přestat používat ochranné postřiky či 
chemická hnojiva. Domácí semenaření je 
cesta k uchovávání a spoluvytváření odrůd 
rostlin, které můžeme předat svým potom-
kům. Vlastní produkcí osiva rovněž ušetříte 
nemalé finanční náklady, přispíváte k zacho-
vání biodiverzity v podobě jedinečných vari-
et, místních či tradičních odrůd… Semeny si 
můžete namnožit nejen zeleninu, ale i koření 
a květiny. 

 
Zdroj: 
 https://seminkovny.com/o-seminkareni/ 
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Na co si dát pozor! 
 

� NESEMENAŘTE SEMENA ZÍSKANÁ Z HYBRIDNÍCH ROSTLIN! 
Hybridní rostliny se označují obvykle značkou F1 a v dnešní době tento typ osiva 

převládá. Protože v přírodě bohužel platí pravidla genetiky: Zkříží-li se dvě odrůdy, 
má první generace jejich potomků (F1) shodné vlastnosti. Pokud ale tuto generaci 
dále křížíte, získáte potomstvo (F2), které již nebude ve svých vlastnostech jednot-
né. Sice je jistá šance, že část semen ponese totožné vlastnosti jako F1 generace, 
ale zbytek ponese vlastnosti různorodého charakteru, což vůbec nemusí odpovídat 
vašim potřebám…Semínka z rostlin hybridních, či získaná ze zakoupené zeleniny, 
není vhodné semenařit. Pro semenaření vždy volte odrůdy, o nichž s jistotou víte, 
že nejsou hybridní! 
� NESEMENAŘTE SEMENA ZÍSKANÁ Z „VYBĚHLIC“. 

Semínka z vyběhlic totiž ponesou vlastnosti vyběhlice a s velkou pravděpodob-
ností z nich vyrostou opět vyběhlice. Tudíž nebudou tvořit kořen (v případě mrkve), 
kvůli němuž plodinu pěstujeme… Nesemenařte ani salát, který jde do květu, aniž 
by vytvořil listovou růžici. 
� POZOR NA SEMENAŘENÍ DÝNÍ, CUKET AP. 

Tyto plodiny jsou totiž cizosprašné. Pokud tedy pěstujete vícero odrůd najednou 
na jednom pozemku, včely přenesou pyl mezi jednotlivými odrůdami. 
Dojde k nechtěnému křížení a z takových semen vám sice může vyrůst úžasná no-
vá odrůda, ale taky ne až tak úžasná, jelikož se „vyředí“ vlastnosti původní odrůdy. 
Takže pokud Vám nevadí nějaký ten kříženec, klidně si semínka z dýně jen tak vy-
loupejte. Pro správné semenaření těchto plodin se ale používá poměrně jednodu-
chá metoda, kterou s trochou cviku zvládnete a budete mít jistotu, že ze semen cu-
kety vám nevyroste například neforemný patison…Postup je možné najít na inter-
netu, nebo je vytištěný v knihovně. 

 
Jistebnická semínkovna je pro Vás dostupná v otevíracích hodinách knihovny: 

     
Více o Iniciativě semínkovna na www.seminkovny.com. Můžete se přidat také 

k naší skupině Jistebnická semínkovna na facebooku, kde můžete nabídnout 
a poptat semínka, ale také například přebytek sazenic. Plánujeme zde také aktuali-
zovat seznam semínek. Pokud nemáte facebook a potřebujete nějaké informace, 
nebo chcete něco nabídnout, můžete napsat na email dlouha.zuza@seznam.cz. 

 
Díky za pozornost a sbírejte semínka….má to smysl! 
 

Zuzka Dlouhá a Marta Kubištová 

     O�� � ����� 

Po zavřeno                       Út 12.30 - 17.00                   St 8 -12, 12.30 - 14.00  
Čt 12.30 - 17.00                Pá 8 – 12, 12.30 - 14.00 
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Blahop řejeme všem,  

 

  kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 
duben: Josef Šít z Nadějkova, Věra Aberlová z Nadějkova 
Miloš Novák z Nadějkova, Stanislav Benda z Hronovy Vesce 
Jan Demský z Kaliště  
 
květen: Jan Novák ze Starcovy Lhoty, Vladimír Kotalík z Kaliště 
Růžena Šittová z Nadějkova,  
 
červen: Luděk Novák z Nadějkova, Jana Kozáková z Nadějkova 
Michal Uhlíř z Nadějkova, Jaroslava Kosová z Nadějkova 
Jan Votruba z Nadějkova, Antonín Klatovský z Petříkovic 
Jiří Bidlo z Nadějkova 

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

Tel. 381 272 117, e-mail: urad@nadejkov.cz,. 
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 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Naděj-
kova! Uzávěrka příštího čísla je 18. října 2020, všechny podepsané příspěvky 
jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tiráži, vhodit do 
schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme zejména o zasílání 
pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen v Hlase, ale i na webových 
stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  

Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/
stránka. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější ven-
kovskou tržnici: www.venkovskatrznice.cz, vkládání inzerátů je bezplatné. 

Předplatné: si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 


