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Blahop řejeme všem,  

 

kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 
duben: 
Jaroslav Mára, Nadějkov; Jaroslava Dvořáková, Nadějkov 
Josef Hruška, Nadějkov; Marie Skalová, Modlíkov 
 
květen. 
Marie Farová, Brtec; Stanislav Prošek, Modlíkov 
Anežka Márová, Nadějkov; Marta Jindráková, Nadějkov 
Václav Buzek, Hubov; Ludmila Šimková, Nadějkov 
 
červen: 
Marie Hovorková, Nadějkov; Vladimír Čichovský, Nadějkov 
Marie Ctiborová, Modlíkov; Františka Radová, Nadějkov 

 

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

Tel. 381 272 017, e-mail: starosta@nadejkov.cz, knihovna@nadejkov.cz. 
Redakce Ing. Arnošt Novák a Petra Macháčková 
 Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 150 ks.  
� Toto číslo vychází v červenci 2017   � 
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 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

 Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu 
Nadějkova! Uzávěrka příštího čísla je 10. září 2017, všechny podepsané 
příspěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tirá-
ži, vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme 
zejména o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen v Hla-
se, ale i na webových stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  
 Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/
stránka. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější ven-
kovskou tržnici: www.venkovskatrznice.cz; vkládání inzerátů je bezplatné. 
 Předplatné: ve výši 23 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, 
tj. 7 + 16 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 
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Zprávi čky  
ze školky 
 

str.5 

Mladí hasi či  
Nadějkov  

str.10 

HLAS  
NADĚJKOVA 

ročník XXV / číslo 2   červenec 2017 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Služby centra 
pro seniory 

  
str. 12 

Nejkrásnější období školního roku jsme za-
hájili novinkou - Jarní dílničkou, kde si mohli 
rodiče s dětmi společně vytvořit výrobky 
s jarní a velikonoční tématikou. 

Nadějkovských Mladých hasičů nejenže neu-
bývá, ale jejich počet stále roste. To je znám-
ka toho, že pod vedením nás hasiček Kamči, 
Marušky, Hanky a Terky to děti stále baví.  

V oblasti poradenství nabízíme pomoc a radu 
s vyřizováním příspěvku na péči a dalších 
sociální dávek pro zdravotně postižené 
a seniory. 

Stru čně z obsahu: 

Z jednání obecního zastupitelstva (2)  
Zprávi čky z mate řské školi čky (5) 

Školní rok 2016/2017 (6)  
Knihovna (8) Ordinace léka řek (9) 

  SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov (10)  
    Služby centra pro zdravotn ě postižené a seniory (12) 

Akce Okrašlovacího spolku (13)  
Křížek pod Kaliští (14) Novinky z Toulavy (15) 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2017 
dne 5. kv ětna 2017 

 
Rozpo čtové zm ěny 
Usnesení č. 21/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 3 2017 v úhrnné výši 0 Kč výdajové straně rozpočtu.  
Usnesení č. 22/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 4 2017 v úhrnné výši 0 Kč výdajové straně rozpočtu.  
Usnesení č. 23/2017: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2017 ve výši 880.440 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.  
 
Technika pro SDH  
Usnesení č. 24/2017: Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod cisterny 
na Tatra 148 z Jistebnice do Nadějkova pro potřeby SDH Nadějkov. Pově-
řuje starostu obce veškerými pravomocemi potřebnými pro realizaci     
převodu.  
 
Vodovod V ětrov 
Usnesení č. 25/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o stanovisko 
k provozování a rekonstrukci vodovodního řadu Kaliště Větrov. Ukládá 
správci obecního majetku do příštího zasedání zastupitelstva shromáždit 
ve spolupráci s Osevou Uni podklady a zpracovat reálný odhad ceny   
prací.  
 
Pohostinství U Jand ů 
Usnesení č. 26/2017: Zastupitelstvo schvaluje investici do rekonstrukce 
kuchyně pohostinství U Jandů, pověřuje starostu vypsáním výběrového 
řízení na dodávku vybavení, objednávkou vybavení po ukončení výběro-
vého řízení výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky a podpisem 
všech dokumentů potřebných k realizaci akce, pravomoc výběrové komise 
a pravomoc k provedení rozpočtové změny deleguje zastupitelstvo 
do kompetence rady obce Nadějkov.  
Usnesení č. 27/2017: Zastupitelstvo schvaluje založení společnosti, plát-
ce DPH, se 100% vkladem obce Nadějkov a se základním kapitálem 
ve výši 1 Kč, deleguje pravomoci k založení této společnosti na radu Obce 
Nadějkov, zplnomocňuje starostu obce k podpisu všech potřebných doku-
mentů. 
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  Novinky z Toulavy 
 
   Hlavní turistická sezóna je tu a s ní i několik novi-

nek, které by měl každý, kdo se vydá na toulky turistickou oblastí Toulava, 
od Tábora až do Bechyně, Soběslavi, Jistebnice, Milevska, Sedlčan a dal-
ších měst a obcí, vědět.  

 
Zážitková karta Toulavka jako mobilní aplikace  
Pro zážitkovou kartu Toulavka, která nabízí více než 50 bonusů a slev po 

celé Toulavě, už nikam nemusíte. Stačí si ji zdarma stáhnout do mobilu 
nebo tabletu. Kdo potom ukáže úvodní obrazovku této mobilní aplikace, 
má nárok na všechny bonusy a slevy, které Toulavka nabízí, a že jich 
je: Muzea, atrakce pro děti, sport, restaurace i ubytování. Kromě toho na-
jdete v aplikaci přehlednou mapu všech míst a bonusů. Pokud si k tomu 
chcete zahrát razítkovou soutěž o ceny, stačí si na infocentrech a dalších 
partnerských místech vyzvednout brožuru s plánem hry. 

Aplikaci Toulavka stahujte na webu www.toulava.cz/karta 
 

Toulava FEST  
17. června se všichni příznivci našeho regionu sjeli do Bechyně na histo-

ricky první Toulava FEST. Jde o putovní akci, které se zhostí každým ro-
kem vždy jedno město nebo obec z turistické oblasti Toulava a předvedou 
se zde místní pivovary, výrobci, místní umělci i další lokální zajímavosti. 
Šlo tak o přehlídku regionálního folkloru, nikoli jen ve smyslu historickém, 
ale i ve smyslu současném. Co je naše, to se počítá. Pro děti byl připraven 
speciální program v zahradě. Nechyběla ani prezentace dalších regionů 
a měst Toulavy a tipy na výlety. Celý festival byl spojen se zahájením nos-
talgických jízd po Křižíkově trati z Tábora do Bechyně Léto na Bechyňce. 

 

Cyklo a p ěší pr ůvodce  
Od konce dubna jsou infocentra a další místa v Toulavě, zásobena cyklo 

a turistickými průvodci, které v 21 tématech přehledně představují zajíma-
vé výlety po celé oblasti. Stačí se jen inspirovat a vyrazit na výlet. 

 

Výzva místním výrobc ům 
Pokud sami vyrábíte potraviny nebo řemeslné výrobky z místních suro-

vin, případně poskytujete ubytovací a stravovací služby na území turistické 
oblasti Toulava, můžete se přihlásit o certifikaci Toulava - regionální pro-
dukt. Budete zapojeni do společné propagace místních výrobků a mimo 
jiné se můžete zúčastňovat třeba takových akcí jako je Toulava FEST.  

Více informací na emailu: info@toulava.cz a webu www.toulava.cz/
produkty.  

Krásné toulání p řejí 
Jan Sochor, produktový manažer TOULAVA o. p. s. 

Štěpánka Barešová, ředitelka TOULAVA o. p. s. 
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Křížek pod Kaliští 
 
Cestou z Kaliště směrem na Bezděkov uvidíme vlevo u silnice mezi ně-

kolika stromy malý křížek. Byl postaven kolem roku 1982 panem Františ-
kem Bláhou z Kaliště a panem Václavem Vačlenou z Bezděkova. Kousek 
od křížku je na stromě pověšen svatý obrázek. Ten byl dán na strom 
po nešťastné události v roce 1899, kdy 18. dubna zemřel Jan Dušek 
z Nadějkova čp. 49, ve věku 52 let, narozen v Drahněticích. Zemřel 
na těžké vnitřní zranění jednak pádem z vozu a jednak přejetím hrudníku. 
Podle Jiřího Svatoše z Bezděkova pracoval na statku v Bezděkově 
u Vačlenů. Nedaleko od toho místa se nachází Bezděkovský rybník. 

V nedávné době byl na strom pověšen nový svatý obrázek a okolí křížku 
je pěkně upravené zásluhou několika místních občanů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

napsal a nakreslil Jiří Vocílka 
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Projekty v roce 2017 
Usnesení č. 28/2017:  
a)  Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje realizaci projektu „Oprava 
fasády budovy obecního ú řadu Nad ějkov“.  
b)  Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc k vyhlášení výběro-
vého řízení a následně dodavatele stavby, na základě protokolu a doporu-
čení hodnotící komise, na radu obce Nadějkov. 
c)  Zastupitelstvo obce Nadějkov pověřuje starostu obce veškerým dalším 
jednáním v souvislosti s projektem „Oprava fasády budovy obecního 
úřadu Nad ějkov“,  včetně podpisů všech dokumentů souvisejících 
s realizací tohoto projektu. 
d)  Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc provést rozpočtové 
změny související s projektem „Oprava fasády budovy obecního ú řadu 
Nadějkov“  do kompetence rady obce Nadějkov. 
 
Usnesení č. 29/2017:  
a)  Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje vypsání výběrového řízení na 
dodavatele projektu „Oprava komunikace Nad ějkov – Šíchova Vesec“.   
b)  Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc výběru hodnotící ko-
mise a následně dodavatele stavby, na základě protokolu a doporučení 
hodnotící komise, na radu obce Nadějkov. 
c)  Zastupitelstvo obce Nadějkov pověřuje starostu obce veškerým dalším 
jednáním v souvislosti výběrovým řízením na projekt „Oprava komunika-
ce Nadějkov – Šíchova Vesec“,  včetně podpisů všech dokumentů souvi-
sejících s realizací tohoto výběrového řízení. 
d)  Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc provést rozpočtové 
změny související s výběrovým řízením na projekt „Oprava komunikace 
Nadějkov – Šíchova Vesec“  do kompetence rady obce Nadějkov. 
 
Usnesení č. 30/2017:  
a)  Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektů „Oprava místních komuni-
kací“,  ve dvou navzájem nenavazujících etapách.  
b)  Zastupitelstvo deleguje pravomoc k vyhlášení výběrových řízení a ná-
sledně dodavatele staveb, vybraných na základě protokolů a doporučení 
hodnotící komise, na radu obce Nadějkov. 
c)  Zastupitelstvo pověřuje starostu obce veškerým dalším jednáním 
v souvislosti s projekty „Oprava místních komunikací“,  včetně podpisů 
všech dokumentů souvisejících s realizací těchto projektu. 
d)  Zastupitelstvo deleguje pravomoc provést rozpočtové změny souvisejí-
cí s projekty „Oprava místních komunikací“ do kompetence rady obce 
Nadějkov. 
 
Usnesení č. 31/2017:  
a)  Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu „Oprava st řechy stodoly 
u čp. 5“.  
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b)  Zastupitelstvo deleguje pravomoc k vyhlášení výběrového řízení a ná-
sledně dodavatele stavby, vybraného na základě protokolu a doporučení 
hodnotící komise, na radu obce Nadějkov.  
c)  Zastupitelstvo pověřuje starostu obce veškerým dalším jednáním 
v souvislosti s projektem „Oprava st řechy stodoly u čp. 5“,  včetně pod-
pisů všech dokumentů souvisejících s realizací tohoto projektu. 
d)  Zastupitelstvo deleguje pravomoc provést rozpočtové změny souvisejí-
cí s projektem „Oprava st řechy stodoly u čp. 5“ do kompetence rady 
obce Nadějkov. 
 

Usnesení č. 32/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí informace o projek-
tech „Hřbitovní zeď – přední část“ a „Sběrný dvůr“. 
 
Dotace – informace  
Usnesení č. 33/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o penále, 
které bude vyměřeno Finančním úřadem, rozpočtovou změnu spojenou 
s úhradou penále deleguje zastupitelstvo do kompetence rady obce Na-
dějkov, žádost o prominutí penále deleguje na starostu obce. 
 
Pasport komunikací 
Usnesení č. 34/2017: Zastupitelstvo schvaluje vytvoření pasportu míst-
ních komunikací podle skutečného stavu místních komunikací v roce 2017 
a v souladu se zákonem 13/1997 a prováděcí vyhláškou 104/1997 
v částce nepřevyšující 20 000 Kč. 
 
Pozemky pro výstavbu rodinných nebo bytových dom ů 
Usnesení č. 35/2017:  Zastupitelstvo stanovuje prioritu lokality pro výstav-
bu rodinných nebo bytových domů pro variantu c):  U „svatého Jana“. Po-
věřuje starostu obce jednat s vlastníky pozemků o prodeji pozemků nebo 
o směně pozemků a předložit výsledky jednání do 31. 8. 2017. 
 
Zřízení věcného b řemene E.ON 
Usnesení č. 36/2017:  Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smluv o Smlou-
vách budoucích o zřízení věcného břemene číslo 1030033595/002, 
1030033000/008, PI-014330039642/001 a pověřuje starostu obce podpi-
sem těchto smluv.  
 
Anomálie Číčovice 
Usnesení č. 37/2017:  Zastupitelstvo schvaluje změnu katastrálního úze-
mí Modlíkov v uvedeném rozsahu a zplnomocňuje starostu obce k realiza-
ci této změny, k podpisu Dohody o změně hranic obcí a k podpisu veške-
rých ostatních dokumentů potřebných pro realizaci změny.  

-ou- 
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To vše chceme nabídnout také obyvatelům města Jistebnice a okolních 
obcí. V červenci a v srpnu 2017 budeme k dispozici druhou středu 
v měsíci (tedy 12. 7. a 9. 8. 2017) od 16.00 do 18.00 hodin a od září pak 
pravidelně každou první středu v měsíci opět od 16.00 do 18.00 hodin. 
Vždy v budově městského úřadu města Jistebnice, Náměstí 1, kancelář 
Úřadu práce.  

 
V případě jakýchkoliv dotazů jsme kdykoliv k dispozici na adrese Vanču-

rova 2904, Tábor (Jihočeská univerzita, naproti hotelu Palcát) či na 
tel. 381 254 240 nebo 702 281 480. 

                      Ing. Michaela Spálenková, DiS., vedoucí JCZPS o.p.s.,  
pracoviště Tábor 

O��� � ����� 

   Okrašlovací spolek  
   pro Nad ějkov a okolí 
 
     zve všechny místní i p řespolní na tyto akce: 
 
pátek 30. června, od 21.30 hodin - LICHOŽROUTI, český animovaný film 
pro děti na motivy stejnojmenné knihy Pavla Šruta a Galiny Miklínové 
 
sobota 8. července od 21.45 hodin -  MASARYK , česko-slovenský snímek 
oceněný 12 Českými lvy 
BENEFIČNÍ PROMÍTÁNÍ, v rámci chyšeckého “VÍKENDU PRO DOBROU 
VĚC II”, pro Lucinku na zmírnění následků těžké autonehody 
 
pátek 18. srpna od 21 hodin - BALERÍNA , francouzský animovaný film 
pro celou rodinu 
 
sobota 19. srpna od 21 hodin - STÁŽISTA , americký snímek s Robertem 
De Nirem a Anne Hathaway 
 

!!!ZM ĚNA PROGRAMU VYHRAZENA !!! 
Jana Průšová 
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  Služby centra pro zdravotn ě 
postižené a seniory 
 

   Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. (dále jen 
JCZPS o. p. s.) již 15 let provozuje v Táboře Poradnu pro osoby se zdra-
votním postižením a seniory, a to na adrese Vančurova 2904 (bývalá Jiho-
česká univerzita, naproti hotelu Palcát). V oblasti poradenství nabízíme 
pomoc a radu s vyřizováním příspěvku na péči a dalších sociální dávek 
pro zdravotně postižené a seniory (včetně pomoci se sepsáním odvolání 
proti rozhodnutí o nepřijetí příspěvku či jiných sociálních dávek), pomoc při 
vyhledání vhodné sociální služby v regionu, poradenství v oblasti kompen-
začních a rehabilitačních pomůcek, poradenství v oblasti daňových a po-
platkových úlev pro zdravotně postižené, poradenství při odstraňování ar-
chitektonických bariér či pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

Kromě poradenství si v kanceláři centra mohou občané se zdravotním 
postižením či jinými zdravotními problémy vyzvednout zdarma euroklíče, 
což jsou speciální univerzální klíče, kterými lze odemknout veřejné toalety 
osazené eurozámky. Tyto klíče fungují po celé EU.  

 
Dále centrum provozuje půjčovnu 

kompenzačních a rehabilitačních po-
můcek. Půjčovna sídlí na stejné adre-
se jako poradna a v současnosti nabí-
zí celou řadu pomůcek pro tělesně 
postižené. Mezi nimi jsou mechanické 
vozíky, chodítka, berle a hole, toaletní 
židle a křesla, nástavce na wc, sedač-
ky do vany a na vanu, elektricky polo-
hovatelné postele včetně antidekubit-
ních matrací a stolů k lůžkům 
atd. Půjčovna disponuje i pásovým 
schodolezem pro mechanický vozík. 
Také můžeme zprostředkovat zapůj-
čení motodlahy pro domácí rehabilita-
ci kyčelních a kolenních kloubů. 

 

 
Zájemci mají možnost si pomůcky vypůjčit na jeden den i na delší dobu. 

Ceny za zapůjčení pomůcek se pohybují od 4 Kč za den. Výhoda půjčovny 
spočívá především v tom, že si klienti zde mohou vyzkoušet velké množ-
ství druhů i typů kompenzačních pomůcek před jejich případným zakoupe-
ním nebo předepsáním lékařem. Nově je možné si u nás pomůcky 
(chodítka, vozíky, sedačky na vanu, nástavce na WC atd.) zakoupit nebo 
objednat na lékařský poukaz. Zatím prodáváme a vydáváme pomůcky  
firmy DMA. 

O��� � ����� 
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Zprávi čky z mate řské školi čky 
 
Nejkrásnější období školního roku jsme zahájili novinkou - Jarní dílnič-

kou, kde si mohli rodiče s dětmi společně vytvořit výrobky s jarní a veliko-
noční tématikou. Jelikož jsem se já zúčastnila jako rodič, aktivitu převzala 
paní učitelka Anička a zhostila se jí úspěšně. 

V ten samý den dopoledne absolvovali budoucí školáčci ukázkovou ho-
dinu v základní škole a jejich počínání bylo nadmíru uspokojivé. Zvládli 
všecky zadané úkoly a myslím, že tak dokázali svou připravenost na je-
den z velkých přelomů ve svém životě a to zápis do základní školy, který 
se konal 10. dubna. 

V dubnu k nám přijel divadelní spolek z Tábora a dětičky měly možnost 
shlédnout společně s dětmi ze základní školy pohádkový příběh O stateč-
ném kováři Mikešovi. Představení se všem líbilo, dětem i dospělému pu-
bliku. Troufám si říci, že velký ohlas mělo i další představení, které mělo 
nádech mystična. Kouzelník nám převedl několik triků, které nám zamota-
ly hlavy a nemohli jsme přijít na to, jak je to možné... Ale to je účel kouzel, 
„brát lidem dech“. Mimo jiné přivezl i své kamarády ze zvířecí říše a poví-
dání o nich bylo zajímavé. Děti si mohly „osahat“ orla skalního hodně 
zblízka, sovy, malého králíčka „Pečínku“, papoušky. 

V květnu se uskutečnil zápis do naší mateřské školky a jsme rádi, 
že budeme moci v září přivítat několik malých kamarádů. 

16. května k nám přijel klaun, který dětem zábavnou formou a hrou 
osvětlil některá pravidla silničního provozu, především to, jak se mají lidé 
chovat na přechodech a co je důležité při jízdě v autě, na kole i koloběžce. 

Hned druhý den se uskutečnila besídka pro rodiče, kde se děti pochlubi-
ly svými uměleckými vlohami v podobě zpěvu písniček, předvedly krátká 
dramatická představení a přednesly několik básniček. 

Svůj den děti oslavily pěším výletem do tábora k Pilařskému rybníku, 
kde pro ně byly  připraveny hry a také shlédly ukázku výcviku psů. Tímto 
bych chtěla poděkovat paní Zdence Práškové za zprostředkování celé 
akce a přípravu občerstvení pro děti i dospělé. 

V pátek 9. června odjely děti na plánovaný celodenní výlet do Farmapar-
ku v Soběhrdech. Děti mohly vidět zvířecí svět skloubený s herními prvky 
a atrakcemi pro celou rodinu. Vrátili jsme se příjemně unaveni a plní zážit-
ků. Ty nás ještě čekají v podobě výletu do blízkého Zeměráje v Kovářově. 
Poslední letošní akcí dětí společně s rodiči bude loučení s budoucími ško-
láčky, které se uskuteční ve čtvrtek 29. června. 

 
V letních m ěsících p řejeme všem mnoho krásných sluní čkem pro-

svícených dní prožitých s rodinou na dovolených neb o jen tak 
na zahradách p ři hrách, u ohn ě, v přírod ě.  

Radka Stehlíková 

          Š����� 
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    Školní rok 2016/2017          
 
     Ve školním roce 2016/2017 se učitelský sbor nezměnil 
a skládal se z paní ředitelky Reginy Mihulové, pana učite-
le Tomáše Anděla, paní učitelky Blanky Kubů a později 

paní ředitelky Terezy Seidl Juskovičové. 
V tomto roce naši školu navštěvovalo 25 žáků 1. – 5. ročníku, ve dvou 

třídách. Jako každým rokem probíhal po většinu celého školního roku sběr 
pomerančové kůry, papíru, hliníku, víček od PET lahví atd. Jednou 
z prvních akcí nového školního roku byl Týden zdraví od 26. do 30. září 
V rámci Týdne zdraví jsme se věnovali především osvětlení dětských práv 
našim žákům. Jak bývá zvykem, týden jsme zakončili dnem osobních re-
kordů „Běh pro zdraví“ a následným odpolednem s podzimními skřítky. 
Dlabali jsme dýně, pekli a tvořili sladké pohoštění. Po večeři jsme se vy-
dali na šipkovanou směrem k Mozolovu a na zpáteční cestu jsme si svítili 
lampióny. Následovala diskotéka, kde jsme se pořádně unavili a příjemný 
den jsme završili promítáním filmu.  

Od prvního dne měsíce října byla ve škole zahájena činnost zájmových 
kroužků a výuka náboženství. Po celý podzim jsme dojížděli na plavecký 
výcvik do táborského bazénu. Ke konci října jsme se vydali pouštět draky 
na místní fotbalové hřiště. Vítr nám bohužel moc nepřál, ale i tak jsme 
si drakiádu užili. Jako každý rok jsme navštívili aquapark v Příbrami. 
Po podzimních prázdninách žáci čtvrté třídy navštívili dopravního hřiště 
v Táboře. Předvánoční období nám přineslo Mikulášskou nadílku, během 
které žáci zarecitovali Mikulášovi, andělovi a čertovi. Dále jsme připravili 
Mikulášskou besídku pro rodiče a přátele. Po besídce následoval žákov-
ský bleší trh, kde mohli žáci prodávat vlastnoručně vyrobené věci a záro-
veň jsme zde měli i školní stánek s keramickými a papírovými výrobky, 
které žáci vytvořili za pomoci paní Fairaislové v keramické dílně. Touto 
cestou bychom jí velice rádi poděkovali. Naše mikulášské představení 
jsme později předvedli i seniorům v místním pohostinství. Poslední školní 
den roku 2016 jsme si ve škole udělali den s vánočními zvyky. Lili jsme 
vosk, házeli střevíčkem, rozkrajovali jablíčka a pouštěli lodičky ze svíčky 
a ořechové skořápky. 

Po pololetních prázdninách jsme pro děti připravili dětský karneval 
v rámci školní družiny. Každý žák si přinesl kostým, se kterým se snažil, 
co nejvíce zapůsobit v soutěži o nejlepší masku. Dále jsme na karnevalu 
hráli velké množství her a také si pořádně zatancovali. Vydali jsme se do 
Tábora na divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula. Uspořádali 
jsme školní kolo recitační i pěvecké soutěže. Na základě výsledků školní-
ho kola, se Jana Kotalíková a Tereza Nováková zúčastnily okresního kola 
recitační soutěže v Táboře. Obě dívky předvedly krásné výkony a Janě 
Kotalíkové se dokonce podařilo díky 2. místu postoupit na krajské kolo do 
Českého Krumlova. Oběma dívkám děkujeme za výbornou reprezentaci. 
V rámci pěvecké soutěže Jihočeský zvonek se žáci zúčastnili pouze škol-

Š���� 
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Na každém stanovišti děti zkusily svojí zdatnost, třeba ve střelbě ze vzdu-
chovky, překonávání lanové opičí dráhy, skákání v pytli a také 
v poznávání bylinek a koření. 

 

 
V letošním roce se SDH Nadějkov opravdu nenudí. Zvládli jsme, za vel-

ké účasti členů -  za což jim ještě jednou děkujeme - zajistit pro účastníky 
„Pochodu Praha-Prčice“ občerstvení na náměstí, čímž jsme vydělali něja-
kou tu korunku a hlavně dokázali, že nejsme živi jen z dotací.  

A protože letní prázdniny jsou za dveřmi, nabídlo nám SDH Jistebnice 
možnost účastnit se letního hasičského tábora na rybníku Kaplice 
u Jistebnice. Bohužel počet míst byl omezený a tak se část malých hasičů 
poprvé v letošním roce zúčastní, i se svými vedoucími, letního tábora. 
Doufáme, že tentokrát nás počasí ušetří, bude teplo a sluníčko a voda 
poteče jen z hasičských hadic. 

 
Odkaz: http://mhnadejkov.wixsite.com/draci 

Marie Burdová, SDH Nadějkov 
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  SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov  
 

Nadějkovských Mladých hasičů nejenže neubývá, ale jejich počet stále 
roste. To je známka toho, že pod vedením nás hasiček Kamči, Marušky, 
Hanky a Terky to děti stále baví. Musíme je moc pochválit, jsou bezva par-
ta, starší pomáhají těm mladším a jejich soutěživost a také snaha je obdi-
vuhodná. 

 
Trénovat jsme začali po dlouhé zimě už v březnu. První schůzky byly 

v hasičárně, kde se trénovaly uzly, topografické značky, požární i zdravot-
ní příprava, ale jen co se oteplilo, vyrazili, jsme ven, kde na  nás čekaly 
nové  překážky, které se za finanční podpory Obce Nadějkov mohly poří-
dit. První letošní hasičskou soutěž jsme absolvovali 22. dubna. Zúčastnili 
jsme se „Memoriálu Jardy Šturze“ v Mladé Vožici. Soutěžila tři družstva 
nadějkovských MH – přípravka, mladší žáci a starší žáci. Počasí bylo 
opravdu „pod psa“, přesto jsme měli nejpočetnější tým a děti perfektně 
odběhly všechny útoky. I když jsme nevyhráli, přivezli jsme sladké odměny 
a výborný dort, který jsme hned po závodě spořádali. 

 
Hned 30. dubna jsme, stejně jako v loňském roce, pořádali „Pálení čaro-

dějnic“. Vyrobili jsme v hasičárně krásnou čarodějnici, oblékli jsme se do 
čarodějnických převleků, namalovali si bradavice a natupírovali vlasy 
a vyrazili na Farskou zahradu milou čarodějnici upálit, tak jak se dle zvyků 
o Filipojakubské noci dělá. Pomohli jsme na náměstí ozdobit májku 
a s velkým napětím sledovali zkušené dospěláky při její stavbě. Nakonec 
jsme si hezky klasicky (na klacku) opekli buřtíky. 

 
Další hasičská soutěž, pořádaná naší SDH Nadějkov, se konala v neděli 

14. května na fotbalovém hřišti v Nadějkově. Nepřijela nám sice žádná 
dětská konkurence, ale útok se všem nadějkovským družstvům povedl. 
Soutěžily starší děti, mladší děti a přípravka a na všechny čekaly na konci 
krásné medaile. Z dospěláckých družstev soutěžili - ženy z Nadějkova 
a Nových Dvorů, chlapi starší (zralejší) z Nadějkova, chlapi mladší 
z Nadějkova, Petříkovic a Nových Dvorů. Vítězné putovní poháry žen 
i mužů zůstaly v Nových Dvorech.  

 
Další z naší zdařilých akcí byl již 2. ročník „Dětského dne aneb Pohádko-

vá cesta“, plná zábavy a soutěží. V sobotu 27. května jsme za finanční 
podpory obce Nadějkov a sponzorského daru v podobě výborné zmrzliny 
od Jany Dvořákové (Potraviny CZ, Nadějkov) připravili pro děti i jejich rodi-
če,  krásnou procházku zámeckou zahradou. Počasí nám přálo a tak není 
divu, že se zúčastnilo téměř 90 dětí. Na „Pohádkové cestě“ potkaly řadu 
známých postaviček z Večerníčků a pohádek, jako například motýla Ema-
nuela a Makovou panenku, vlka s Karkulkou, Ferdu Mravence s beruškou, 
Šmouly a kromě řady dalších postaviček dokonce i Piráty z Karibiku. 
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ního kola. Jak to tak bývá, termíny několika soutěží se křížily, a tak jsme 
nebyli schopni vyslat zástupce do okresní soutěže, ačkoliv některé výkony 
by reprezentace schopné byly.  

Během března předávala Mgr. Regina Mihulová veškerou agendu školy 
zřizovatelem jmenované ředitelce Mgr. Tereze Seidl Juskovičové 
a v dubnu tak po osmiletém vedení zakončila svou působnost. 

 Celý tým by jí rád touto cestou poděkoval za precizní vedení školy, roz-
voj školních aktivit a neustálou snahu o obnovu školního vybavení.  

Ve škole tak máme nové počítačové sestavy ve třídě ICT včetně interak-
tivní tabule, třídní knihovničky se spoustou nových knih, sedací soupravu, 
stoly, židle, nábytek, nové hry a stavebnice ve školní družině. V mateřské 
škole máme nová lehátka, koberec, některý nábytek, včetně her, hraček 
a herních prvků. Proběhla výměna chladícího zařízení ve školní stravovně 
i v MŠ a nově se pořídila pračka na ručníky a ložní prádlo z MŠ.  

Nejvýznamnější bylo zabezpečení školy i školky a úplná rekonstrukce 
sociálního zařízení, kde se stavebně upravila celková kompozice. Koupel-
na je nyní krásně barevná, bezpečná a přibyl i nový sprchový kout. 

Pustili jsme se i do vědomostní soutěže matematický Klokánek a Cvrček, 
zde si každý změřil sám se sebou své síly v oblasti matematiky. Dne 
10. dubna na naší škole proběhl zápis do první třídy. V půlce dubna k nám 
přijelo pojízdné divadlo s představením O statečném kováři. Hned o dva 
dny později jsme měli naplánovanou oslavu Dne Země, ale počasí nám 
příliš nepřálo, a tak jsme museli zůstat ve školních prostorách a projekt 
uskutečnit pomocí hravých pracovních listů. Na konci dubna jsme ve škole 
měli možnost poznat některé dravé i nedravé ptáky a s některými z nich 
se i z blízka poznat.  Dne 10. května jsme se s vybranými žáky 4. a 5. roč-
níku vydali do Tábora na okresní kolo dopravní olympiády. Naši žáci 
si v konkurenci mnohdy starších soupeřů vedli obstojně a za jejich repre-
zentaci jim děkujeme. Měsíc květen byl v duchu sportování a o týden poz-
ději jsme s vybranými žáky vyjeli na fotbalový turnaj McDonald cup do Tá-
bora. Celý fotbalový den jsme si užili a s některými soupeři jsme odehráli 
vyrovnané zápasy. Za reprezentaci zúčastněným také děkujeme. Velmi 
důležitou akcí, na kterou jsme se dlouho připravovali, byl Den malého čte-
náře, při kterém naši nejmladší četli úryvky z knížky Zdeňka Svěráka 
„Tatínku, ta se ti povedla“. Poté byli pasování na pravé čtenáře našimi 
nejstaršími žáky. V rámci tohoto významného dne jsme také chtěli oslavit 
Den maminek. A tak jsme si připravili recitační pásmo básniček a několik 
písniček o maminkách. 

V týdnu od 22. do 26. května jsme navštívili místní knihovnu, kde pro nás 
paní Macháčková měla připraveno povídání a prezentaci některých novi-
nek. A na dveře už nám ťukal měsíc červen a hned jeho první den jsme 
společně oslavili svátek všech dětí. Vydali jsme se buďto na kolech a nebo 
pěšky k Pilařskému rybníku. Tam na nás čekalo občerstvení a ukázka vý-
cviku psů od kynologického spolku. Počasí nám přálo a tak jsme si tento 
den krásně užili. Další týden byl nabitý. Nejprve jsme se žáky čtvrtého roč-
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níku absolvovali druhou část výcviku na dopravním hřišti v Táboře. Někteří 
si odsud úspěšně přivezli i průkaz cyklisty. Hned další den nás čekal výlet 
do Farmaparku v Soběhrdech u Benešova. Počasí nám přálo, a tak jsme 
si užili slunečný den, viděli několik známých i méně známých zvířat 
a vydováděli se na různých herních prvcích od trampolín po různé skluzav-
ky až k lanovým stezkám. Tentýž týden v neděli nás čekal pouťový 
trh v kinosálu obecního úřadu. Znovu jsme zde prodávali naše keramické 
výrobky, které byly určeny převážně k užitku do zahrady, či pro potěšení 
nebo k ozdobě. Krytí termínů nám neumožnilo vyslat zástupce na Atletic-
kou olympiádu do Tábora, a tak jsme si 15. června udělali vlastní olympiá-
du u nás ve škole. Všichni předvedli to nejlepší ze sebe a tak si zasloužili 
odměnu za účast. Vítězové si odnesli medaile a sladkosti. Dne 21. června 
jsme se vydali do naučného centra Zeměráj u Kovářova. Na závěr školní-
ho roku podnikneme rozloučení s našimi páťáky prostřednictvím soutěžní-
ho dne s úkoly. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat našim spolupracovníkům, kteří svoji 
práci plnili po celý rok dobře a svědomitě a společně s námi svojí prací 
zajistili úspěšný školní rok 2016/2017. 

 
Všem Vám p řejeme krásné a proslun ěné měsíce prázdnin a školá-

kům v září vykro čení pravou nohou do nového školního roku. 
                                                                          Tomáš Anděl, třídní učitel 
                                          Mgr. Tereza Seidl Juskovičová, ředitelka školy    
 

 

    Knihovna 
 
     Čtená řské kroužky 
     S blížícím se koncem školního roku skončila čtenářská sou-
těž pro školní děti. S dětmi jsme se scházeli každý čtvrtek   
odpoledne, četli jsme knihu od Astrid Lindgrenové – Pipi Dlou-

há punčocha. Koncem května proběhlo vyhlášení výsledků soutěže a vy-
hodnocení výherců. Na prvním místě se umístila Monika Šachová 
(1. třída), druhé místo si rozdělili Tereza Nováková (3. třída) a Jana Ko-
talíková (5. třída), třetí místo obsadila Kristýna Špallová (5. třída).  

 
Začátkem června skončilo i čtení pro předškoláky. Děti společně s paní 

učitelkou docházely do knihovny pravidelně každý čtvrtek dopoledne. 
Za celý školní rok jsme přečetli 19 pohádek z různých knih. Četli jsme kla-
sické pohádky, ale i dobrodružné a strašidelné příběhy. Dětem jsme vy-
světlovali, jak se ke knihám mají chovat, odpovídali jsme na jejich otázky, 
učili se básničky a malovali jsme obrázky. Na závěr našich setkání děti 
pokaždé z pohádkového šuplíku vylosovaly, co budeme číst příště. 
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Noc s Andersenem 
Z pátku 5. na sobotu 6. května se uskutečnila Noc s Andersenem. Poča-

sí nám přálo, rovněž jako v předchozím roce, a proto jsme převážně celý 
večer strávili venku. Děti s Pipi Dlouhou punčochou společně pátraly 
po pěti stránkách ze vzácné ztracené knihy o bájných zvířatech. Během 
společného putování musely dokázat, jak jsou hbité a odvážné. Musely 
přemoci Jednoroha, hadí královnu Helgu, ježka Bodlinose, pavouka Evže-
na a žabího prince Ruperta. Což se jim nakonec podařilo a stránky 
ze vzácné knihy byly zachráněny. V kinobaru pak na nás čekala zaslouže-
ná večeře, kterou pro nás tentokrát připravila paní Stanislava Kotalíková. 
Během společné večeře však nehlídané stránky opět zmizely a nezbývalo 
nic jiného, než se vydat za dalším dobrodružstvím. Při noční stezce odva-
hy v zámeckém parku, musely děti opět získat odcizené stránky nazpět. 

Nakonec se podařilo zloděje vypátrat a přemoci. Vše tedy dobře dopadlo 
a stránky byly navráceny zpět do knihy. Hrdinství dětí bylo oceněno slad-
kou odměnou. Během ubíhajícího večera nám Pipi četla pohádky, zpívali 
jsme u kytary, hráli hry, luštily křížovky a v jednu hodinu po půlnoci jsme 
se všichni uložili ke spánku. Ráda bych poděkovala všem, kteří s přípra-
vou společného večera pomáhali, a maminkám děkuji za donesené     
dobroty. 

 
Pouťová  výstava  
Na letošní pouťové výstavě jsme mohli shlédnout malby Bohdanky 

Součkové a Jiřího Vocílky. Jan Borecký přivezl dřevěné sochy, které vyře-
zává motorovou pilou. Podobně jako v předchozích letech vystavili 
své práce rovněž žáci základní a mateřské školy. Na výstavě nechyběl 
ani tradiční trh, o který byl velký zájem. Děti prodávaly své vlastní výrobky 
zhotovené především z keramiky. Všem vystavovatelům za společné 
uspořádání pouťové výstavy děkuji. 

Petra Macháčková 
 

 

Ordinace léka řek o prázdninách 
 
Praktická léka řka MUDr. Blanka Vlčková od 4. - 13. července neordinu-

je. Akutní případy ošetří poliklinika Milevsko. 
 
Dětská léka řka MUDr. Anežka Veselá od 24. července do 4. srpna   

neordinuje. Akutní případy ošetří MUDr. Veselý, ČSLA 250, Planá 
nad Lužnicí.  
tel: 381 292 140 / 603 501 964 
 


