
Krásné prožití váno čních svátk ů 
a hodn ě štěstí, zdraví a radosti 

v novém roce 2014 
přejí pracovníci obce Nadějkov. 

   Významná životní jubilea oslavili:  
říjen : Marie Farová, Miloš Král, Pavel Šach, Josef Matějíček 
listopad: Ivanka Křížová, František Duchoň, Stanislav Havel, Marie Ja-
nouchová 
prosinec: Růžena Dohnalová, Jitka Pincová, Marie Papežová, Jaroslav 
Bláha ml., Anežka Bláhová, Věra Dvořáková 
 

   Narodili se: 
Vilemína Emílie Průšová, Richard Jakubův 
 

Blahop řejeme!  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

   Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky :  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Naděj-
kova!  Uzávěrka dalšího čísla je 15. března 2014, příspěvky můžete posí-
lat na adresy uvedené v tiráži nebo přinést na obec či do knihovny, nebo 
vhodit 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 
Venkovskou tržnici (www.venkovskatrznice.cz, vkládání inzerátů je bez-
platné). 
 

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).  

obrázek: Katka Pazourková 

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

ročník XXI / číslo 4, prosinec 2013 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Příloha Hlásek 
 

Zápis do 1. třídy proběhne ve čtvrtek 16. led-
na 2014 od 13 do 17 hodin v budově Základ-
ní školy. Zveme budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče! 
 

Již nyní se mohou na úřadu hlásit občané, 
kteří mají u svých domů kompostéry využí-
vat. Jsou to plastové nádoby, jako velké po-
pelnice, v nichž díky dobrému provzdušňová-
ní dochází k velice rychlé přeměně rostlin-
ných zbytků na výborný zahradní kompost. 

Nejlepší jsou Vánoce, 
to jsme všichni spolu. 
Máme rybu, salátek 
a k tomu i kolu. 

Stručně z obsahu: 

Přání a pod ěkování (2) Z jednání zastupitelstva a rady (3) Syst ém třídění 
odpadu v Nad ějkov ě (12) Náměstí (15) Pozemkové úpravy (16) Obecní 
úřad, knihovna a léka řky o svátcích (18) Základní škola (19) Váno ční 
modlitba (20) Váno ční bohoslužby (21) Hasi či (22) Spolek Fikar (24) 

Knihovna (25) Skautské schl ůky o Vánocích (26) Akce Okrašlovacího 
spolku (26) Cesty v krajin ě (27) Úložišt ě radioaktivního odpadu (28)  
Čajovny (30) Akce v Pet říkovicích (30) Hostinec o svátcích (30)  

Přání do nového roku (31) Spole čenská kronika (32) 



NA KONEC ROKU... 

   Přání a pod ěkování 
 
Na závěr roku přeji všem dobrým sousedům štěstí, zdraví a dlouhá 

léta, jak se o tom zpívá ve vánočních písničkách. Děkuji všem členům za-
stupitelstva obce, kteří poctivě docházeli na zasedání a všeliká ostatní 
shromáždění i zábavy v obci. Děkuji těm, kdož se aktivně zajímají o dění 
v obci a pracují pro dobro svých bližních. Děkuji našim hasičům, kteří 
chrání naše majetky a pomáhají, kde se dá. Děkuji všem, kdo se zapojují 
do života obce ve spolcích i jednotlivě. Máme mezi sebou naštěstí čím dál 
více lidí, kteří se nezištně a pečlivě starají o pěkný vzhled obce i o zábavu 
a společenský život ostatních.  

Když všechno toto dobré u svých bližních vidím, myslím, že se nemo-
hu připojit k tomu módnímu, ale slaboduchému pěstování „blbé nálady“. 
Jistě, dokonalosti asi nedosáhneme nikdy, ale můžeme usilovat neustále 
snažit se. A přitom si užít při práci i nějakou tu srandu.   

Zdeněk Černý 
       

    Pozvánka na zastupitelstvo 
 
     Poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce bude v pondělí 30. pro-
since od 18 hodin v kině. Na programu jsou rozpočtové změny a pláno-
vání rozpočtu na příští rok. 

obrázek: Rozárka Špallová 

    Přání do Nového roku 
 
    Využila jsem posledního listopadového sluníčka a vyhřívala se na krás-
né dubové lavici na krásném místě u krásného pomníčku padlým za 1.
světové války na náměstí v Nadějkově. Připomněla jsem si chvíle bezna-
děje, kdy jsem si myslela, že nebude dostatek odvahy pro tuto razantní, 
ale důležitou změnu.  
   Do roku 2014 přeji Nadějkovu a nadějkovským stejné odhodlání, jaké 
mnozí projevili už od počátků projektu proměny náměstí. 
      Přeji jim, aby měli vždy odvahu říci své názory a pocity a nenechali se 
odradit tím, že jsou se svou myšlenkou sami.  
   Nadějkovským školákům přeji, aby se ve své škole cítili dobře, aby měli 
rádi svoji paní učitelku a škola se znovu stala místem, kam i rodiče přichá-
zejí s důvěrou. Rodičům nadějkovských školáků přeji, aby se jejich děti při 
hodinách matematiky naučily počítat (už jen proto, že jich je ve třídě pět a 
půl). Také bych byla ráda, aby byla uveřejněna částka, kterou je obec po-
vinna zaplatit poté, co nadějkovské dítě navštěvuje jinou školu.  A prosím 
o zamyšlení... 
   A já si pro sebe přeji, aby naši radní pozorně naslouchali všem,  kteří 
mají co říci. Aby se nestalo, že tito schopní lidé to v Nadějkově prostě za-
balí.  

Olga Dušková 

DOPIS 

Platby za žáky, navšt ěvující jinou školu 
 

Pokud nadějkovské dítě navštěvuje jinou školu, nemusí obec této škole 
platit nic. Platí se za „podlimitní žáky“ v naší škole - za ty děti, které chybí 
do státem předepsaného průměrného počtu žáků na třídu. Přesná částka 
za dítě a měsíc se rok od roku mění. 
 

      V minulých třech letech obec platila tyto částky 
rok           měsíce         počet podlimitních žáků        celková částka  
2011      I. - VIII.                         4                            124 913 Kč 
                IX. - XII.                       7                            109 347 Kč 
2012      I. - VIII.                         7                            240 543 Kč 
                IX. - XII.                       2                              32 069 Kč 
2013      I. - VIII.                         2                              63 459 Kč 
                IX. - XII.                       0                                       0 
Do konce srpna 2014 by obec neměla platit nic, protože dětí je dnes ve 
škole přesně tolik, kolik jich podle předpisů být má.  
 

informace: Mgr. Regina Mihulová, ředitelka školy     



Hostinec U Jand ů o svátcích:  
 
na Štědrý den 24. prosince bude otevřeno do 20.30 
na Silvestra 31. prosince bude otevřeno od 10.00 do 3.00 

do 29. prosince si  můžete v restauraci objednat silvestrovské menu - 
obloženou mísu a šampaňské pro cca pět osob za 300 Kč. 

na Nový rok 1. ledna bude zavřeno 
 

Veselé Vánoce a š ťastný nový rok  
přeje všem nad ějkovským 

paní hostinská Lucie Šmejkalová. 
 

   Akce v Dom ě hasičů v Petříkovicích  
 
     V rekonstruovaném Domě hasičů se během podzimu konal turnaj 
v ping-pongu, beseda s účastníky APEX BIKE GIBRALTAR TOUR a se-
tkání se svatým Mikulášem. Chystá se: 
 

28. prosince: Chvalná hromada spolku Fikar 
31. prosince: Silvestr 
3. ledna: Výroční schůze SDH Petříkovice 
21. února:  Maškarní 
8. března:  MDŽ 
15. března:  Vernisáž výstavy fotografií Ondřeje Kulldy Maňáka 

 

Program se může měnit, sledujte web a plakáty! 
 

info od: Jirka Benda, SDH Petříkovice 

Čajovny 
 

      vždy v sobotu od 17 hodin, v kině:  
 

4. ledna s Veronikou a Matějem Neznalovými:  
      Indický Himálaj - Malý Tibet 
8. února s Jindrou Částkou: Příroda Srí Lanky 
1. března s Martinem Hradečným: Shanghai, Hong Kong a okolí  
      Povídání (nejen) o mrakodrapech, jídle a Číňanech... 
5. dubna se Zdeňkem Lyčkou: Na lyžích napříč Grónskem 

SPOLKY 

 

    Z jednání obecního zastupitelstva a rady  
 
 

Mimo řádné místní zasedání rady,  
13. 9. ve Starcov ě Lhot ě 
 

Posouzení projektu rybníka Fr. Čipery 
      Pan Fr. Čipera předložil na obec projektovou dokumentaci ke stavební-
mu povolení k výstavbě rybníka v k.ú. Starcova Lhota. Plánovaná stavba 
rybníka ve Starcově Lhotě je na pozemcích čpp. KN 761/2, 761/3 a 761/4.  
Občané měli dost času seznámit se s faktem, že ve Lhotě přibude jeden 
menší rybníček. Na tomto místním šetření nikdo nevznesl připomínky ani 
žádné protesty nebo návrhy. Rada proto rozhodla, že obec vyjádří 
s projektem souhlasné stanovisko. Rada doporučí zastupitelstvu, aby se  
usneslo, že stavba je v souladu s územním plánem obce.  
 

Prohlídka vodote če osadou 
      Proběhla prohlídka vodoteče od domu paní Dvořákové a Fr.Krejčího, 
až po mostek před rybníkem Mlýnským. Obec dohodla s Povodím, že zde 
proběhne údržba vodního koryta bagrováním, občané s tím byli seznáme-
ni. Povodňová komise nařídila M. Poslušnému a M. Stehlíkovi umožnit pří-
stup k vodoteči. Podle vodního zákona musí být kolem vodoteče volný ob-
služný pás 6 metrů, minimálně však 4 metry, za účelem údržby. V tomto 
úseku však není ponechán obslužný pás žádný. Je zde složeno množství 
stavebního materiálu M. Poslušného, částečně již rozpadlého, dřevo, ka-
mení, kůlna a vrbičky M.Stehlíka sahají až těsně k vodoteči. 
      Povodňová komise na místě nařídila oběma pánům, přítomným na 
tomto šetření, vytvořit přístup k vodoteči jejich vlastními silami, nebo bude 
provedeno silami obce a jim naúčtováno. V první řadě se jedná o okamžité 
odstranění vrbiček od kolny po proudu alespoň v délce 4 metrů, aby se 
umožnilo vyčistění koryta bagrem. Dále PK nařídila okamžité odstranění 
dlouholeté skládky cihel.   
      Rada dále nařídila na místě M. Poslušnému vyklizení veřejného pro-
stranství; zatím totiž přes všechny výzvy neodstranil nic. 
 
 

Rada č.17/013, 18. 9.  
 

      Rada provedla výběrové řízení na nájem hostince U Jandů. Přihlášky 
podali: Pham Ngoc Phu a Thinh Nguyen Tien. Rada konstatovala, že ani 
jeden ze dvou účastníků nesplnil požadované náležitosti VŘ ani celkový 
záměr VŘ, kterým je provozování pohostinských služeb v Nadějkově, 
a proto rozhodla, že zatím VŘ pozastavuje.  

ZASTUPITELSTVA  A RADY 



Rada schválila: 
� smlouvu o výpůjčce plochy k umístění veřejného telefonního automatu 

s firmou TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, na budově čp.17 na Ná-
městí Prokopa Chocholouška.  

� mandátní smlouvu s paní G. Vacíkovou, za vypracování žádosti a za-
jištění inženýrské činnosti při dotační akci Oprava komunikace Nepře-
jov zaplatí obec 15.000 Kč 

 

Rada vzala na v ědomí: 
� žádosti o změnu ÚP obce.  
� že starosta svolává společnou schůzi SDH. 
� nutnost opravy střechy na čp. 133 (hasičárna).  
 
 

Zastupitelstvo č. 8/13, 20. 9.  
 

Zastupitelstvo schválilo   
� rozpočtovou změnu č.4, v příjmech i výdajích je ve výši 599.729,-Kč. 

Jednou z položek je navýšení v akci vrty – nové vodní zdroje, jeden vrt 
je nutno udělat znovu, protože se na původním místě voda neobjevila. 
Dále se navýšilo financování opravy požární nádrže v Brtci, poněvadž 
obci nebyla přidělena očekávaná dotace. 

� prodej pozemku č. 360/40 v k.ú. Nadějkov, ulici Homolské, o výměře 
945 m2, Janovi Kozákovi a Veronice Kožmínové. Cena je  390 Kč za 
1 m2. Při ukončení hrubé stavby do 3 let od koupě pozemku obec pod-
poří stavebníky vrácením 90 Kč za 1 m2 formou příspěvku za včasné 
ukončení stavby.  

 

Zastupitelstvo neschválilo  
     vydání Obecně závazné vyhlášky obce o ochraně nočního klidu a re-
gulaci hlučných činností 
     Starosta vysvětlil smysl vyhlášky, která může nikoli zakázat, ale urči-
tým způsobem omezit, regulovat hlučné činnosti ve dnech pracovního vol-
na, klidu a o svátcích (vysvětlení bylo uveřejněno v minulém Hlasu). Větši-
na zastupitelů nechce omezit provoz sekaček a pil o víkendech, jediných 
dnech, kdy se muži k těmto pracím dostanou. Chlístovští hosté, které ob-
těžuje hluk z motokrosové trati, na druhé straně chtějí motokros zcela za-
kázat a tuto vyhlášku považují za zbytečnou, protože ho jen reguluje. 
Na přímý dotaz odpověděli, že tato vyhláška jim stejně nepomůže.  
 

Zastupitelstvo vzalo na v ědomí,  
� informaci starosty o komunitním plánování, které proběhne 27. září 

v 17 hodin v kině. Za pomoci MAS se bude projednávat strategie roz-
voje obce v období 2014 – 2020.  

ZASTUPITELSTVA  A RADY 

      Žádost o povolení průzkumů bude posuzovat Ministerstvo životního 
prostředí. Obce a občanská sdružení (všechna obč. sdružení, která mají 
ve stanovách „ochranu přírody a krajiny“) mohly na ministerstvo zaslat 
svoje námitky do konce listopadu. U nás to udělaly  všechny dotčené ob-
ce, tedy Jistebnice, Nadějkov a Božetice, a sdružení Calla, Jistebnická vr-
chovina a Zachovalý kraj. Obce a Zachovalý kraj se dohodly, že je bude 
společně zastupovat právník Mgr. Pavel Doucha. 
 

      Hlavní námitky obcí a našeho sdružení jsou: 
� žádná z obcí s úložiště nesouhlasí, občané se proti němu vyjádřili 

v místním referendu (proti úložišti bylo 95 - 97 % hlasujících) 
� podle hodnocení Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnic-

tví je dotčené území krajinářsky velmi cenné a případné úložiště by de-
vastovalo dosud harmonickou atmosféru v širokém okolí  

� v žádosti o povolení průzkumů chybí řada dokumentů, na které přitom 
žádost odkazuje (plán činnosti a rozpočet SÚRAO, koncepce nakládá-
ní s vyhořelým jaderným palivem, projekt prací na lokalitě, předběžná 
studie proveditelnosti, geologické mapy...) 

� na mapě „střet zájmů“ chybí některé vodní zdroje a prvky Územního 
systému ekologické stability (biokoridory, biologická centra...) 

� úplně chybí posouzení vlivu úložiště na životní prostředí (zejména 
z hlediska ohrožení vodních zdrojů a ztráty podzemní vody) 

� v žádosti není dostatečně vysvětleno, jak budou průzkumné práce pro-
bíhat, k čemu budou jejich výsledky dobré a jak se podle nich bude po-
suzovat, zda je lokalita pro úložiště vhodná 

� výběrová řízení na provedení průzkumných prací jsou nesystémo-
vá a zmatená  

 

      O povolení nebo zamítnutí průzkumu rozhodne ministerstvo ve správ-
ním řízení, kterého se obce a občanská sdružení budou účastnit a které 
nejspíš potrvá dost dlouho.  
      Zájemce o podrobnější a aktuální informace bych chtěla odkázat na 
web www.zachovalykraj.cz, kam se snažím dávat vše, co se úložiště týká. 
Moc bych si také přála, aby na příští výroční valnou hromadu občanského 
sdružení Zachovalý kraj přišlo co nejvíce členů sdružení i těch, kteří by 
jeho (nejen „protiúložištní“) činnost chtěli jakkoli podpořit. Valná hromada 
bude v únoru nebo březnu, pravděpodobně buď v Božejovicích nebo 
v Padařově, protože tyto osady jsou úložištěm ohroženy nejvíce. Pozván-
ky budou jako vždy na plakátech a na webu obce. 
 

      Pozvánka na besedy v Čajovně Na stezce je na další stránce. 
Olga Černá 

SPOLKY 



Zachovalý kraj 
 

O úložišti jaderných odpad ů 
     se v Hlase poslední dobou příliš nepsalo, protože se nic zvláštního ne-
dělo a Správa úložišť (SÚRAO) opakovaně slibovala, že bez souhlasu 
obcí se ani dít nebude. Bohužel to už není pravda: na začátku tohoto roku 
všechny sliby padly, SÚRAO se na názory lidí z dotčených obcí vůbec 
neohlíží a postupně žádá o povolení průzkumů úplně na všech lokalitách, 
vytipovaných pro úložiště. Pro „naši“ Magdalénu podala žádost koncem 
září, průzkumné území by zasáhlo k Vratišovu, Modlíkovu, Brtci a Petříko-
vicím a celé by mělo vypadat takhle: 

     O průzkumech, které by u nás měla provádět společnost DIAMO, tvrdí 
SÚRAO, že v prvních dvou letech budou pouze povrchové a do krajiny 
nezasáhnou. Podle názoru nezávislého geologa ing. Svejkovského to není 
možné: všechny možné povrchové průzkumy už proběhly a bez (různě 
hlubokých) vrtů se další zkoumání neobejde. Navíc, pokud dnes získá SÚ-
RAO povolení, bude pro ni (nebo pro společnost, kterou průzkumem pově-
ří) platit i za dva roky a nebude muset znova žádat o jeho prodloužení ne-
bo rozšíření.   

SPOLKY 

� že rada projednala návrh mandátní smlouvy s paní G. Vacíkovou. Pod-
le ní se obec zavazuje za vypracování žádosti a zajištění inženýrské 
činnosti zaplatit 15.000 Kč. Podání dotační žádosti na Ministerstvo do-
pravy na opravu komunikace Starcova Lhota – Nepřejov schválilo za-
stupitelstvo již dříve.   

� že Rada projednala nájemní smlouvu na fotbalové hřiště, návazně na 
usnesení zastupitelstva č. 84/12. Naskýtá se možnost získání dotace 
na údržbu hřiště pro rok 2014 s podmínkou desetiletého nájmu. Rada 
rozhodla, že nájemní smlouva bude uzavřena do 31.12.2024.  

� poskytnout příspěvek 20.000,-Kč na úklid a vybílení objektu manželům 
Klatovským – odstranění škod po povodni 

� žádost ŠS Větrov o odpuštění platby za při havárii vodovodu uniklou 
vodu. Zastupitelstvo rozhodlo bez hlasování o tom, že se toto bude ře-
šit až po odečtu vodoměrů a posouzení dlouhodobého odběru, až bude 
možno stanovit množství uniklé vody. 

� žádosti J. Bendy a p. Klatovské o prořezání větví kolem silnic 
� žádost M. Šacha o odvezení rozbité klouzačky. 
� pozvánku na Otevření Domu hasičů v Petříkovicích: Jiří Benda pozval 

ctěné zastupitele na slavnostní otevření v sobotu 28.9. od 15 hodin. 
Informoval o tom, že peníze na opravu od obce byly vyčerpány, bylo 
provedeno vyúčtování se státním fondem, ten do 14 dnů provede kont-
rolu a pokud nebude zjištěna chyba, měla by do konce roku přijít dota-
ce a obci vrácena finanční výpomoc. Dále informoval o tom, že chyběly 
peníze na vybavení a proto SDH Petříkovice uspořádal mezi svými čle-
ny sbírku. Požádal obec o příspěvek na zaplacení kapely při slavnosti. 
Místostarosta navrhl příspěvek 5.000,- Kč, zastupitelstvo jej schválilo. 

� informaci starosty o tom, že rada pozastavila VŘ na pronájem hostince, 
protože se přihlásili pouze 2 zájemci, kteří nesplnili požadavky obce. 

� informaci o tom, čekárna ve Starcově Lhotě bude otevřena, až se dve-
ře do společenské místnosti zajistí mříží 

� informaci o tom, že u obecního domu ve Starcově Lhotě zatéká stře-
cha, která je opravdu ve špatném stavu. Rada provedla na místu pro-
hlídku. Kalkulace opravy od Jiřího Duška je 56 tisíc korun. Bylo dáno 
do rozpočtových změn.  

 
 

Rada č.18/13, 25. 9.  
 

Rada schválila  
� výjimku z počtu žáků z 24 na 28 pro mateřskou školu. 
� žádost L. Čichovského o zakoupení nové kuchyňské linky se sporákem 

a digestoří do bytu č.4 v čp.105. Rada toto schvaluje, protože toto zaří-
zení v bytě je již vlivem stáří zcela k nepotřebě.  

ZASTUPITELSTVA  A RADY 



Rada rozhodla:  
� odkoupit od manželů Kolářových v bytě v čp. 105, který opouštějí, za 

zůstatkovou cenu kuchyň, sporák a digestoř. Zařízení je staré 9 let, ale 
v dobrém stavu.  

� uzavřít nájemní smlouvu na byt č.1 v čp. 105 s M. Novotným. 
� revokovat své usnesení z minulého zasedání a rozhodla zrušit výběro-

vé řízení na nájem hostince a vypsala výběrové řízení nové. 
 

Rada projednala:  
� žádost rodiny Průšovy (Hubov) o instalaci horské vpusti na vjezdu 

k jejich domu, žádost byla již opakovaná a vpust již slíbena, ale letos 
kvůli nedostatku peněz instalována nebyla. Rada rozhodla, že se vpust 
vystaví z rozpočtu příštího roku.  

� žádost M. Stejskalové o povolení maličkého pejska, se kterým bude 
trávit návštěvy u své matky, paní Busínské, v DPS. V řádu DPS se 
chov zvířat běžně nepovoluje, ale na základě příkladu s paní Jerzovou 
rada doporučuje žadatelce aby si sehnala podpisy – souhlas ostatních 
nájemníků v DPS, doručí radě a ta podle toho rozhodne.  

 
 

Rada č.19/13, 2. 10.  
 

Rada schválila 
     smlouvu o právu provést stavbu – opravu silnice II – 121 v k.ú. Chlís-
tov, č.parcely 941/1 s SÚS Jč Kraje.  
 

Rada rozhodla 
vyhovět žádosti L. Čichovského o povolení zazdění dveří z kuchyně do 
obývacího pokoje, s tím, že tato úprava bude rozebíratelná, aby se byt dal 
uvést do původního stavu v případě vystěhování. Toto žádost vychází 
z nájemní smlouvy, jakékoli stavební úpravy bytu musí předběžně schva-
lovat rada obce. Rada vzala na vědomí žádost o příspěvek na rekonstruk-
ci sociálního zařízení. Až bude mít L.Č. nabídku, bude se o tom jednat. 
 

Rada souhlasí  
     s plánem zprůchodnění obecní cesty na Čambulu v souvislosti 
s podáním žádosti o grant na Nadaci VIA  Tato akce by se v případě zís-
kání grantu vykonala v roce 2014 a šlo by o vyčistění úvozové cesty, vyty-
čení cesty přes pole  a výsadbu ovocných stromů. Rozpočet: Nadace VIA 
30.000 Kč, Zachovalý kraj (o.s.) 1.000 Kč, obec 31.000 Kč (z toho by se 
po realizaci vrátilo od VÚKOZu Průhonice 21.000 Kč, neboť tento ústav by 
u nás realizoval část akce, která vrací do krajiny staré ovocné odrůdy). 
 

Rada vzala na v ědomí 
� informaci o tom, že skončil nájem hostince U Jandů Miroslava Kromky. 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 

   Cesty v krajin ě  
 

Osmsetosmdesát 
 

    Přibližně o tolik metrů  se rozšíří naše možnost volného průchodu kraji-
nou  v nejbližším okolí Nadějkova již v příštím roce. U Nadace VIA jsme 
totiž uspěli s grantem Obnova starých obecních cest  a získali tak  finan-
ce na další etapu jejich zprůchodnění.  
    Během příštího roku obnovíme  starou obecní cestu (parc.č. 1045) 
z Homolské k Rajchlově pasece (směr Kaliště) zaniklou v pastvině, která 
navazuje na obnovenou cestu přes Draha. A také se po dlouhé pauze 
opět vnoříme  do obecní cesty z  Kaliště k odbočce na Pohořelici (parc.
č.1053/2). Tam se pokusíme se napravit škody, které napáchaly krávy 
(které za nic nemohou), vyřezat zarostlé úseky a něco málo vysadit. 
    Čeká nás spousta práce a doufám, že nás příznivci procházek naší 
krásnou krajinou podpoří a přiloží ruku k dílu při brigádě nebo třeba na již 
tradičním podzimním sázení. 
      O všech doprovodných akcích k tomuto projektu vás budeme včas in-
formovat. 
      Moc se těšíme na spoluvytváření společného díla, protože si stále 
myslíme, že to stojí za to. 

Za Okrašlovací spolek Olga Dušková 
 

Cesta na Čambulu  
 

    Daší akcí, podpořenou v témže programu Nadace VIA, je projekt zprů-
chodnění obecní cesty na Čambulu, na němž se obec dohodla s brtecký-
mi a ZD Přeštěnice. Na jaře bude potřeba zlikvidovat divokou skládku, 
vyčistit cestu v úvoze a najít, kudy má vést přes pole. Na podzim počítá-
me s vysazováním stromků, na němž by se - stejně jako na výsadbách na 
náměstí - podílel Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví 
v Průhonicích. 

Olga Černá 

 
Projekty Obnova starých obecních cest (Okrašlovací spolek)  
a Cesta na Čambulu (Obec Nadějkov)  
podpořila Nadace VIA a ČSOB. 

CESTY 



Okrašlovací spolek zve na 
 

divadelní představení pro malé i velké 

Vánoční pohádka o kapru Karlovi 
     Hraje divadelní soubor Cylindr v sále U Jandů, v pátek 20. prosince 
od 17 hodin. 
 

Tradi ční zpívání  
     u betléma na Farské zahradě o čtvrté neděli adventní - 22. prosince 
od 16 hodin. 

Skauti o Vánocích 
 
V pátek 20. prosince není schůzka. 
 

V sobotu 21. prosince bude zdobení stromku pro zví řátka - sraz ve 14 
hodin u fary, vezměte si s sebou dobroty: mrkve, jablka, brambory, ořechy, 
seno, semínka... a na sebe teplé oblečení. Mohou přijít všichni, kdo chtějí, 
nejen skauti - taky rodiče, kamarádi, sourozenci... 
 

V pondělí 23. prosince od 14 hodin váno ční sch ůzka s dárečky v klubov-
ně, můžete přinést cukroví, půjdeme popřát seniorům v DPS. 
 

Další schůzka bude 3. ledna v 16 hodin. 
Anežka 

obrázek: Kristýnka Špallová 

SPOLKY 

dne 1. 10. 2013 p.Kromka předal správci obecního majetku Stanislavo-
vi Bendovi v přítomnosti rady hostinec i s příslušenstvím, bez závad. 
Tento den také M. Kromka vyrovnal své dluhy na nájemném. Při předá-
ní prohlásili přítomní, že obě strany jsou vyrovnány. Rada nařizuje, že 
je nutné provést kontrolu kotle a topné soustavy, což se při předání ne-
provedlo. 

� informaci o tom, že proběhla schůze SDH Nadějkovska a JSDHO. 
(Podrobněji o této schůzi ve zvláštním článku na str. 22) 

 
 

Rada č. 20/13, 14. 10.  
 

Rada provedla  
      výběrové řízení na Hostinec U Jandů. Vyhlášeno bylo 25.9.2013, 
v pořadí šlo o druhé VŘ, protože při prvním, vypsaném 20.8.2013 a uza-
vřeném 25. 9. se nepodařilo najít nájemce, který by provozoval hostinské 
služby v obci. Do VŘ se přihlásili 3 uchazeči: Thinh Nguyen Tien, Lucie 
Šmejkalová a Václav Strouhal. První uchazeč byl vyloučen, protože ne-
chce provozovat pohostinství, ale prodejnu. Ve výběrovém řízení zvítězila 
paní Lucie Šmejkalová. Nájemní smlouva bude uzavřena na 5 let. 
      Zápis o VŘ je uložen ve veřejné dokumentaci obce; k nahlédnutí je na 
základě žádosti.  
 

Rada projednala 
� a schválila proplacení kuchyňské linky J. Kolářovi.   
� problematiku pronájmu bytů pro příjmově vymezené skupiny. Pravidla, 

stanovená SFRB (na 30 let): nízký příjem (stanovený přesně 
v Pravidlech) a to, že nájemce nevlastní dům, byt nebo právo k nim.  

� žádost L. Čichovského o novou instalaci elektřiny v bytě č.4 v čp.105. 
Rada rozhodla, že se ke způsobilosti elektrických rozvodů vyjádří elek-
trikář s oprávněním revizního technika. Pokud by instalace byla nezpů-
sobilá, obec by předělání uhradila 

 
 

Rada č.21, 18. 10. 2013 
 

Rada projednala a schválila 
� smlouvu na nájem hostince od 18.10.2013 včetně nájmu 3.000,-Kč mě-

síčně a toho, že nájem se bude týkat celého hostince, včetně provozu 
kotelny. Rada se usnesla, že v hostinci i na obecním úřadu bude totož-
ný kalendář akcí, aby se dal dodržovat bod III.5. a,b. o pořádání spole-
čenských akcí, hlavně pro potřeby obce. Rozhodující bude kalendář na 
úřadu. Smlouva o pronájmu je zveřejněna na webu obce (Dokumenty). 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 



� smlouvu o dílo s VÚKOZ Průhonice na zahradní materiál a práce 
v hodnotě 60.000,-Kč (květiny a dřeviny na veřejná prostranství). Jde 
o dotační akci tohoto ústavu, obec z toho nebude platit vlastně nic, pro-
tože obci materiál vyúčtují dodavatelé a obec jej na základě této smlou-
vy naúčtuje VÚKOZu. 

 
 

Rada č.22, 6. 11. 2013 
 

Rada projednala  
� plán investic do vodovodu, vypracovaný ČEVAKem, předloží tento plán 

zastupitelstvu, budou se ovšem snižovat položky.  
� návrh smlouvy na právní zastoupení obcí Jistebnice, Božetice a Naděj-

kov ve správním řízení o stanovení průzkumného území pro úložiště 
radioaktivních odpadů advokátní kanceláří (AK) Šikola. Toto v prvním 
stupni celkově přijde na cca 51.600 Kč bez DPH. Jde o to, že se blíží 
provádění průzkumných vrtů. Státní orgány zrušily přísliby, že se nebu-
de v přípravách úložiště jednat přes nesouhlas obcí. U nás je jedno-
značný nesouhlas, vyjádřený v místních referendech. Rada s pod-
pisem smlouvy souhlasí a tuto záležitost předloží na zasedání zastupi-
telstva ke schválení. (Více v článku na str. 28) 

 

Rada schválila 
� žádost farnosti, aby se obec podílela na pořízení protisněhových háků 

na střechu kostela v hodnotě 2 729 Kč. Toto opatření chrání procháze-
jící v uličce mezi kostelem a obecním úřadem, kde jsou i úřední tabule. 
Ohrožení procházejících vzniklo až vstřícným krokem farnosti, povole-
ním instalace úředních tabulí na pozemku farnosti (v prostoru ohrože-
ném střechou). 

� žádost L. Šmejkalové, která zamýšlí na vlastní náklady přebudovat 
koupelnu v bytě v hostinci. 

 
 

Zastupitelstvo č. 9/13, 6.11. 
 

Zastupitelstvo schválilo  
� rozpočtovou změnu č.5, v příjmech i výdajích ve výši 544 494 Kč.  
� smlouvu č. 11095396 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Tato 
smlouva je na akci „Nadějkov – vrty NJ-1 a NJ – 2“ (vodní zdroje). Vrty 
již jsou hotové, proběhly čerpací zkoušky, vody je dost. Aby mohly být 
převedeny na obec finanční prostředky, je třeba schválit smlouvu za-
stupitelstvem a poslat na SFŽP. 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 

Knihovna 
 

Výstava fotografií 
           V říjnu vystavovali v obřadní síni svoje práce studenti Gra-
fické a multimediální laboratoře VŠE a jejich učitel, pan doc. Stanislav 
Horný.  Velkoformátové fotografie památek z našeho okolí - kostelů v Na-
dějkově  Chyškách, zámku v Nadějkově, kláštera v Milevsku, židovského 
hřbitova v Pohoří u Jistebnice a zříceniny Starého zámku u Borotína - po-
těšily návštěvníky knihovny i všechny, kdo se na výstavě zastavili cestou k 
volbám. 
      Chtěla bych poděkovat doc. Hornému, který své studenty do našeho 
kraje přivedl a spolu s nimi celou výstavu instaloval, P. Zdíkovi za to, že 
jim umožnil fotografovat interiéry církevních staveb a za úvodní slovo 
k výstavě, a v neposlední řadě Elišce Svobodové za to, že fotografie dopl-
nila krásnou výzdobou - ukázkami suché vazby. 
      Výstava byla v letošním roce třetí a poslední (v lednu a únoru v síni vy-
stavovali sudoměřičtí Tatrmani, od června do srpna zde byla „pouťová vý-
stava“ dětských prací a dokumentů a fotografií z historie, současnosti i bu-
doucnosti nadějkovského náměstí). Věřím, že ani v příštím roce nezůsta-
ne síň prázdná, a úplně nejvíc by mě potěšilo, kdyby zde své práce chtěl 
vystavit někdo z místních - ať už fotografuje, maluje, plete a háčkuje, vyře-
zává nebo třeba sbírá motýly. 
 

Z nových knih 
      bych chtěla upozornit na již čtvrtý díl Kořenů od Aloise Sassmana, kte-
rý se dlouhodobě věnuje historii Jižních Čech. Najdete zde například kapi-
toly Učitelské rody, Adam Michna z Otradovic a jeho rod, Cechy a řemesla 
a jejich pečeti... Texty knihy vycházejí z dílů stejnojmenného rozhlasového 
pořadu , jsou však podstatně rozšířené a doplněné o další originální a ob-
jevné texty, archivní materiály a fotografie.  
      „Kmotrem“ Kořenů byl při jejich vydání spisovatel Jiří Hájíček, držitel 
ceny Kniha roku za román Rybí krev . Píše v něm o osudech lidí z vesnic, 
které musely zmizet kvůli výstavbě jaderné elektrárny v Temelíně. 
      A do třetice, pro větší děti i dospělé: Timothée de Fombelle, autor pří-
běhů Tobiáše Lolnesse, které už druhý rok čteme v knihovně se staršími 
školáky, vydal v češtině další tlustý román Vango . Dobrodružství chlapce 
bez rodičů z doby mezi dvěma světovými válkami se čte jedním dechem. 
      Jinak, samozřejmě, nabízí knihovna na dlouhé zimní večery desítky 
dalších románů zamilovaných, humoristických i historických, detektivek, 
kuchařek, příruček pro zahrádkáře i výtvarníky, pohádek nebo básniček...  

Olga Černá 

KNIHOVNA 



divadelní a osv ětový spolek 
 
Patnácté Fikarské slavnosti nabídly nadějkovskému publiku  
koncert Bumova komorního orchestru, dvě představení pro 
děti (v podání Divadla Múzika ze Sezimova Ústí a pražského 
Divadla Marky Míkové) a vyvrcholily premiérou „skoropohád-

ky“ Jaroslava Žáka Kouzelné rukavice , v dramatizaci Miloše Stránského. 
     Premiéry se spolku vydařily, obecenstvo se zdálo být spokojeno, obě 
představení byla vyprodána. Poděkování patří všem, kdo přípravě divadla 
věnovali svůj čas a síly - byli to režisér Jirka Jiroutek, dramaturgyně Mikra 
Dvořáková, technici Pavel Dvořák, Tomáš Kabíček a Jirka Benda, kostým-
ní výtvarnice Marie Franková, výtvarnice scény Štěpánka Našincová 
(vytvořila ji za vydatné pomoci Hanky Martínkové s dětmi) a samozřejmě 
hercům. Jsou to: Jarda Souček, Eva (Olifa) Urbanová, Jakub Veselý, Pa-
vel (Buggy) Vach, Honza Černý, Zdeněk Černý, Pavel Dvořák, obě Jitky 
Pincovy, Petr (Kódl) Vach, Maruška Kvasničková,Hanka Martínková, Mik-
ra Dvořáková, Jan (Candát) Peterka, Lukáš Vach, Zdík, Jan Hansee Cha-
rypar, Jirka Jiroutek a Kosťa. 
     Koncem ledna začneme objíždět vlast s reprízami. Zatím máme smlu-
vené tyto štace:  

24. 1. Chotoviny,  
25. 1. Plánice u Klatov,  
15. 2. Líšnice (u Sepekova),  
28.3.  Bechyně 
29. 3. Ražice (u Písku) 
12. 4. Milevsko 
30. 5. Jistebnice 

     Vyjednává se hraní v Božejovicích, Sudoměřicích u Bechyně, v Trho-
vých Svinech, Praze, Veletíně... 
 

Chvalná hromada fikarská  
     chystána jest a očekávána v sobotu 28. prosince asi tak v 7 večír. Ten-
tokrát nebude v kině, jako každoročně, alébrž v hasičském domě v Petří-
kovicích. Vítáni budou nejen všichni současní členové a spolupracovníci 
spolku, ale i ti, kdo by se chtěli k divadlu přidat! 
          Na vědomost se tedy dá, 

že chvalná hromada zasedá. 
Kdo by se starším státi chtěl, 
žádán je, by se nestyděl. 
Klaku si platit nemusí, 
stačí když přinese kus husy! 

Zdeněk Černý 
 

SPOLKY 

� výsledky veřejné soutěže na akci „Oprava MK Nepřejov – Starcova 
Lhota a MK Nepřejov – Plechov.“ Soutěže se zúčastnily tři firmy. První 
se umístila firma PROTOM Strakonice s.r.o. s cenou vč. DPH 
3 424 680 Kč, druhá firma Hora s.r.o. Tábor a třetí firma Dřevotvar ře-
mesla a stavby s.r.o. Chýnov. Akce bude provedena, pokud na ni obec 
dostane dotaci. 

� smluvní zastupování ve správním řízení o stanovení průzkumného 
území pro úložiště advokátní kanceláří (AK) Šikola. Obec bude zastu-
povat Mgr. Pavel Doucha. Zastupování v řízení společně s Městem Jis-
tebnice a Obcí Božetice v prvním stupni celkově přijde na cca 
51.600 Kč bez DPH, zastupitelstvo schvaluje, že Obec Nadějkov se na 
hrazení zastupování bude podílet jednou třetinou. 
Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že SÚRAO podalo žádost 
o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kúry 
v naší lokalitě Magdaléna. To je další krok, kterým se nebezpečí úložiš-
tě přibližuje našim obcím; státní orgány porušily všechny dosavadní 
sliby, že „nepůjdou přes nesouhlas obcí“. Proto společně s Jistebnicí 
a Božeticemi chceme  právní zastupování v tomto správním řízení, aby 
naše obce mohly prosazovat výsledky referend s co největší účinností.  
Smlouvu již projednala rada. (Více v článku na str. 28) 

� žádost  o bezúplatný převod i samotný bezúplatný převod pozemků pp.
č. 1041/1 a pp.č. 1044/1, ostatní plocha, silnice a č.348/12, ost. plocha, 
ost.komunikace, v k.ú. Nadějkov z vlastnictví ČR, příslušnosti hospoda-
řit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
obce Nadějkov. Jde o malé pozemky u hřbitova. 

 

Zastupitelstvo vzalo na v ědomí,  
� že rada předjednala plán oprav, zpracovaný firmou ČEVAK. Zastupitel-

stvo se rozhodlo pozměnit finanční částky v tomto plánu takto: připoje-
ní vrtů snižuje z navržených 860 tisíc na 100 tisíc korun, zcela se vy-
pustí osazení telemetrické stanice a ponechá se 60 tisíc korun na vý-
měnu šoupat. Důvodem tohoto snížení je to, že v rámci tohoto plánu 
se, dle informace účetní, musí vytvořit zvláštní účet, na který se dají 
finanční částky přidávat, ale nikoliv vzít na jiné účely; tím by se bloko-
valy finanční zdroje obce. 

� letošní etapa obnovy náměstí je ukončena.  
� že je hotova střecha, plechová krytina, na osadním domku ve Starcově 

Lhotě (rozpočtová změna). 
� že je opraven komín na čp.5, v rámci schváleného rozpočtu.  
� že ZIF provedl kontrolu dokumentace opravy hasičského domu 

v Petříkovicích; nebyly nalezeny žádné závady, k proplacení fondem 
však bohužel dojde nejspíš až příští rok. 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 



� že dne 9.10. proběhl audit hospodaření obce. Nenašly se žádné větší 
závady, zápis bude uložen v dokumentaci obce. 

� že požární nádrž v Brtci je těsně před dokončením, v rámci rozpočtu 
a rozpočtové změny.  

� informace o besedě o pozemkových úpravách, která se konala 4.11., 
s ředitelem Pozemkového úřadu, Ing. D. Mišíkem. Ze zastupitelů se 
zúčastnila R. Cimpová, J. Dvořák, J. Benda a Z. Černý, celkem přišlo 
22 občanů. Pozemkové úpravy mohou pomoci při řešení vlastnických 
vztahů u komunikací, budoucí čističky a jiných liniových stavbách veřej-
ného zájmu, a také v tom, aby vlastníci měli zajištěný přístup na své 
pozemky. Více o pozemkových úpravách v textu na str. 16. 

� že o přístupu k tělocvičně, o němž probíhá soudní spor, zatím není roz-
hodnuto 

 

Zastupitelstvo projednávalo 
     dotaz na záležitosti Starcovy Lhoty: rybníky, údržbu vodoteče, vyklizení 
veřejného prostranství a autobusové čekárně. Odkázalo na výsledky míst-
ní jednání rady, která řešila totéž přímo na místě 
 
 

Rada č.23/13, 13. 11.  
 

Rada projednala: 
� nájem bytu č.2 v čp. 105 (půdní vestavba, pro vymezené příjmové sku-

piny). Dosavadní nájemce se odstěhoval a byt předal obci. Rada 
schválila uzavření nájemní smlouvy na tento byt společně R. Seidlovi a 
T. Dvořákové.   

� obnovení žádosti M. Dědové na nájem obecního bytu 
 

Rada schválila: 
� SDH Nadějkov pořízení nové nabíječky náhradou za starou, nefunkční.  
� pořízení 50 ks kompostérů pro domácnosti v rámci dotační akce přes 

Jihočeského SPOV. Pořízení proběhne v  příštím roce.  
� pořízení nového vysavače na úklid obecních prostor (starý zahynul).  
 
 

Rada č.24, 21. 11. 2013 
 

Rada projednala:  
� vyřazení staré chladicí skříně z majetku školy.  
� příspěvek 4000 SDH Brtec (jako rozpočtovou změnu) na osvětlení vá-

nočního stromu, který bude poprvé rozsvícen 30.listopadu 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 

platit ze svého rozpočtu, což již schválilo zastupitelstvo. Nádrž je a bude 
natolik kvalitní, že se i tak obci vyplatí. Území obce s jejími 17 osadami je 
velmi rozlehlé a je nutné mít dost zdrojů rychle dosažitelné požární vody.
      J. Benda pohovořil o dokončení Domu hasičů v Petříkovicích. Slav-
nostní otevření bylo 28.9. 2013. 

St. Cimpa požádal ostatní sbory, aby daly k dispozici pracovní oděvy 
od členů, kteří již nejsou aktivní, protože jich zásahová jednotka JSDHO 
nemá příliš po ruce.  

Přítomní dělali plány na příští rok, hlavně ve vztahu k rozpočtu obce. 
Starosta obce vyzval k tomu, aby si jednotlivé SDH daly dohromady své 
požadavky na přidružené akce kulturní, společenské a sportovní, jako 
ostatní občanská sdružení na území obce. Jednotlivé sbory by si tedy mě-
ly požadavky dohodnout s orgány obce předem.V kapitole „požární ochra-
na“ obecního rozpočtu budou samozřejmě vyčleněny jako každoročně 
prostředky režijní: pohonné hmoty, opravy a spoluúčast na dotační akce. 

Starosta požádal JSDHO, aby, jako loni, pomohla při umytí náměstí 
a kreslení čar vymezujících parkování na náměstí. 

Marek Peterka informoval o nabídce IZS HZS provést školení první 
pomoci, projekt, který dosud byl pro učitele a nyní se nabízí i pro SDH. 
Přítomní projevili zájem zúčastnit se, protože se má jednat o kvalitní pro-
pojení teorie s praxí. 

zapsal Zdeněk Černý 

SPOLKY 



Schůze SDH Nadějkovska a JSDHO  
 
      Za přítomnosti Rady obce se 2. října sešli zástupci všech 
čtyř Sborů dobrovolných hasičů.  

SDH Brtec: Stanislav Hejna, Jaroslav Vacek, Jiří Kortánek 
SDH Nadějkov: Stanislav Cimpa (velitel JSDHO - Jednotky sboru dob- 
               rovolných hasičů obce), Michal Steinbauer, Ondřej Hulan 
SDH Petříkovice: Marek Peterka, Jiří Benda 
SDH Starcova Lhota: František Čipera 

 

Starosta přivítal přítomné a přečetl jim písemnou pochvalu od ředitele 
HZS Jihočeského kraje, plukovníka Ing. Lubomíra Bureše. Text pochvaly 
byl uveřejněn v minulém čísle Hlasu.  

Jednalo se o činnosti SDH, zvláště letos při povodních. Velitel JSDHO 
se domluvil s veliteli ostatních SDH na tom, že i se starostou obce se pro-
pojí seznamy členů s platnými telefonními čísly.  

Systém svolávání do akce je nyní založen především na SMS velite-
lům, nikoli na zvuku sirén. Starosta obce požádal, aby byl do tohoto systé-
mu také začleněn; jako koordinační článek systému JSDHO. 

V současnosti dochází k obnovení Povodňové komise. V systému pro-
tipovodňové ochrany JSDHO hraje významnou roli. Jeho členové jsou 
školeni v poslední době také na zvládání živelných pohrom. 

Starosta obce dohodnul s SDH rozdělení výstroje a výzbroje, získané 
za pomoci dotace Jč Kraje: hadic, hasicích přístrojů, přileb a rukavic.  

Nadějkovská SDH je hasicími přístroji vybavena dostatečně, nové sa-
dy se tedy rozdělí na osady, přičemž v Brtci budou umístěny u stříkačky 
v hasičské zbrojnici i v „kulturáku“, aby byly co nejvíce po ruce. 

Hasicí přístroje musí být umístěny podle předpisů, na stěně musí být 
vedle poplachového plánu i inventární seznamy s identifikačními čísly; ha-
sicí přístroje musí mít pravidelné revize, což bude zajišťovat a hradit obec. 
Po použití hasicích přístrojů se musí ihned dovézt k opětovnému naplnění.  

Hadice B si SDH rozdělí po 3 na sbor. 2 ochranné zásahové přilby 
a rukavice budou přiděleny SDH Petříkovice. Do Petříkovic by se měly 
opatřit menší hasicí přístroje do skříně stříkačky. 

Starosta obce se s SDH dohodnul na tom, že bude svolána společná 
schůze předtím, než se příští rok bude sestavovat další žádost o dotaci 
s Kraje. 

J. Kortánek podal zprávu o opravě požární nádrže v Brtci. Provádí fir-
ma Dřevotrans; za smluvenou cenu by se snad dal pořídit jen použitý ma-
teriál – kámen a beton. Firma si však touto stavbou chce udělat jakousi 
reklamu, co umí. Smluvená částka bude při placení dodržena (90.000 Kč). 
Jedinou změnou je to, že obec neobdržela dotaci, proto bude celou akci 

SPOLKY 

Rada vzala na v ědomí  
      návrh rozpočtu ZŠ, MŠ a ŠJ na rok 2014.  

 
Rada č.25/13, 4. 12.  
 

Rada projednala a schválila  
� Smlouvu o nájmu nemovitosti na pozemek st.p.č.45 v k.ú. Petříkovice, 

s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.  Rada dále 
prohlašuje, že obec má zájem o bezúplatný převod, kdyby 
v budoucnosti právní předpisy a pravidla ÚZSVM toto umožňovaly. Na 
předmětném pozemku je totiž budova občanské vybavenosti, nevytváří 
se zde žádný hospodářský efekt ani zisk. Jde o pozemek pod obecním 
domkem, budovou čp. 1, Hasičským domem.  

� revizní zprávu od J. Štěpánka & L. Nováka o elektrické instalaci v bytě 
č.4 v čp.105: „el. instalace je v souladu s ČSN a v jejím smyslu je z hle-
diska bezpečnosti provozuschopná“. Rada rozhodla nepovolit zásahy 
do elektrické instalace. 

� smlouvy o právu provést stavbu se SÚS na akce: Modernizace 
(oprava) silnice III/12134  Chlístov – Kaliště a Modernizace (oprava) 
silnice III/1223 Starcova Lhota – křižovatka silnice č. III/12134“ (na Ka-
liště).  Pozemky uvedené ve smlouvách o právu provést stavbu jsou 
v majetku Obce Nadějkov.  

 

Rada vzala na v ědomí: 
� že 19.11.2013 na úřadu Městyse Borotína proběhlo výběrové řízení na 

dotační akci „Doplnění separace odpadu na území DSMO Čertovo Bře-
meno“. Jde o pořízení nových odpadových kontejnerů na separovaný 
odpad a o pořízení svozového vozidla, které bude mít základnu na 
území Města Jistebnice. Zúčastnily se 4 firmy, zvítězila firma HCS 
Centrum s.r.o. (Planá nad Lužnicí) s nejnižší nabídnutou cenou,  
4 610 000 Kč (bez DPH). 

� vyúčtování spotřeby elektřiny společných prostor v čp.133, návazně na 
stížnost nájemníků, že firma BELLCOM má na ni napojeny přístroje pro 
přenos bezdrátového signálu internetu. Rada rozhodla, že se nájemní-
kům odpustí platba letošní za společné prostory a tuto částku uhradí 
BELLCOM.  

 
 

Zápisy ze zastupitelstev a usnesení rady v plném znění jsou zveřejněny 
na internetových stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě. 
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   Systém t řídění komunálního odpadu  
   v Nadějkov ě 
 
     Komunální odpad se třídí na složky: 

1.   Plast  
2.   Sklo  
3.   Kovy 
4.   Papír 
5.   Nápojové obaly 
6.   Nebezpečený odpad  
7.   Zbytkový (směsný) komunální odpad 
8.   Stavební odpad 
9.   Biomasa 

 

Jak nakládáme s  odpady 
 

1. Plasty (sm ěsné) 
PET lahve a jiné plasty ukládáme do kontejnerů převážně žluté barvy, 

které jsou zřetelně označené druhem odpadu, který je do nich možno od-
kládat. Před uložením objem odkládaného odpadu minimalizujme stlače-
ním či slisováním (sešlápnutím... atd.). Plasty zatím netřídíme pomocí růz-
ných sběrných nádob; třídí se ve firmě, která je odváží a má na to zaměst-
nance.  

Do kontejnerů patří všechny plasty kromě polystyrenu a těch, které 
spadají do nebezpečeného odpadu (obaly od olejů atd, viz bod 6.) Pozor! 
Do těchto kontejnerů nesmíme dávat PET lahve od stáčených minerálních 
olejů, chemikálií a vůbec sajrajtů (omluvitelné je jen pivo a víno). 

 

2. Sklo 
Barevné i bílé sklo ukládáme do kontejneru zelené barvy, barevně 

u nás netřídíme.  Kromě kontejnerů využíváme, hlavně na osadách, i sběr-
né 110 l nádoby (popelnice), které jsou více méně zřetelně označeny nápi-
sem „SKLO“.  

 

3. Kovy 
Kovové předměty z domácností svážejí minimálně jedenkrát ročně naši 

hasiči. Termín a místa pro soustředění tohoto odpadu bývají v předstihu 
vyhlášeny obecním úřadem. Většinou se provádí v květnu. Jinak po nahlá-
šení odvezeme technikou obce i mimo určený termín. 

 

4. Papír 
Papír ukládáme do kontejnerů modré barvy a patřičným nápisem. 

V Nadějkově je možné papír odkládat též u skladu v DPS, hlavně v pátek. 

PRAKTICKÉ  INFORMACE 

obrázek: Amálka Dušková 

Rozlom pancíř, který jsem si vystavěl 
kolem svého srdce. 
Dej, ať věřím v tvou bezmocnou lásku, 
která září v dítěti. 
Je silnější než veškerá ozbrojená moc. 
Daruj tedy svému světu skrze narození 
svého syna pravý mír. 
Amen 
 
(z knihy: A. Grün - Důvěrná slova) 

 

Vánoční bohoslužby v Nad ějkov ě 
    24.12. Štědrý den (úterý) 22.00 
   25.12. Slavnost narození Páně (středa) 8.00    
    26.12. Svátek sv. Štěpána (čtvrtek) 8.00 
    27.12. Svátek sv. Jana  (pátek) 18.00 
    29.12. Svátek Svaté Rodiny (neděle) 8.00 
    31.12. Silvestr (úterý) 18.00 
     1.1. Matky Boží P. Marie (středa) 8.00 
    12.1. Svátek křtu Páně (neděle) 8.00 

ŽIVOT FARNOSTI 



Farnost Nad ějkov 
 
Milí nadějkovští, 
     děkuji za další rok, který jsem s vámi mohl prožít a přeji vám 
radostné Vánoce a Boží požehnání do roku 2014. 

Zdík 
 

Vánoční modlitba 
 

Všemohoucí Bože, 
ty jsi opustil svou všemohoucnost 
a přišel jsi k nám jako malé 
a bezbranné dítě. 
Pro nás ses stal malým, 
abychom opustili své velikášství. 
Ty jsi nám v Ježíši Kristu daroval 
svůj božský život, 
abychom už neměli zapotřebí 
se sami vydávat za bohy. 
To ty jsi utišil naši nejhlubší touhu: 
aby byla naše lidská pomíjivost 
skrze tvou božskou nesmrtelnost 
uzdravena a posílena, 
aby byla naše lidská láska 
naplněna tvou božskou láskou. 
 

Dej, ať stále hlouběji chápu 
tajemství tvého narození z Panny Marie, 
aby ses i ve mně narodil. 
Když se ve mně narodíš, 
dojdu já sám ke své pravé podstatě 
a ty oslavíš se mnou nový počátek. 
Potom nebudu určen svou minulostí, 
má zranění nebudou mým osudem. 
Ty se mnou začínáš stále znovu. 
V Ježíši jsi uskutečnil svůj původní 
sen o člověku. 
A chceš, aby se i ve mně skrze Ježíše 
stal tvůj sen o člověku skutečností. 
 

Otevři mé srdce pro svou lásku, 
která mi září v ústrety z božského dítěte v jeslích. 

ŽIVOT FARNOSTI 

Jinak po nahlášení odvezeme technikou obce i mimo určený termín. Sbírá 
se papír suchý a čistý! 

 

5. Nápojové obaly – kartony 
krabice typu Tetrapack, od ovocných nápojů a mléka. Ukládají se do 

sběrných 220 l nádob oranžové barvy, které jsou označené nápisem „NÁ-
POJOVÉ OBALY“.  

 

6. Nebezpečné složky komunálního odpadu 
chladničky, mrazničky, akumulátory, zářivky, odpadní oleje, zbytky ba-

rev, lepidla, pryskyřice, organická rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy, 
kyseliny, obaly a odpady znečistěné nebezpečnými látkami apod. Jednou 
až dvakrát ročně je proveden mobilní svoz tohoto odpadu. Termíny a mís-
ta pro soustředění tohoto odpadu bývají v  předstihu vyhlášeny obecním 
úřadem. Jinak po nahlášení odvezeme technikou obce i mimo určený ter-
mín. 

 

7. Zbytkový (sm ěsný) komunální odpad 
odpad, který zůstane po vytřídění výše uvedených složek komunálního 

odpadu netříděný nebo po vytřídění - popel, obalový materiál, drobný od-
pad z domácností. Tento odpad ukládáme do „typizovaných“ sběrných ná-
dob - popelnic, o objemu většinou 110 l, plechových i plastových. Typizace 
spočívá v tom, že nádoby je schopen je uchytit sběrný vůz. Výjime čně se 
používají pytle, ale posádky často odmítají vyhazovat je do výše; proto do-
poručujeme raději je nepoužívat. Do popelnic se nesmí ukládat žhavý 
popel . Hrozí požár sběrného vozu, proto popeláři horké popelnice nevysy-
pou do vozu, ale nechají na místě.  

Svoz popelnic zajišťuje smluvně firma RUMPOLD každou lichou středu 
(tzv. popeleční středa). V tento den je nutné přistavit sběrné nádoby na 
určené místo tak, aby byly přístupné pro svozovou techniku, již brzy ráno.  
V Nadějkově bývají popeláři už před sedmou. Kdo dá popelnici ke svozu 
pozdě, má smůlu. 
 

8. Nakládání se stavebním odpadem 
       odpad, který zůstane po vytřídění výše uvedených složek komunální-
ho odpadu Stavební odpad ukládá stavebník nebo bourač na své náklady 
na místo určené obecním úřadem. Toto je třeba předem dohodnout se 
správcem obecního majetku, který také posoudí, zda odpad nespadá do 
jiné kategorie (např. nebezpečný odpad). Dále mají občané možnost sa-
mi tento odpad odvézt na legální skládku (např. v Jistebnici), kde dosta-
nou potvrzení o legální likvidaci odpadu. 

 

9.    Rostlinné zbytky (biomasa) 
Posekaná tráva, větve a rostlinné zbytky. V obci bude od příštího roku 

(2014) rozmístěno 50 domácích kompostérů na menší množství rostlin-

PRAKTICKÉ  INFORMACE 



ných zbytků. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadu.  
Větší množství tohoto rostlinného materiálu zpracovává obec ve zvlášt-

ních  prostorech k tomu určených, veřejnosti uzavřených. Uvažujeme 
o zdokonalení tohoto systému. 

 

Umíst ění sběrných nádob v Nad ějkov ě a osadách 
V Nadějkově máme tři sběrná místa na všechny druhy tříděného odpa-

du: u hřbitova, za hostincem a pod obchodem.  
Na osadách jsou sběrná místa na návsích, většinou poblíž obecních 

vývěskových tabulích. Kontejnery na třídění skla a plastů jsou na těchto 
osadách: Bezděkov, Brtec, Hronova Vesec, Hubov, Chlístov, Kaliště, Mod-
líkov, Mozolov, Petříkovice, Starcova Lhota, Vratišov.  

Několik malých a dopravně obtížných osad zatím sběrnými nádobami 
vybaveno není.   

Na Větrově jsou odpadové nádoby umístěny „za chlívem“ a PARKHO-
TEL Mozolov má své vlastní odpadové hospodářství. 
 
Upozorn ění:  
tento článek sice vzniknul na základě obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2008 *), ale nenahrazuje ji. Přesné formulace jsou uvedené právě 
v této vyhlášce, která je v dokumentech obce a kterou je každý občan po-
vinen dodržovat. Vyhláška v plném znění je i na webu obce. 
 

*) OZV č. 2/2008 „o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce, 
včetně systému nakládání se stavebním odpadem“.  

 
   Kompostéry 

Na konci tohoto článku o odpadech  je zmínka o domácích komposté-
rech. Jejich nákup ve velkém zařizuje Spolek pro obnovu venkova, jehož 
je Nadějkov členem. Zakoupí se v příštím roce a již nyní se mohou na úřa-
du hlásit občané, kteří mají u svých domů kompostéry využívat. Jsou to 
plastové nádoby, asi jako velké popelnice, v nichž díky dobrému pro-
vzdušňování dochází k velice rychlé přeměně rostlinných zbytků na výbor-
ný zahradní kompost. 
     Toto by mohla být první etapa zpracovávání rostlinné hmoty. Při dob-
rém naplánování a dobré vůli kapitánů obce by se mohlo uvažovat 
i o kompostárně – to už je totiž záležitost nesrovnatelně náročnější jak 
technicky, tak finančně. Ale stálo by to za to! 

Zdeněk Černý 
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Základní škola 
 
Den otev řených dve ří 
 

      Pedagogové a ostatní zaměstnanci ZŠ a MŠ Nadějkov zvou všechny 
rodiče budoucích prvňáčků na Den otevřených dveří, který se uskuteční 
dne 14. ledna 2014 v prostorách ZŠ a MŠ Nadějkov od 14 do 16 hodin 
 

Program: 
� prohlídka tříd a prostor školní družiny 
� seznámení s činností školy 
� beseda nad učebnicemi, výukovým programem školy a nabídkou 

zájmových kroužků pro žáky školy 
� seznámení s průběhem zápisu a možnostmi odkladu povinné školní 

docházky 
 

Všichni jste srdečně zváni! 

 
Zápis do školy   

      Zápis do 1. třídy proběhne ve čtvrtek 16. ledna 2014 od 13 do 17 hodin 
v budově Základní školy. Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče! 
      Kontakty: telefon 381 272 135, mobil 739 234 509 
Více informací o ZŠ Nadějkov na webu školy - www.skola.nadejkov.cz 

 

Mgr. Regina Mihulová, ředitelka školy 

Poděkování  
 
Děkujeme všem organizátorům letošní Pěkné ho-

dinky - předvánočního setkání seniorů. 
Především chceme poděkovat dětem a učitelkám 

ze Základní školy za krásné divadlo, básničky a pís-
ničky, paní hostinské Šmejkalové za občerstvení 
a harmonikáři panu Karlu Novákovi za muziku! 

 

Za všechny spokojené důchodce 
Jiřina Parašínová 

obrázek: Vítek Martínek 

ŠKOLA  



   Obecní ú řad a knihovna o Vánocích 
      
     Pokladna bude naposledy otevřena v pátek 20. prosince. V týdnu od 
23. prosince do 27. prosince bude na úřadě zavřeno, knihovna bude ote-
vřena v pátek 27. prosince v obvyklou dobu (od 13 do 20 hodin). 
 

   Lékaři o Vánocích 
 
     Praktická lékařka MUDr. Blanka Vlčková  
     neordinuje od 23. prosince do 1. ledna. 
 

     Dětská lékařka MUDr. Anežka Veselá  
     v Nadějkově neordinuje ve čtvrtek 19. a 26. prosince. 

   Prodej váno čních kapr ů 
 
     v pondělí 23. prosince u řadovek v ulici U kaštanu, 
od 10 hodin. Cena 70 Kč/kg, objednávky na úřadě, 
v obchodě a v pohostinství. 

obrázek: Adélka Martínková 
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Náměstí 
 
      Na státní svátek 28. října jsme u pomníčku padlým vzpo-
mněli na všechny nadějkovské, kteří ztratili svůj život v první 
světové válce, a současně se sešli, abychom poděkovali 
všem, kdo pomohli s plánovanou přeměnou náměstí na otevřené místo, 
vhodné pro setkávání, společenské akce, odpočinek a bezpečný pohyb 
pěších... 
      V první řadě to byla Nadace Partnerství (na setkání ji zastupovala Mar-
tina Břeňová), která společně s Ministerstvem životního prostředí a Stát-
ním fondem pro životní prostředí podpořila projekt „Naděje pro náměstí“ 
částkou 198 tis. Kč. Práce na náměstí dále financoval ještě Jihočeský kraj 
(dotace z Programu obnovy venkova na dlažbu - 200 tis. Kč) a Výzkumný 
ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích 
(výsadby - 60 tis. Kč). Obec během dvou let (2012 a 2013) zaplatila cel-
kem přibližně 308 tis. Kč, z toho 78 tis. Kč za kompletní architektonický 
projekt, který bude sloužit i v budoucnosti: řeší totiž celkový vzhled náměs-
tí včetně dopravní situace, osvětlení, kanalizace a zahradních úprav. Podí-
lelo se na něm celkem sedm odborníků z různých oborů a díky tomu, že 
všichni pracovali za zlomek obvyklé taxy (hlavně architekti Adam a Iva Ba-
rošovi) nebo zcela zdarma (architekt Jirka Jiroutek), má dnes Nadějkov za 
velmi slušnou cenu připravený kompletní plán obnovy náměstí, se kterým 
může žádat o dotace, stavební povolení nebo souhlas krajské správy ko-
munikací a dalších institucí. 
      Důležitá byla pomoc všech, kdo přispěli vlastní prací a nápady: přišli na 
plánovací setkání, na brigády, na slavnostní otevření, pomohli se sběrem 
nápadů a propagací akcí, darovali materiál nebo provedli práci bezplat-
ně... i díky ŠS Větrov, bratrům Novotným z Chlístova, SDH Nadějkov, 
spolku Fikar, základní škole, skautskému oddílu, Okrašlovacímu spolku, 
farnosti a řadě individuálních pomocníků a dárců jsou dnes na náměstí 
nové stromy, záhony trvalek, lavičky, dlažba a vyznačená parkovací místa.  
      Celková hodnota plánovacích setkání, projektu a první etapy jeho reali-
zace byla (včetně darů a dobrovolné práce) přibližně 820 tis. Kč. 
      Co bude dál? Projekt počítá s tím, že budou zúženy obě komunikace: 
směrem do krajské silnice by se měla rozšířit dlažba a trávník, na druhé 
straně by měla vzniknout dlážděná cestička podél trávníku a parkovací 
místa u obytných domů. Měly by přibýt dva přechody pro chodce (u ob-
chodu a na horním konci náměstí), nové osvětlení, další dvě lípy a záhony 
na parkovací ploše a dlažba na parkovacích místech. Vše si samozřejmě 
vyžádá investice a jednání s dotčenými úřady a záleží na zastupitelstvu, 
jak práce a financování v následujících letech rozvrhne. 

Olga Černá 

NÁMĚSTÍ 



     Pozemkové úpravy  
 

Účel  
     Účelem pozemkových úprav je uspořádání vlastnických práv 
k pozemkům a s nimi souvisejících věcných břemen, pozemky se jimi 
prostorově a funkčně uspořádávají, dochází ke scelování pozemků 
jednoho vlastníka, příp. dělení a k vytvoření pozemků vhodných tvarů, 
zabezpečuje se přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic. 
Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, 
k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její 
ekologické stability. Cílem komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) 
je racionálně využívaná, ekologicky stabilizovaná krajina, obnova 
katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav 
vytvořením digitální katastrální mapy (DKM) a nových listů vlastnictví (LV). 
       

Postup  
     Pozemková úprava je rozdělena do dvou částí, a to geodetickou 
a projektovou. 
   V rámci geodetické části zajistí pozemkový úřad odborné zaměření 
současného stavu celého katastrálního území a prvků potřebných pro 
návrh pozemkové úpravy (např. odvodňovací stoky, drenážní šachty, 
meze, sjezdy, propustky, inženýrské sítě apod.), dále bude zaměřena 
hranice vnitřního obvodu pozemkové úpravy (tzn. většinou zastavěná část 
obce) a hranice vnějšího obvodu (zjednodušeně extravilán – tvoří jej 
hranice katastrálního území). Součástí geodetické části je také určení a 
vytyčení hranic lesních pozemků. Pro vlastníky těchto pozemků z toho 
vyplývá potřeba vyhledání starých hraničních mezníků. Při vyměřování 
hranic pozemků geodetickou firmou během pozemkových úprav je třeba 
chránit a šetřit nově osazené mezníky. Po skončení všech těchto prací 
budou výsledky geodetické části předány projektantovi jako podklad pro 
zpracování návrhu KoPÚ. 
   Projektant vypracuje soupis nároků vlastníků pozemků, složený 
z jednotlivých nárokových listů. Každý nárokový list se vztahuje ke všem 
pozemkům vedeným na jednom listu vlastnictví (LV). U pozemků 
vstupujících do KoPÚ je uvedena jejich průměrná vzdálenost od určeného 
centra a ocenění pozemků dle platného cenového předpisu. Tyto 
nárokové listy je třeba pozorně překontrolovat. Vlastníci jednoho pozemku 
o malé výměře mají v rámci KoPÚ možnost tento pozemek darovat obci 
nebo požádat pozemkový úřad o odkoupení za úředně stanovenou cenu. 
   Následuje plán společných zařízení, který řeší prostorové umístění 
staveb a jiných opatření potřebných ke zpřístupnění pozemků, k ochraně 
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a  zúrodnění půdního fondu apod. Jedná se převážně o výstavbu 
a rekonstrukci polních a lesních cest, propustků, protierozní opatření 
(např. meze), vodohospodářská (např. rybníky, odvodňovací příkopy) 
a ekologická opatření. K plánu společných zařízení pozemkový úřad 
zabezpečí vyjádření příslušných orgánů státní správy, sboru zástupců 
a zastupitelstva obce.  
   Po schválení plánu společných zařízení dojde k tvorbě vlastního 
návrhu nového uspořádání pozemků. V rámci zpracovávaného návrhu 
může pozemkový úřad na základě dohody uzavřené mezi spoluvlastníky 
reálně rozdělit jejich spoluvlastnické podíly. Návrh nové parcelace 
vypracované projektantem KoPÚ bude s jednotlivými vlastníky 
projednáván. Pro schválení  návrhu pozemkových úprav je dle zákona 
nutný souhlas vlastníků alespoň ¾ výměry pozemků, které jsou řešeny 
v pozemkových úpravách.  
   Po odsouhlasení návrhu vlastníky pozemků vydá pozemkový úřad 
Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (§ 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 
Sb.). Proti tomuto rozhodnutí mají vlastníci možnost se  odvolat. Následuje  
vyhotovení  digitální  katastrální mapy (DKM).  Schválený návrh je 
závazným podkladem pro Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně 
nebo přechodu  vlastnických  práv,  určení výše úhrady a lhůty podle § 10 
odst. 2, popř. o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným 
pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací 
(§ 11 odst. 8 zákona). Proti tomuto rozhodnutí vydanému na základě 
schváleného návrhu se nelze odvolat. Je to rozhodnutí technické, na jehož 
základě dojde k zápisu schváleného návrhu do katastru nemovitostí.  
  Po schválení návrhu  KoPÚ a  po  vydání příslušných rozhodnutí bude 
následovat vytyčení nově navržených pozemků v terénu a  realizace 
společných zařízení. Jedná se o výstavbu a rekonstrukci polních a lesních 
cest, propustků, protierozní opatření (např. meze), vodohospodářská 
(např. rybníky, odvodňovací příkopy) a ekologická opatření.  
 

Financování  
     Náklady na komplexní pozemkové úpravy hradí stát prostřednictvím 
pozemkového úřadu, a to náklady na geodetické a projektové práce 
související s vypracováním návrhu KoPÚ, vyhotovení geometrických 
plánů, vyhotovení DKM, vytyčení hranic pozemků podle schváleného 
návrhu KoPÚ, vybudování společných zařízení a náklady na realizaci 
ekologických opatření. Další možností financování je čerpání finančních 
prostředků z Fondů Evropské unie či z Fondů jednotlivých ministerstev. 

 

David Mišík,  
ředitel Pozemkového úřadu v Táboře 
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