
     

    Narodili se: 
     Markéta Vacková, Jakub Adamec, Michal Gril, Jan Hoza 
 

    Životní jubilea oslavili: 
     leden: Luděk Fuka, Ladislav Slanina, Jan Vacek,  
     Jindřich Fara, Marie Hejhalová 
     únor: Blažena Nováková, Marie Nováková, Anežka Veselá,  
     František Plavec, Jiří Vocílka, Reiner Müksch, Miloslava Šitnerová 
     březen: Jaroslav Dvořák, Marie Kvasničková, Marie Koubová,  
     Jana Čichovská, Milada Řivnáčová 
 

    Blahop řejeme!  

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, 381 272 017, e-mail: starosta@nadejkov.cz, u.tuhyka@seznam.cz.

Redakce O.+Z.Černých. Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 100 ks.  
� Toto číslo vychází v březnu 2013 � 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

   Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky 
     Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Nadějkova!  
Uzávěrka dalšího čísla je 15. června 2013, příspěvky můžete je posílat 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 Venkov-
skou tržnici (www.venkovskatrznice.cz, vkládání inzerátů je bezplatné - 
nůžete použít ). 
 

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

jarní příloha 

Všecko tvořím nové - tedy i tebe.  
Udělám tě takového,  

     jakým jsi vždy toužil být 

Bylo jen málo těch, kteří při svém hospodář-
stvíčku o několika měrách půdy, jedné či 
dvou kravkách, praseti, huse a houserovi 
k chovu, koze a několika slepicích, neměli 
ještě výdělku z řemesla.  

 

Stručně z obsahu: 

Zastupitelstva a rady (2) Rozpo čet obce na rok 2013 (6) Vrty na pitnou vo-
du, požární  nádrž v Brtci a zámecké panství (8) So učkovina (9) Prom ěna 
náměstí (9) Zm ěna ordina čních hodin a otevírací doby pošty (10) Místní 
poplatky (10) Sbírka použitého šatstva a vybavení d omácnosti (11) Veliko-
noce v Nad ějkov ě (13) Velikonoce ve farnostech premonstrát ů (14) Akce 
Okrašlovacího spolku (16) Fikar (17) Úložišt ě RAO (18) Čajovny (18) 
Knihovna (19) Brtec žije (20) Maškary ve Lhot ě (21) Hry bez hranic (22) 
Kursy va ření a velikono ční jarmark (23) Báse ň (26) Jak jsme bojovali (27) 
Společenská kronika (28) 

Vzkříšení 
str.12 
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    Z jednání obecního zastupitelstva a rady  
 
 

Zastupitelstvo č.11/12, dne 28.12.2012  
 

Zastupitelstvo schválilo  
� rozpočtovou změnu č.7 v příjmech a výdajích ve výši 276.602,-Kč.  
� rozpočet na rok 2013. Rozpočet je schodkový: příjmy ve výši 

8.882.337,-Kč, výdaje 9.386.104,-Kč, financování tř.8 – pol. 8113 
(přijaté návratné finanční výpomoci) ve výši 200.000,-Kč a pol.  8115 
(změna stavu  prostředků na bank. účtech ve výši 303.767,-Kč.  
(Rozpočet je na str. 6-7.) 

� zvýšení vodného na 29 Kč (včetně DPH) za 1 m3. Schvaluje cenu vody 
od 1.1.2013 u vodovodu Nadějkov 25,22,-Kč bez DPH. Cena vody u 
vodovodu Kaliště zůstává stejná, tj.18 Kč a u vodovodu Větrov také 
stejná, tj. 11,- Kč.  

� zveřejnění záměru změny územního plánu obce; zatím bylo podáno 
pět žádostí o změnu územního plánu  

� zrušení členství Obce Nadějkov ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor 
k 31.12. 2012. Toto členství vzniklo v době, kdy se přes SMOOT uhra-
zovaly ztrátové linkové autobusy. Toto však nyní probíhá přes financo-
vání Kraje a obce doplácejí na MHD (Městskou hromadnou dopravu) a 
žádný užitek z členství nemají. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo  
     odložit jednání o vodovodu na příště - až se dostaví zástupce ČEVAKU   
 

Zastupitelstvo projednalo 
� stížnost na to, že obec neposkytla bratrům Klatovským příspěvek 

100.000 Kč na podporu jejich účasti na mistrovství světa a Evropy na 
ledové ploché dráze – příspěvek neschválilo zastupitelstvo na minulém 
jednání 

� stížnost na prohrnování sněhu u firmy Klatovský – doporučilo projednat 
přímo s pluhařem 

� dotaz na solení silnic - solení má na starosti SÚS, které momentálně 
nemá vhodnou techniku;,odbor ŽP MÚ v Táboře již pokusné solení do-
volil 

 
Zastupitelstvo č.1/13, dne 18.1. 2013 
 

Zastupitelstvo schválilo  
� rozpočtovou změnu č. 8 k 31.12.2012, v příjmech i výdajích ve výši 

4.075 Kč.  

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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   Jak jsme v Nad ějkov ě  válčili 
 
      Milí čtenáři (ženy neoslovuji, poněvadž ty většinou války a „bitvy“ ne-
zajímají), chtěl bych se reminiscencí vrátit do svých klukovských let 
v době  druhé světové války. Válčil tehdy celý svět, proč by neválčili, ne-
bo si alespoň na válku a vojáky nehráli, i nadějkovští kluci? Bylo nás tady 
tehdy  dost a vždy byla nějaká zvláštní zášť mezi  „hořejšáky“ a  „
dolejšáky“. K dolejšákům patřili všichni z dolní části Nadějkova  až k roz-
cestí u kapličky  u Nováků. Hořejšáci  byli ti odtud nahoru,  s výjimkou „
žoldnéřů“ -  kluků Martínkových z obecáku nad  Hermovými, kteří vzhle-
dem k nouzi byli ochotni přidat se  za cokoli  k snědku k „dolejšákům“. 
Jak to bylo od nás  „dolejšáků“ neprozíravé, za chvíli vysvětlím. 
      Bylo to jednou v zimě a „hořejšáci“ nás rozlítili tím, že nám roztrhali  
kluziště na Kovářském. Asi se teď ptáte, jak to udělali? Ani ho neposypali  
popelem, ani na něm nevysekali díry, stačila tehdy (vlastně námi vynale-
zená) velmi jednoduchá technika a bylo po krásném kluzišti. Princip byl 
v tom, že se v ledu navrtala dírka a do té co nejvíce kluků nafoukalo co 
nejvíce vzduchu, pak vzali zápalku a ucházející plyn zapálili. Ozvalo se 
vždy silné prasknutí a v ledu se objevilo několik trhlin, a to v celém pro-
storu kluziště, takže bylo odepsáno. To jsme si nemohli nechat líbit, a tak 
hned druhý den jsme provedli mobilizaci všech schopných válečníků, 
včetně Martínků, z nichž jeden byl asi tříletý, ale jeho brácha Pepík ho 
měl na starosti. Takticky jsme se dohodli, že tentokrát nepůjdeme obvyk-
lou cestou od kapličky, ale že nepřítele obejdeme parkem a zaútočíme 
od  hřbitova. 
      Vše se dařilo ke spokojenosti velení. Když jsme byli v polovině cesty, 
hlásil Pepík  Martínků, že se mu bratr po…l a musí domů. Tím bylo vše 
ohroženo prozrazením a válečná výprava musela být odložena. 
      My „dolejšáci“ jsme se ale nenechali tímto nezdarem odradit od svého 
úmyslu nandat to „hořejšákům“  a zaútočili jsme, bez  Martínků, druhý 
den znovu.  Bitvu jsme  již téměř vyhrávali, když se  „hořejšáci“ zbaběle 
stáhli za Šitnerova železná  vrata, kde byli vlastně nedobytní.  Naše kou-
le  sice začaly vrata odstřelovat, ale v tom zasáhl jejich mocnější spoje-
nec pan Šitner, který vyběhl s odepjatým páskem a s hlasitým  lamentem 
nás všechny hnal až ke kapličce pod Kuželem. 
Tak skončila jedna téměř vyhraná bitva z mnohých, které ještě následo-
valy. 
      Síly byly téměř vyrovnané, a tak žádná strana nakonec většinou vítě-
zem nebyla. 

MUDr. Milan Jindrák 

VZPOMÍNKA 
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Vlny 
 
Za vlnou vlna v moři žití běží 
čechrány větrem, pokryty bílou pěnou, 
když jedna vzdouvá se, již druhá klidně leží, 
ty, které vznikly naposled, tu první nikdy nedoženou! 
 

Za vlnou vlna, za slzou čas, 
za láskou bolest a za bolestí smích 
i když v tom smíchu se ti třese hlas 
a je jen na tvářích a není v očích tvých. 
 

Za vlnou vlna, nebo mře života je nekonečné, 
plynou a ztrácí se, když chvíli stanuly ti před očima, 
to co je krásné, přec nemůže být věčné, 
neb další vlna zas to místo zaujímá! 
 

Za vlnou vlna v moři žití běží, 
jedna je bouřlivá, druhá pak za ní zase mírná, 
když jedna rozbije se kdesi o pobřeží, 
zas přijde druhá a poslední je vždy nedozírná. 
 

JMK 

1926 zaniklo u nás obuvnické řemeslo, protože rukodělná práce nemohla 
soutěžit s výrobou tovární, a lidé, byť by snad i přáli víc domácí výrobě, 
museli počítat a hospodařit s každou ušetřenou korunou, protože výdělky 
byly skrovné a ani hospodářství u nás nebylo příliš výnosné. Když místní 
obuvníci odmítli nabídku zaměstnání tovární firmou, vedením prodejny byl 
pověřen obuvník odjinud (Josef Smejka, později Vojtěch Steinbauer). Ná-
sledkem tovární výroby upadalo i řemeslo krejčovské. Na sklonku minulé-
ho století zaniklo tímto způsobem i tkalcovství u nás a v okolí, po kterém 
zůstaly jen přezdívky (u Tkalců na Vratišově – Maroušek, a Kadleček – 
tkadleček – v Brtci). Posledním vyučeným tkalcem u nás je Václav Sazima 
z čp. 42. a tkalcovský stav byl ještě na počátku století v domku čp. 36 u 
Márů. Václav Sazima byl také posledním obecním pastýřem, trubkou svo-
lávajícím nevelké stádečko hovězího dobytka, které pásal na obecních 
drahách. Po prvé světové válce se stal obecním strážníkem a tuto funkci 
vykonával až do sklonku druhé světové války. Měl uniformu i šavli a vyhla-
šoval zprávy pomocí obecního bubnu, kterým občany ku poslechu svolá-
val. Jako soukromý řemeslník se tu nejdéle udržel kovář a podkovář Alois 
Mára.  

HISTORIE OBCE 
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� návrh Stanislava Hejny, aby se nájemce hostince řádně proškolil 
v obsluze kotle a byl o tom proveden zápis. Dále, aby byla prováděna 
pravidelná kontrola nastavení kotle a jeho údržby. Pokud nájemce ne-
bude schopen kotel ovládat, bude topit topič a nájemce jej bude platit.  

 

Rada č.1/13, dne 6.2.2013  
 

Rada vzala na v ědomí  
� návrh ČSAD zrušit linku 360 055 Milevsko – Nadějkov – Starc. Lhota 

na zavolání, která není vůbec využívána.  
� snížení otevíracích hodin pošty. Předem s obcí nikdo nejednal, staros-

ta byl postaven před hotovou věc. 
� návrh Jaroslava Kotalíka na zlepšení posypu silic v Kališti 
� zprávu o stavu silnice na Větrov, poškozené vlivem vyvážení bahna 

z Mlýnského rybníka. St.Hejna oznámil, že se stavbyvedoucím firmy 
AQUASYS panem Mikiškou silnice 29.1. projel (starosta potom též  
s Ing. Kreutzerem, projektantem stavby) a sepsal zápis o stavu silnice. 
Se zápisem byla rada seznámena. Oba zástupci obce stavbyvedoucí-
mu sdělili, že pokud dojde k poškození silnice, bude ji muset firma 
opravit. 

� že se připravuje výběrové řízení na akci „Vrty“. Starosta o tomto jedná 
s Ing. Pivokonským z firmy TAREKA, která je pověřena od loňska VŘ 
vést. Osloveno bude co nejvíce firem. 

� informaci starosty, že se v součinnosti se školou vyklízí tělocvična, vy-
bavení dílny, které tam bylo doposud uskladněno, sklady se uklízí a 
vybavení převezli zaměstnanci obce do Součkoviny. Rozklížené a 
plesnivé vybavení, nábytek, matrace atd. ze Součkoviny pod vedením 
starosty zaměstnanci obce vyvezli a vyhodili, byl ponechán jen použi-
telný nábytek; spodní patro bylo zhruba uklizeno. Tam je zatím zřizová-
na dílna na opravy obecního majetku. Majetek z vybavení dílen zatím 
zůstane všechen zde.   

� plán uspořádat veřejnou besedu, na které by mohlo dojít ke sběru ná-
padů na využití Součkoviny. Jedním s materiálů je studie, kterou již má 
obec k dispozici. M.Dvořák navrhl uspořádat setkání v létě. 

 
Rada rozhodla  
� uzavřít nájemní smlouvu na byt v MŠ s paní učitelkou, provést a uhra-

dit opravy v bytě..  
� objednat řádné zaškolení obsluhy kotlů v hostinci i čp.105 u odborné 

firmy. To znamená proškolené osoby podepíší dokument o proškolení 
a ponesou odpovědnost.   

� zrušení nájemní smlouvu a uzavřít novou pro byt v čp.105  
� pověřit starostu, aby sestavil přehled žádostí o byty v obec. vlastnictví 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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Rada  č.2/13, dne 20.2.2013 
 

Rada projednávala  
     žádost o prodej či pronájem části pozemku 721/1 v k.ú. Brtec, přilehlé-
mu k jeho budovanému obytnému domu na pozemku č.721/15, na vysá-
zení sadu, zahrady a chov zvířat. Rada soudí, že prodeje větších pozem-
ků než zbytků a přístupů k nemovitostem zastupitelstvo běžně neschvaluje 
a že by spíše schválilo nájem pozemku; nájemné by mohlo být nižší, než u 
nájmů komerčních.  
 

Rada schválila 
     podání grantové žádosti na Opravu požární nádrže v Brtci.  
 

 

Zastupitelstvo č.2/13, dne 7.3.2013 
 
Zastupitelstvo schválilo  
� vypracování plánu financování obnovy vodovodu v Nadějkově ve vari-

antě B – středně rychlé financování obnovy. Zastupitelstvo požádalo 
ČEVAK, zastoupený na zasedání Ing. Švecovou a Janovskou, aby tato 
firma vypracovala čistopis tohoto dokumentu, který bude založen 
v dokumentaci obce.  

� vypracování plánu financování obnovy vodovodu Kaliště ve variantě 
B – středně rychlé financování obnovy.  

� rozpočtovou změnu č.1 k 7.3.2013. Příjmy i výdaje jsou ve výši 
356.834 Kč.  

� prodej pozemku parc.č. 719 v k.ú.Starcova Lhota. Výměra pozemku je 
83 m2 (podle KN). Jedná se o pozemek uprostřed zaploceného pozem-
ku žadatelky. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku za cenu 100 Kč 
za 1m2. Poplatky budou hrazeny podle zákona.. 

� pronájem části pozemku parc.č.721/1 v k.ú.Brtec za účelem založení 
zahrady a sadu. Část pozemku o výměře 3000 m2, který bude pronajat, 
přiléhá k pozemku, na kterém staví obytný dům. Zastupitelstvo schváli-
lo nájemné porovnatelné s 500 Kč za 1 ha.  

� obecně závaznou vyhlášku 1/2013 o místním poplatku za odpady. 
V přijaté Vyhlášce 2/2012, kterou zastupitelstvo vyhlásilo na konci ro-
ku, bylo několik nedostatků, které na základě jednání s MV zastupitel-
stvo opravilo. Výše poplatku ani žádný důležitý bod měněn nebyl.  

� podání žádosti o grant na opravu požární nádrže v Brtci z grantového 
schéma Jihočeského kraje. Zastupitelstvo předběžně schválilo budoucí 
rozpočtovou změnu na spolufinancování akce, její výše bude schvále-
na příště. 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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      U nás tato výroba nebyla známá, ani milevské hrnčířství, třebaže jsme 
tu do r. 1916 měli již v druhé generaci hrnčíř Leopolda Šmelce, který 
v domku čp. 53 hrnce „polejvané i nepolejvané“, květináče, pekáče, kra-
jáčky, ceďáky na povidla, misky a jiné hrnčířské zboží vyráběl a vypalo-
val. Jako kluci jsme k němu chodívali pro „pekáče“ (tj. hrnce, které při vy-
palování praskly) a v těch jsme na pastvě píkávali brambory. 
Dík založení řemeslnického „Reycechu“ neboli bratrstva v r. 1833 (později 
živnostenské společenstvo, zaniklé kolem roku 1945) neměli jsme tu o 
řemesla nouzi. Před druhou světovou válkou byli tu: 

tři kováři a podkováři (František Horych, Jan Herma, Alois Mára) 
tři koláři (Josef Koptiš, Antonín Nygrýn, Vojtěch Mára) 
tři truhláři (Josef Hrubant, Jindřich Bradáč, Jaroslav Šitner) 
dva holiči (Jaroslav Novák, Karel Kalina) 
tři řezníci a hostinští (Václav Janda, Karel Stibor, Bohumil Hovorka) 
dva pekaři (Josef Kaprál, Čeněk Zdeněk) 
jeden sklenář a obchodník peřím, kůžemi a sklem (Leopold Vogel) 
kratší dobu jeden sedlář 
několik mistrů krejčovských a krejčových (Václav Kadoch, Václav Pe-
šek, Rudolf Dvořák Josef Peterka, Ferdinand Pilař, Marie Masáčková, 
Kristina Jandová – tato vyráběla prošívané pokrývky) 
tři hokynáři (František Švehla, Václav Vacek a Josef Novák) 
jeden mistr zednický – stavitel (Bohumil Mašek) 
několik zedníků (František Mašek, František Myslivec, Josef, Jan a 
Jaroslav Mendl, Josef Jindrák, Jaroslav Volšanský, František Mára, 
Antonín Šitner, Josef Podzimek) 
tři tesaři (František Fara, Jan Duchoň, Josef Koptiš) 
několik krejčovských dělníků, kteří tu dokonce měli kolem r. 1920 vý-
robní družstvo, později si nosili práci domů z družstva jistebnického 
nebo táborského 
jeden zahradník (Alois Koptiš) 
jeden zámecký bednář (František Cmunt, později Jaroslav Říha) 
cihlář (Alois Bulín) 
lihovarník (František Šach) 
panský mlynář (Václav Martina, pak Timofej Parašín) 
kameník (Cyril Roučka) 

 

      Bylo jen málo těch, kteří při svém hospodářstvíčku o několika měrách 
půdy, jedné či dvou kravkách, praseti, huse a houserovi k chovu, koze a 
několika slepicích, neměli ještě výdělku z řemesla. Ti pak měli o nějakou 
míru víc nebo chodili nádeničit. Při řemeslech tu byly ještě čtyři obchody 
se smíšeným zbožím, kde se prodávaly nejen potraviny, ale i železo, lát-
ky, prádlo, domácí potřeby i nápoje. Otevřením prodejny Baťa v roce 

HISTRORIE OBCE 
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   Řemesla a živnosti v Nad ějkov ě            
  
     Počátkem století, ba i ve dvacátých letech bývalo obyčejem vyrábět po 
chalupách v období zimního klidu různé domácí potřeby i nářadí. U nás 
dělával Antonín Fara, domkář ze drah čp. 62, takto panský sekáč, hrábě, 
kosišťata, hrabice, víčka na chléb i ošatky, žíněné kartáče na boty a šaty, 
bramborové košíky i koše na řezanku z vrbového proutí, ba i podělávek a 
dřevák udělat nebyl pro něj žádný „kumšt“. A přitom nás děti stříhával, 
když v obci holič nebyl, a jistebnický „pucifous“ Emanuel Fiala, jednou týd-
ne tu procházel do Malé Chýšky. Pro nás kluky to bylo u Fary lacinější.  
Třebaže se domáckou výrobou zaměstnávali i jiní, Farovy výrobky byly pro 
svou solidnost nejhledanější a výrobce ani nemohl všem vyhovět, protože 
všechny svoje výrobky tvořil pomocí kapesního nože, kleští, dláta a kolář-
ské „kozy“, kterou si také sám vyrobil a při obrábění dřeva používal. Kolář-
ská stolice, zvaná „koza“, vypadala asi takto: 

A to byl také jediný větší 
výrobní prostředek, které-
ho zdejší domáčtí výrobci 
používali. Zuby do hrábí 
dělával Antonín Fara a 
později po něm Josef Ří-
ha, bývalý kočí, pak dom-
kář z čp. 81 a školník, 
z lískových kolíků. Materi-

ál na kosiště, hrabiště apod. opatřovali si výrobci obvykle z „panského“. 
Také Gusta Zeman „od potoka“ z čp. 36, někdejší ponocný a dělník 
v panské cihelně o 12 komínech, kde dřina byla jeho denním údělem prá-
vě tak jako  cihláře Bulína, dělával v zimě dřeváky z olšového dřeva; býva-
ly těžší a hrubšího tvaru, ale vydržely také, zvláště když je místní kovář 
Herma nebo Horych dobře okovali. To zase od Františka Peterky 
z Vratišova dřeváky byly jako „vydraslované“ a prý se v nich moc dobře 
chodívalo,byla prý tam noha jako v peřince! 
     Lhotecký Antonín Kadoch, takto vyučený zedník, donedávna dělal po-
dělávky (dřevěné pantofle) a to i do obchodu, pokud jako soukromý existo-
val. Jinak naši domáčtí dělníci vyráběli jen na zakázku pro místní a okolní 
zemědělce a na trh výrobky nevozili. Řemeslnou výrobou podělávků se 
před druhou světovou válkou zabýval J. Vránek, obchodník v Prčici, a Fr. 
Chirilický, výrobce v Jistebnici. Tamtéž výrobou hřebenářsého zboží se 
zabýval výrobce z Bernartic, kde tato výroba byla zdomácnělá právě tak, 
jako výroba dýmkařských špiček. 

HISTORIE OBCE 
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� na návrh Okrašlovacího spolku budoucí spolufinancování dotační akce 
z GS Jihočeského kraje do výše 15.000 Kč - jedná se o pořízení  data-
projektoru, plátna a ozvučení pro letní kino na Farskou zahradu. Celko-
vá výše akce je 100.000 Kč, dotace 70%, spolufinancování žadateli 
30.000 Kč. 10.000 Kč by měla dát farnost Chyšky a 5.000 Kč hodlá 
Okrašlovací spolek získat sbírkou. 

 
Zastupitelstvo vzalo na v ědomí  
� zveřejněný rozpočet DSMO Čertovo Břemeno na rok 2013.  
� zveřejněný rozpočet DSO Mikroregionu Venkov. 
� informaci o pracích na úpravách náměstí; vypracovaný přehled bude 

umístěn na webu obce a zaslán členům zastupitelstva.  
 
 

Rada č.3/13, dne 18.3.2013  
 

Rada provedla  
      výběrové řízení na vrty pro pitnou vodu, vedl ho Ing. Václav Pivokon-
ský (TAREKA) 
 

Rada rozhodla 
� že obec objedná zaměření celé ulice Fikarova – Sedlecká pro potřeby 

vybudování chodníku až na konec vesnice. 
� že nechává v kompetenci SDH Nadějkov zakoupení 4 uniforem pro své 
členy (2 mužské a 2 ženské) a SDH Petříkovice 1 uniformy pro člena 
SDH nekonfekční postavy. 

� doporučí zastupitelstvu podpořit společenskou a kulturní činnost 
v Brtci.  

� že vykácení dřevin na ploše požární nádrže v Brtci provede společně 
SDH Brtec a společně naloží s vytěženým dřevem 

 

Rada jednala  
      o dláždění chodníčku přes trávník na náměstí, proti budoucímu nové-
mu přechodu.  
 
 
 
 
Usnesení ze zastupitelstev a rady jsou zveřejněny na internetových strán-

kách obce, zápisy v plném znění k nahlédnutí na obecním úřadě. 
 
 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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   Rozpočet obce na rok 2013 

PŘÍJMOVÁ ČÁST  

POPIS ČÁSTKA V KČ  

Daňové příjmy + příjmy bez ODPA 6 636 400,00 

Pitná voda 90 000,00 

Základní škola 190 000,00 

Ostatní zál. sděl.prostředků 3 000,00 

Všeobecná ambulatní péče 15 274,00 

Bytové hospodářství 316 000,00 

Nebytové hospodářství 118 500,00 

Pohřebnictví 6 000,00 

Komunální služby a územ. rozvoj 444 700,00 

Prevence vzniku odpadů 35 000,00 

Osobní asist., peč. služba a podpora  bydlení 563 000,00 

Požární ochrana - dobrovolná část 446 463,00 

Činnost místní správy 3 000,00 

Obecné přijmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 

PŘÍJMOVÁ ČÁST CELKEM 8 882 337,00 
  

VÝDAJOVÁ ČÁST  

POPIS ČÁSTKA V KČ 

Pěstební činnost 60 000,00 

Vnitřní obchod 19 200,00 

Silnice 621 000,00 

Pitná voda 133 933,00 

Odvádění a čištění odpad. vod 183 000,00 

Základní školy 1 500 000,00 

ROZPOČET 
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Festival řemesel  
spojený s Velikono ční výstavou 
v Základní škole Borotín v sobotu 30. b řezna  

 

od 9 do 17 hodin:  
Velikonoční výstava řemeslný trh - velikonoční kraslice, pomlázky 
korálky, svíčky, keramika, košíky, bylinky, koření a další originální 
výrobky 
Pohádková babička s kolovrátkem, kovář, tkadlena 

od 10 do 12 hodin: 
předání certifikátů „TOULAVA regionální produkt“ 
vystoupení dětí ze ZŠ  a MŠ Borotín 
vystoupení dětí pod vedením Mirky Kuklové 
ukázka cvičení Tae Bo 

 

MAS Krajina srdce 
 

Kurzy va ření  
 

      MAS Krajina srdce pro Vás v rámci projektu "Chuť a vůně domova" při-
pravila řadu kurzů vaření. Neváhejte se svou účastí. Kurzy vaření končí 
26.4.2013, zatím máte jedinečnou příležitost ochutnat speciality od vynika-
jícího kuchaře světového renomé pana Karla Stuparina.  
 

4.4. v Sedlci-Prčici, ul. Družstevní 333 – budova SDH, 1. patro:  
      Brambory - co o nich ještě nevíte  
5.4. v Nadějkov ě, Pivovarská ul. 141 – budova ZŠ:  
      Med - jeho výroba a využití v kuliná řských specialitách 
11.4. v Oldřichově č.p. 31: Maso a všechno kolem něj  
12.4. v Hlasivu – klubovna SDH: Plody ze zahrady v naší kuchyni 
18.4. ve Smilkově – klubovna SDH: Králíci nejen z klobouku 
19.4. v Rodné – budova OÚ:  
      Ryby - sušení, uzení, nakládání a jejich tepelné zpracování 
26.4. v Řemíčově – klubovna SDH: Maso a všechno kolem něj 
 

Výzva pro účastníky kurzů vaření: staňte se spoluautorem regionální ku-
chařky a připravte si regionální recept, recept po babičce nebo prostě jen 
zajímavý recept a vezměte jej sebou na některý kurz vaření v regionu Kra-
jina srdce. Těšíme se na Vaši účast v kurzech vaření.  

MAS Krajina srdce 

MIKROREGIONY 
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Čertovo b řemeno 
 

Hry bez hranic  
 

     Tradiční recesistické klání smíšených družstev obcí a osad Čertova 
břemene se vloni konalo ve Starcově Lhotě a zvítězilo v něm družstvo Na-
dějkova - čestná povinnost uspořádat letošní Hry bez hranic tedy připadla 
na naši obec. Poslední sobotu před prázdninami tedy máte možnost sou-
těžit nebo aspoň fandit - nenechte si ujít! 

MIKROREGIONY 
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VÝDAJOVÁ ČÁST - pokra čování   

POPIS ČÁSTKA V KČ 

Divadelní činnost 10 000,00 

Film tvorba, distribuce, kina atd. 5 000,00 

Činnosti knihovnické 156 000,00 

Hodnoty nár. hist. povědomosti 20 000,00 

Rozhlas a televize 9 000,00 

Ostatní záležitosti kultury, církví, 
sděl. prostředků 

40 000,00 

Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 

Využití volného času dětí a mládeže 77 000,00 

Všeobecná ambulantní péče 32 000,00 

Bytové hospodářství 278 000,00 

Nebytové hospodářství 184 400,00 

Veřejné osvětlení 175 000,00 

Komunální služby a územní rozvoj 390 000,00 

Sběr a svoz komunálních odpadů 330 000,00 

Využívání a zneškodňování komun. odpadů 80 000,00 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 981 000,00 

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 38 000,00 

Osobní asist., peč. služba a podpora bydlení 524 500,00 

Požární ochrana - dobrovolná část 647 071,00 

Zastupitelstva obcí 731 000,00 

Činnost místní správy 2 111 000,00 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 

VÝDAJOVÁ ČÁST CELKEM 9 386 104,00 
  

FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8  

Přijaté návratné finanční výpomoci 200 000,00 

Změna stavu  prostředků na bank. účtech 303 767,00 

ROZPOČET 
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   Krátké zprávy 
 

Vrty na pitnou vodu 
     Dne 18.3. proběhlo výběrové řízení (VŘ) na akci „Nadějkov - Vrty NJ-1 
a NJ-2“. Vedl ho Ing. Václav Pivokonský z firmy TAREKA.  
     Soutěže se podáním nabídky zúčastnilo 8 firem. Nejnižší nabídku, 
378.161 Kč, dala firma HYDROZDROJ z Veselí nad Lužnicí, nejvyšší byla 
544.354 Kč. Základní požadované podmínky splnily všechny firmy. Další 
po firmě vítězné jsou firmy CHEMCOMEX Praha, a.s. a GEOMIN družstvo 
z Jihlavy. Dokumentace z VŘ je na Obecním úřadu k nahlédnutí. 
     Vrtat se bude na mozolovské stráni, blízko nad místy starých studní, 
podle projektu vypracovaného VAKem. Nezbývá, než si přát úspěch 
v nalezení dostatečného množství kvalitní vody.  
 

Požární nádrž v Brtci  
     Před Brtcí letos bude živo. Jako vloni v Modlíkově bude se i zde opra-
vovat požární nádrž. Brtecká neslouží již mnoho let, což dokládá velikost 
stromů, které v ní rostou. Za obec jsem podal žádost o grant. Brtečtí hasiči 
ve svém proslulém štábu (kulturáku) rozhodli, že opravu provedou hlavně 
brigádnicky. Věřím, že jsou toho plně schopni a přeji jejich dílu zdar. 

 

Zámecké panství 
     Na zámeckém panství se loni začaly dít věci. Každý si mohl všimnout, 
že park prošel úplnou obnovou podle projektu samostatné projektantky 
z Kamenice Ing. Kohlové, dodavatelem je však firma FLORART 
z Uherského Brodu. Objednatelem je někdo další, než majitel... Hlavní je, 
že park je po dlouhých letech zase vzhledný, a protože projekt vypadá 
dobře a podmínkou získané dotace je udržitelnost, je naděje, že se bude 
vyvíjet k lepšímu.  
     Nikdo si nemohl nevšimnout další práce, která na panství začala probí-
hat letos. Rybník Mlýnský alias Zámecký byl deset let protržený a z ná-
letových dřevin se stal vzrostlý lesík. Ten padnul v cuku letu, do „výtopy“ 
najela rypadla firmy AQUASYS a pak už začala přes Nadějkov vozit kolo-
na náklaďáků zpátky na větrovská pole zeminu, která odtud přes dvacet 
let utíkala s každým plavákem. Bláto na silnici firma sice průběžně uklíze-
la, přesto nám přes dva týdny značně znepříjemnila život. Ještě že byla 
taková doba na pořádné proschnutí bahna. Nyní se začala opravovat hráz 
rybníka. 
     Kéž by se také něco začalo dít se zámkem, tomu naopak zdá se hrozit 
pustnutí, chátrání a ničení. 

ZPRÁVY Z OBCE 
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SPOLEČNOST 

a mohl ho nechat vytáhnout nahoru a děti se mohly nechat vyvést. Děkuje 
mu i řidič a dospěláci z plachty, kterým tak dopřál nečekané zážitky a vy-
blbnutí. A co říct na závěr? Snad jen - dovádění zdar!!!  
 

Masopust  
      V místní hospodě se 10. února po sobotním 
obědě sešlo přes 30 masek. Letos do naší obce 
dorazili i zahraniční návštěvy. Přijel například 
arabský šejk se svým společníkem, cikánka 
Aranka, lední medvědi z Grónska a Mexičan 
Pedro. Největším překvapením však bylo šest 
čmeláčků, kteří i přes sníh a mráz do Brtce při-
létli. Jak se později ukázalo, byli čmeláci vyba-
veni čmeláčí pálenkou a naloženým ovocem v 
alkoholu. Nikdo nechce ani domyslet, co by se 
stalo, kdyby takovou výbavu neměli.  Průvod 
masek tradičně vedl dědek a bába, letos v po-
dání Jardy Vacka jako bábi a Míly Fary v masce 
dědka. Průvod byl za doprovodu dvou harmoni-
kářů doveden k první chalupě. Letos byla první 
návštěvou poctěna Marie Farová - Baršová.  

Lucie Jordanová (celý Brťák i s fotkami je ke stažení na webu obce)  

Poděkování 
V sobotu 23. února se konal tradiční dětský karneval. Děkujeme 
� SDH Nadějkov, Vítu Dvořákovi ze Zvěstonína a obci Nadějkov  

za sponzorské dary  
� škole Nadějkov, která poskytla prostory jídelny 
� Aleši Dohnalovi za muziku 
� a dětem za krásné plakáty 

Hanka Koudelková a Romana Podzimková 

Masopustní pr ůvod  
 
s harmonikářem, čertem, smrtkou,, 
kovbojem, Arabem a myslivcem cho-
dil 10. února i Starcovou Lhotou. 
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    Rozhledna na Čambule? 
     beseda s architektem Martinem Klodou  

     v obecním dom ě v Brtci v sobotu 27. dubna od 15 hodin  
 
     Otazník za nadpisem je, protože zatím ještě nic moc nevíme - je-
nom to, že z vršku Čambuly (Pahrbek) je vidět daleko na všecky stra-
ny, že je tam obecní pozemek, ke kterému vede obecní cesta, Aby-
chom se dozvěděli víc, chceme se sejít (skoro) na místě a o všem si 
promluvit: jak by rozhledna mohla vypadat, jak by se daly sehnat pení-
ze na její stavbu, kdo by ji stavěl a kdo by se o ni staral... poslední slo-
vo budou mít samozřejmě brtečtí, protože k nim je z Čambuly nejblíž. 
Pokud by vás odpovědi na tyto otázky zajímaly, přijďte!  

                                               Olga Černá 

SPOLEČNOST 

   Z listu „Br ťák“ 
 

Sáňkování 
     Začátkem ledna se zdálo, že se bude jezdit na blátě, ale nakonec vše 
dobře dopadlo, napadlo spoustu sněhu a mohlo se tak vyrazit sáňkovat, 
bobovat nebo i jezdit na všech možných i nemožných strojích. Sněhu bylo 
hodně, ale byl vysoký a boby, lopaty nebo pytle se bořily a neujely ani me-
tr. I přes snahu okamžitě kopec ujezdit například na lehátku, musela na-
stoupit sáňkařská četa a vše pomalu a poctivě ujezdit.  
     Nejlépe jezdila doma upravená a někdy i dokonce vyrobená jezdidla. 
Sáňky, které měly přidělané lyže, fičely z kopce jako o závod. Dalo by se 
říct, že se rychlostí vyrovnaly i specielnímu stroji – jezdícímu kufru. Kufr 
fičel, že mu ani vítr nestačil. Jedinou nevýhodou bylo, že sníh tou rychlostí 
létal úplně všude a řidič kufru tak po chvilce jízdy nic neviděl. Otázkou 
však zůstává, jestli to nebyl úmysl majitelů kufru. V Brtci jsou však odvážní 
lidé a tak i kufr byl velmi žádaným vozítkem.  
     Dětem byla připravena plachta pro ježdění po břiše či jiné dovádění. 
Tohoto dovádění se však nejvíce chopili dospělci a hned jak se děti vydo-
váděly, chopili zábavu do svých rukou. A po takovémhle dovádění přišel 
vhod teplý čaj, svařák i něco k zakousnutí. Na kopci to najednou vypadalo 
jako u dvanácti měsíčků, kteří přesně tohle nabízeli. A nejen to. Připrave-
ny byly i špekáčky a oheň a jejich upečení. Prostě vše, co si děti i dospělí 
po takovém dovádění zasloužili.  
     Chtěli bychom touto cestou poděkovat Jindřichovi Farovi ml., který za-
půjčil tzv. vlek. Díky němuž nemusel nikdo tahat do kopce své vozidlo 
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Součkovina – čp. 5 
      Chalupa byla z větší části vyklizena od nepoužitelného herberku a ješ-
tě se uklízí. Čerpá se voda ze studny, větrá se a zjistíme, jestli se sníží 
vlhkost stěn. 
      Uspořádáme plánovací setkání, na kterém bychom rádi sebrali nápady 
Vás všech, co by se s domem mohlo podnikat. Na webových stránkách 
obce (dotační akce) je umístěna část studie možného využití domu od 
arch. Jiroutka. Je to jedna z možností, vycházející z diskusí se mnou, nad 
strategickým plánem obce. V něm zastupitelstvo několikrát schvalovalo  
dílnu krajových řemesel a orientaci na rekreační a turistický ruch. Budovu, 
vlastně celý objekt, lze však využít i jinak. Součástí plánování bude samo-
zřejmě prohlídka celého objektu. Proběhnout by mohlo v květnu Informo-
vat budeme místním rozhlasem a letáky do domácností. 

Zdeněk Černý 

    Přeměna náměstí 
 

      Zima už snad končí, takže je možné začít s úpravami ná-
městí, na kterých jsme se vloni dohodli na třech veřejných se-
tkáních a které poté schválilo zastupitelstvo. Co nás čeká? 
V březnu se rozloučíme se smrky, krom vánočního, v dubnu Telefónica 
O2 přesune telefonní budku k Domu s pečovatelskou službou a společně 
vysadíme první lípu a květinový záhon. Během jara by přes trávník měla 
být vydlážděna cestička k místu, kde je plánován přechod pro chodce, 
a po pouti nebo o prázdninách se začne s dlážděním středu náměstí okolo 
pomníku - tato akce by měla trvat asi měsíc. Začátkem podzimu vysadíme 
dvě další lípy a tři záhonky a do konce října by mělo být hotovo vše, co je 
naplánováno na letošní rok. Tato etapa prací na náměstí bude financová-
na z grantu Nadace Partnerství, dotace Programu obnovy venkova, pro-
jektu Lokální identita venkovských sídel a rozpočtu obce. 
      Celý projekt na obnovu náměstí je rozsáhlejší - počítá se zúžením 
místní i krajské komunikace, zlepšením podmínek pro pěší, výsadbou dal-
ších lip na parkovišti a novým osvětlením. O tom, jak se bude pokračovat 
v jeho realizaci, bude rozhodovat zastupitelstvo. 

Olga Černá 

„Každý konec je nový za čátek“ 

Brigáda na nám ěstí   
výsadba lípy a trvalkového záhonu, setkání, posezení a občerstvení 

v sobotu 20. dubna od 14 hodin 
Srdečně zveme všechny, kdo chtějí pomoci! 

ZPRÁVY Z OBCE 
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Místní poplatky  
 
Poplatek za odpad  
     je pro rok 2013 stanoven na 450 Kč za osobu, platí se od 1. b řezna do 
31. srpna , buď hotově na obecním úřadě nebo - po dohodě (telefon 381 
272 017, e-mail: ucetni@nadejkov.cz) - převodem na účet obce.  
     Od poplatku jsou osvobozeny předškolní děti, studenti, kteří nebydlí 
doma a předloží potvrzení o studiu, mají slevu. Podrobnosti na webu obce 
(na stránce Místní poplatky a v příslušné vyhlášce obce). 
 
Poplatek za psy  
     měl být zaplacen do konce února. Platí se 100 Kč za jednoho psa star-
šího 3 měsíců, od platby jsou osvobozeni občané starší 70 let. 

-ou- 

Změna ordina čních hodin 
 
Po dobu nemoci MUDr. Vlčkové ordinuje v Nadějkově od 2. dubna 
 

Úterý:  13.00 – 16.00 hod.          MUDr. Hauer 
Čtvrtek: 13.00 – 16.00 hod.        MUDr. Peterková 
 

Zastupující lékaře zajišťuje poliklinika Milevsko (tel. 382 503 222), po-
kud by došlo k dalším změnám, budou uveřejněny na webu obce a vy-
hlášeny obecním rozhlasem. 

Změna otevíracích hodin pošty 
od 2. dubna 
 
Pondělí:  8.00 - 10.00        14.30 - 16.00  
Úterý:      8.00 - 10.00         
Středa:    8.00 - 10.00        14.00 - 16.00 
Čtvrtek:   8.00 - 10.00  
Pátek:     8.00 - 10.00        14.30 - 16.00 

ZPRÁVY Z OBCE 
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Knihovna 
 

Rok 2012 v číslech 
      V roce 201 bylo v knihovně registrováno 141 čtenářů, z toho 40 
dětí do 15 let. Celkem 2 019 návštěvníků si vypůjčilo 3 951  titulů, 
z toho bylo 1 214 časopisů. Do knihovního fondu přibylo vloni 284 
knih, vyřazeny byly 102 knihy.   Internet využilo celkem 116 návštěvníků. 
      O svých akcích a novinkách informuje knihovna na nové webové strán-
ce nadejkov.knihovna.cz. 
 

Noc s Andersenem 
      se  letos koná 5. dubna a bude (už podruhé) na téma knihy Tobiáš Lol-
ness. Doufám, že bude trochu tepleji a méně deštivo než vloni, a že se s 
nocujícími dětmi do obřadní síně vejdeme... 
 

Pouťová výstava 
    Svátek Nejsvětější Trojice letos připadá na neděli 26. května. Tradiční 
výstava by měla být věnována proměnám středu Nadějkova - Farské za-
hrady, náměstí i zámeckého parku, a to nejenom v posledních letech, ale i 
v minulém století. 
      Pokud máte doma staré i novější fotografie nebo jiné památky, které se 
tématu výstavy týkají, a chtěli byste je zapůjčit, domluvte se, prosím, 
v knihovně. 

Olga Černá 

padě by po její přednášce měla následovat veselice na Farské zahradě - 
je to totiž už 100. beseda v Čajovně Na stezce, takže máme důvod k osla-
vě. Přijede Dobrý Čajovník Honza Náprava z Tábora s přenosnou čajovar-
nou soupravou, bude i jiné dobré jídlo a pití a chystá se i muzika - pokud 
vše dobře dopadne, přijede harmonikář Honza Koláček (mnozí si jej mož-
ná pamatují z 50. čajovny v roce 2007) a houslista Jiří Hodina. Chtěli by-
chom pozvat všechny, kdo měli v čajovně přednášku a samozřejmě 
všechny, kdo na čajovny od roku 2002 chodí! 
 
sobota 6. dubna od 17 hodin 
      Tereza Hrubá: Po stopách pradědy Antonína do slovinského krasu 
pátek 3. kv ětna od 19 hodin 
      Václav Urban: O Aljašce 
sobota 8. června od 14 hodin 
      Jana Kohlová: Zámecký park v Nadějkově  
                               100. čajovna s pohoštěním a muzikou 

Olga Černá 

SPOLEČNOST 
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   Zachovalý kraj 
 

Ministerstvo pr ůmyslu  
přichystalo na obce podraz 
 

     Během loňského roku Správa úložišť radioaktivního odpadu několikrát 
slíbila obcím z míst, vytipovaných pro umístění trvalé skládky vysoce radi-
oaktivních odpadů, že bez jejich souhlasu se nezačne s průzkumy lokalit. 
Současně se zástupci obcí, občanských iniciativ i státních institucí shodli 
na návrhu zákona, který by dával obcím větší možnost rozhodnout se, zda 
úložiště na svém území chtějí nebo nechtějí. 
     Zdálo by se, že je vše na dobré cestě, bohužel v lednu jsme se dozvě-
děli, že všechny sliby přestaly platit - průzkumy nebude z příkazu ministra 
Kuby provádět SÚRAO, ale státní podnik DIAMO, který se necítí žádnými 
sliby vázán. Obce proti tomuto postupu protestovaly výzvou  K hlubinnému 
úložišti férově, kterou zaslaly vládě a poslancům, a v níž požadují, aby byl 
přijat vypracovaný návrh zákona a průzkumy nebyly zahajovány bez sou-
hlasu obcí. Výzvu zatím podepsalo 131 starostů (včetně starosty Nadějko-
va, Jistebnice a dalších obcí v okolí) a 27 občanských sdružení (OS Za-
chovalý kraj mezi nimi pochopitelně nechybí). Podrobnosti o současném 
stavu jednání o úložišti i text výzvy najdete na www.zachovalykraj.cz  
 

Čajovna Na stezce 
 

     V letošním roce se nám pro množství dalších akcí v Na-
dějkově a možnosti našich hostů moc nedaří dodržovat pra-

videlný termín čajovny, tedy první sobotu v měsíci, ale snad to tolik neva-
dí - na poslední setkání s Jiřím Novotným, který rybařil na Sibiři, přišlo tolik 
lidí, že nestačily židle. 
     Na duben chystáme besedu s Terezou Hrubou, která už v Nadějkově 
byla před rokem - tehdy společně s dalšími přírodovědci vyprávěla o tom, 
co pozoruhodného roste v našem okolí, tentokrát nám poví o své výpravě 
po stopách pradědečka, který padl v první světové válce.  
     V květnu přijede Václav Urban s vyprávěním o Aljašce. Čajovna bude 
výjimečně v pátek večer. 
     V červnu bychom si - v rámci Víkendu otevřených zahrad - měli s paní 
architektkou Janou Kohlovou prohlédnout nově upravený zámecký park. 
Paní Kohlová je autorkou projektu na obnovu parku a slíbila, že pokud 
majitelé nebudou mít námitky, parkem nás provede - a pokud námitky mít 
budou, aspoň nám o parku povypráví a promítne obrázky. V každém pří-

SPOLEČNOST 

11 HLAS NADĚJKOVA, Č. 1, ROČ. XXI., BŘEZEN  2013 

    Sbírka pro Diakonii Broumov  
 
      Sbírka proběhne od 5. dubna od 14 do 17 hodin a  6. dubna od 8 do 14 
hodin ve skladu u Domu s pečovatelskou službou. 
 
Jaké v ěci je možné darovat:  
� Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
� Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 
� Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 
� Hračky - nepoškozené a kompletní 
 
Věci, které vzít nem ůžeme: 
� ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 
� nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí 
� znečištěný a vlhký textil 
 
      Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodi-
ly transportem. Děkujeme za vaši pomoc!  
 
      Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální po-
moc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.  
Bližší informace na www.diakoniebroumov.cz nebo na tel. 224 316 800, 
224 317 203. 

 
Veselé Velikonoce 

 
přejí všem spoluob čanům 

zaměstnanci obecního ú řadu Nadějkov  

ZPRÁVY Z OBCE 
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   Vzkříšení 
      

     (Podle Carla Carretta)  
 
Kdyby vzkříšení  
spočívalo jen v tom,  
že Bůh oživí naši mrtvolu,  
pokorně bych ho požádal:  
 

„Prosím tě, Pane,  
nech mě v zemi.  
 

A jestli si chceš  
posloužit tím, ¨ 
co z mého těla zbylo,  
dej z něho vyrůst květině.  
To úplně stačí.“  
 
Jen si to představte: Díky práškům a všestranné péči jste se dožili 95 

let. Vaše tělo, zesláblé a nevzhledné, ale už přímo volá po tom, aby zmi-
zelo z tohoto světa. A do tohoto pětadevadesátiletého těla by se měl při 
vzkříšení vrátit život? To by tedy byla pěkná rána! Kdyby vzkříšení spočí-
valo v tom, že Bůh jen oživí naši mrtvolu, pokorně a upřímně bych ho po-
žádal: „Prosím tě, Pane, nech mě v zemi. Nechci, aby ještě někdy někdo 
viděl mou vrásčitou tvář. A jestli si chceš přece jen posloužit tím, co z mé-
ho těla zbylo, dej z něho vyrůst květině. To úplně stačí.“  

 

VZKŘÍŠENÍ NENÍ ZNOVUOŽIVENÍ MRTVOLY  
 

Vzkříšení není znovuoživení mrtvoly, byť by to byla mrtvola krásné dív-
ky, která zemřela ve dvaceti letech, nebo mrtvola mladíka, jemuž jeho pří-
tel, básník Pascoli, věnoval tyto verše:  

 

Lepší je umřít na vrcholu krásy,  
a o šedinách ještě nevěděti,  
tvé kučeravé, plavé, hebké vlasy,  
tvá matka jemně učeše ti.  
 
NAŠE VLASY, SLEPENÉ SMRTELNÝM POTEM,  
NÁM UČEŠE BŮH ŽIVOTA  
 

Naše vlasy, poznamenané vším trápením, kterým jsme v životě museli 
projít; vlasy, které nakonec slepil v tvrdé chomáče smrtelný pot, nám uče-

ŽIVOT FARNOSTI 
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Divadelní a osv ětový spolek Fikar 
 
      Fikar bude letos ještě několikrát hrát pohostinsky  
Hrobku s vyhlídkou: 

� 13.4. v 19:00 v  Plánici u Klatov 
� 19.-21.4.  v Trhových Svinech - postupová přehlídka venkovských 

divadelních souborů 
� 4.5. v 19:00 hod. v Božejovicích 
� 2.6. v 19:00 hod. v Činoherním klubu v Praze 
� 22.6. ve 20:00 hod. na Veletínské salaši u Hospůdky Za pecí 

(derniéra) 
 

      Už nyní však spolek vybírá, co bude hrát dále. Uvažuje o Kouzelných 
rukavicích od Jaroslava Žáka, což je parodická budovatelská pohádka. Je 
v ní spousta postav a to spolku znovu připomnělo nutnost posílit řady no-
vými členy. 
      Tímto spolek na vědomost dává, že rád do svých řad přijme nové čle-
ny, kteří by rádi hráli divadlo nebo se na něm i jinak podíleli. FIKAR nabízí 
zájemcům, aby se podívali na jeho zkoušky, případně shlédli ze zákulisí 
přímo hraní. Mohou se obrátit přímo na někoho ze známých členů nebo 
napsat na spolkové stránky (http://www.fikar.info/diskuse) nebo e-mail 
principála: soucek.jarda@volny.cz. 
      Po době spánku zamýšlíme též obnovit hraní loutkového divadla; i zde 
vítáme zájemce! 
      Z hostujících souborů jsme letos v Nadějkově viděli - jako tradičně - 
ochotníky, kteří si s námi „vyměňují“ představení: božejovičtí sehráli prvo-
republikovou komedii Když má teta nebezpečná léta  a Ražický hravý spo-
lek současnou komedii Ráno moudřejší flámu. Děti (ale i dospělí!) se mo-
hou těšit na poslední dubnovou sobotu, kdy k nám s pohádkou Hrátky s 
čertem zavítá divadelní spolek z rodiště Antonína Čechoslava Fikara - Plá-
nice u Klatov.  

Zdeněk Černý 

Divadelní spolek Plánice 
sehraje klasickou českou pohádku dle Jana Drdy 

Hrátky s čertem 
v sobotu 27. dubna od 18 hodin 

v sále U Jandů v Nadějkově 
Srdečně zveme děti i dospělé! 

 

 

SPOLEČNOST 
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Okrašlovací spolek  
pro Nad ějkov a okolí 
ve spolupráci s farností  a s laskavou podporou obce  

                 zve všechny místní i přespolní na tyto jarně-letní akce: 
 

Slavnostní otev ření Farské zahrady 
sobota 4.5.  od 14 hodin 
Majales (hudba Michaela Pospíšila ) 
divadlo Tondy Novotného: Princezna na hrášku 
koncert VoiceToys 

 

Víkend otev řených zahrad  
     pátek 7.6. – ned ěle 9.6.  

pátek 7.6.  – Vítání ptačího zpěvu na Drahách 
sobota 8.6. – komentovaná prohlídka Farské zahrady a zámeckého 
parku, 100. čajovna Na stezce (pořádá OS Zachovalý kraj - více na 
str. 18)  
neděle 9.6. – 15 hod. pohádka Šípková Růženka (Teátr Víti Marčíka) 

                        –  17  hod. Robinson Crusoe (Teátr Víti Marčíka) 
 

Letní biograf Farská II.   
pátek 28.6.        Modrý tygr 
neděle 30.6       Nedotknutelní 
pátek 16.8.        ještě nevíme 
neděle 18.8.      Okresní přebor 
Začátky ve 20.30 hodin                 

 

O podrobnostech k jednotlivým akcím Vás budeme včas informovat. 
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na setkání s Vámi. 

Olga Dušková 
 

 
Koncerty souboru 

Musica Rustica 
se chystají na 21.června (Milevsko)  

a 22.června ( Nadějkov) 
Sledujte plakáty a web! 

SPOLEČNOST 
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še někdo jiný: Bůh života, který se skloní k naší smrti, ještě umocněné stá-
řím, hříchem a prožitou bolestí, a tak jako kdysi při zrození kosmu do nás 
vdechne dech života, tentokrát ale se slovy:  

 

„Všecko tvořím nové - tedy i tebe.  
Udělám tě takového,  
jakým jsi vždy toužil být.“  

 

      Požehnané Velikonoce přeje  
P. Miroslav Zdík Jordánek  

 
 
 
 
 

Velikonoce v Nad ějkov ě  
 

28. 3. - ZELENÝ ČTVRTEK 
19:00 hod.  - mše svatá na památku Večeře Páně 

 
29. 3. - VELKÝ PÁTEK 
den p řísného postu 

PAMÁTKA UMU ČENÍ PÁNĚ 
19:00 hod.  - velkopáteční obřady 

 
30. 3. - BÍLÁ SOBOTA  

21:00 hod. - VZK ŘÍŠENÍ 
(velikono ční vigilie) 

 
31. 3. - NEDĚLE - Hod Boží 
8:00 hod. - slavná mše svatá  

 
1. 4. - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 

8:00 hod.  - mše svatá 
 

ŽIVOT FARNOSTI 
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