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Přečtěte si o Nad ějkovsku 
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ročník XXVII / číslo 3         říjen  2019 
vydává obec Nadějkov 

cena 7 Kč 

Farnost 
 

str. 10 

Ve školním roce 2018/19 jsme se všichni učili 
novým poznatků a dovednostem, zlepšovali 
jsme své schopnosti, zejména dobře spolu vy-
cházet, vzájemně se respektovat, naslouchat 
si, nebát se nových setkání. 

Péčí Filosofické fakulty University Karlovy vy-
šla v r. 2015 knížka Pouť mého života . Kněz, 
archivář a historik František Teplý (1867-
1945) v ní vzpomíná na svůj život. 

V nadějkovské farnosti jsme v červenci přiví-
tali nového kněze P. Pavla Němce. A jak se 
sluší a patří, loučili jsme se také s dosavad-
ním správcem farnosti P. Mikulášem Selve-
kem, který zde sloužil v uplynulých letech.  

Stru čně z obsahu : 

Z jednání obecního zastupitelstva (2)  Kominík, čipování ps ů (5) 
Škola (6) Školka (9) Farnost (10) Fikar (11) 
SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov (12) 

Taneční skupina Country Friends (14) 
Kříž v Petříkovicích (15) Čajovna Na stezce (16) 

Přečtěte si o Nad ějkovsku (17) 
Ze života Karla Veselého (18) 

 

HLAS  
NADĚJKOVA 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nad ějkov č. 3, které 

se konalo dne 7. června 2019 
 

Rozpo čtové opat ření 
Usnesení č. 22/2019:  
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 2/2019 s vypořádáním pouze na vý-
dajové straně rozpočtu, tedy v celkové výši 0,- Kč, rozpočtové opatření č. 3/2019 
v celkové výši 83.400,- Kč na výdajové i příjmové straně rozpočtu a rozpočtové 
opatření č. 4/2019 s vypořádáním pouze na výdajové straně rozpočtu, tedy v celko-
vé výši 0,- Kč. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 23/2019: ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2019 v celkové vý-
ši 1.009.310,- Kč na výdajové i příjmové straně rozpočtu. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Vánoční strom 
Usnesení č. 24/2019: ZO schvaluje záměr na rozšíření vánoční výzdoby náměstí 
v Nadějkově. Pravomoc k provedení potřebných úprav včetně provedení rozpočto-
vých změn potřebných k jejich financování deleguje zastupitelstvo do kompetence 
rady obce.  
Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 1 
 

Cisterna SDH 
Usnesení č. 25/2019: ZO schvaluje převod části finančních prostředků získaných 
prodejem staré cisterny ve výši 55.000,- Kč jako daru na účet SDH Nadějkov, kde 
budou použity jako spoluúčast na úhradu nákladů za opravu cisterny Tatra 148. 
Podpisem darovací smlouvy pověřuje zastupitelstvo starostu obce.  
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Dotace 2019 
Usnesení č. 26/2019: ZO schvaluje realizaci projektů „Oprava fasády pohostinství 
u Jandů, jižní a západní část“ a „Rekonstrukci suterénu OÚ na klubovnu pro mladé 
hasiče“. Rozpočtová opatření a výběrová řízení spojená s realizací projektů delegu-
je zastupitelstvo do pravomoci rady obce, podpisy potřebných dokumentů do kom-
petence starosty obce. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Technické vybavení obce 
Usnesení č. 27/2019: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup traktoru 
s příslušenstvím pro obec. Pravomoc k vyhlášení výběrového řízení deleguje za-
stupitelstvo na radu obce. Nákup traktoru zastupitelstvo projedná po seznámení 
s výsledky výběrového řízení, stejně tak, jako způsob financování stroje.  
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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Stavební pozemky prodej 
Usnesení č. 28/2019: ZO schvaluje prodej pozemků parcelní čísla 360/33 a 360/34 
za podmínek schválených zastupitelstvem pro prodej stavebních pozemků obce 
a pověřuje starostu obce podpisem dokumentů potřebných k realizaci prodeje 
a převodu pozemků. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

eON 
Usnesení č. 29/2019: ZO schvaluje uzavření Smluv o zřízení věcného břemene   
Pl-014330051561/001, PI-014330051560//001 a PI-014330050552//001 a pověřuje 
starostu obce podpisem těchto smluv.  
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Čevak –plán financování obnovy vodovod ů a kanalizací 
Usnesení č. 30/2019: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje plán financování ob-
novy vodovodů a kanalizací na období 2019–2028  v předloženém znění. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Územní plán 
Usnesení č. 31/2019: ZO ruší záměr pořídit Změnu č. 2 územního plánu obce Na-
dějkov. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 32/2019: ZO schvaluje pořízení Územního plánu Nadějkov (dále též 
jen „ÚP“) dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„stavební zákon“). Pověřuje starostu obce Ing. Arnošta Nováka dle § 6 odst. 5 
písm. f) stavebního zákona, jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizova-
telem v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a odst. 4, § 53 odst. 1 sta-
vebního zákona). Rozpočtová opatření a výběrová řízení spojená s přípravou 
územního plánu deleguje zastupitelstvo do pravomoci rady obce, podpisy potřeb-
ných dokumentů do kompetence starosty obce. 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Odměny členů zastupitelstva 
Usnesení č. 33/2019: ZO ruší usnesení č. 84/2018 a stanovuje odměnu členům 
zastupitelstva ve výši 200,- Kč měsíčně splatností od 1. 7. 2019. Odměna bude vy-
placena souhrnně do 15. 12. 2019. 
Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nad ějkov č. 3, které 

se konalo dne 28. června 2019 
 

Volba zapisovatele a ov ěřovatel ů zápis ů 
Usnesení č.35/2019: ZO schvaluje paní Kláru Tesařovou  jako  zapisovatelku, Jo-
sefa Dvořáka a Jaroslava Vacka jako ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitel-
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stva obce dne 28. 6. 2019. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Rozpo čtová opat ření 
Usnesení č. 36/2019: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2019 s vypo-
řádáním pouze na výdajové straně rozpočtu, tedy v celkové výši 0,- Kč. 
Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

Závěrečný ú čet obce 2018 
Usnesení č. 37/2019: ZO schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce 
Nadějkov v roce 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Nadějkov za rok 2018 bez výhrady. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 38/2019: ZO schvaluje účetní závěrku obce Nadějkov za rok 2018 bez 
výhrady.  
Pro: 12Proti: 0 Zdržel se:0 
 
Usnesení č. 39/2019:  
ZO schvaluje provedení následujících nápravných opatření ke zjištěným nedostat-
kům: 
·Shoda v zaúčtování rozvahových účtů ZŠ a podrozvahových účtů zřizovatele bude 
napravena do 28. 2. 2020 správným zaúčtováním a do tohoto data bude podána 
Zpráva o plnění přijatých opatření. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
DSO Venkov 
Usnesení č. 40/2019: ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Venkov za rok 
2018. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
eON projekt Bezd ěkov 
Usnesení č. 41/2019: ZO schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030028809/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce podpisem 
této smlouvy. 
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 42/2019: ZO schvaluje realizaci projektu vybudování nového veřejné-
ho osvětlení v osadě Bezděkov. Realizaci poptávkového řízení na dodavatele 
a provedení potřebných rozpočtových změn deleguje do pravomoci rady obce. 
Podpisem smluv potřebných k realizaci projektu pověřuje starostu obce.  
Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se:0 
  
Projekty2019 
Usnesení č. 43/2019: ZO bere na vědomí stav realizace plánovaných projektů 
v  roce 2019. 
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Kominík 
 
Kominík pan Prošek ze Skoupého bude v Nadějkově a okolí 25. a 26. října 2019 

provádět čištění komínů a revize spalinových cest. Jeho služby si můžete objednat 
na obci - telefon 381 272 117, e-mail. ucetni@nadejkov.cz 

Čipování ps ů 
 
Od 1. ledna 2020 je každý majitel psa povinen každé ho psa nechat ozna čit 

čipem. 
 
Čipují se všichni psi, kromě: 
a) psi narozeni před červnem 2011 a jsou čitelně tetovaní 
b) štěňata do 6 měsíců stáří 
c) psi již čipovaní 
  
Majitel psa nemá povinnost čísla čipu svého psa hlásit do žádného registru zvířat. 
 
Některé čipy umožňují zdarma vedení psa v registru (tyto čipy jsou dražší, protože 

vedení v registru je již v ceně čipu). Vedení čipovaného psa v registru umožňuje 
např. rychlé vrácení ztraceného psa majiteli. 
Lacinější čipy lze také přihlásit do registru zvířat, ale toto přihlášení je zpoplatněno 

(170 až 250,- Kč) a celková cena je proto vyšší než u čipů, které vedení v registru 
zvířat nabízejí zdarma. 
 
MVDr. Vanečková a MVDr. Kameník nabízí provedení hromadného čipování psů, 

které by proběhlo koncem října nebo v listopadu 2019 ve všední dny odpoledne ne-
bo v sobotu. 
 
Cena čipování je 50 až 500,- Kč (čip, čipování, kontrola čipu, přihlášení do registru 

zvířat, cestovné a DPH). 
 
Zájemci o čipování ať se přihlásí do 18. října 2019 na obecní úřad. 
 
Pak se vyhlásí termíny provedení čipování. 

-ou- 

Oprava chodník ů 
Usnesení č. 44/2019: ZO schvaluje realizaci projektu oprava povrchu chodníků v 
Nadějkově převážně za použití starší zámkové dlažby ve vlastnictví obce. Realizaci 
poptávkového řízení na dodavatele a provedení potřebných rozpočtových změn 
deleguje do pravomoci rady obce. Podpisem smluv potřebných k realizaci projektu 
pověřuje starostu obce. 
Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0  
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Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 
 
Ve školním roce 2018/19 jsme se všichni učili novým poznatků a 

dovednostem a zlepšovali jsme své schopnosti, zejména dobře spo-
lu vycházet, vzájemně se respektovat, naslouchat si, nebát se no-
vých setkání, řešit zatím neznámé životní situace i problémy a pracovat s chybou 
jako inspirací. 

Využívali jsme práce skupinové i ve dvojicích a přednost jsme dávali spolupráci 
před soutěžením. 

Často jsme se učili venku, pokud nám to prostředí školní zahrady umožnilo, tak 
na ní, nebo jsme se vydali do parku, k rybníku (např. pozorovat labutě sedící na 
vejcích a pak labuťata s rodiči), do lesa a do krajiny. V přírodě jsme se učili o zvířa-
tech, rostlinách, půdě, vodě, vztazích mezi nimi, pomůckami nám byly encyklope-
die a naučné knihy, ale také naše smysly a společné sdílení zkušeností. Učili jsme 
se navzájem. Pohyb venku nám umožňoval zlepšovat hrubou motoriku, fyzické do-
vednosti, rovnováhu, ale také prověřil naši ohleduplnost a respektování pravidel 
dobrého chování. 

 

Standardní součástí výuky byly tematické a projektové dny, exkurze, výlety a vý-
stavy.  Největší akcí se stal pětidenní ozdravný pobyt spojený s plaveckým výcvi-
kem SUŠICE 2019 na konci června. Zúčastnili se ho žáci základní školy, ale také 
předškoláci a pětileté děti z mateřské školy. 

 
Dlouhodobé projekty školy: 
⃝ LES VE ŠKOLE A ŠKOLA V LESE  
⃝ BĚŽTE S DĚTMI VEN 
⃝ RECYKLOHRANÍ 
⃝ ZDRAVÉ ZUBY 

 
Výběr některých z našich akcí: 

I. Přírodov ědné, environmentální a polytechnické vzd ělávání 
⃝ Podzimní příroda (tematický den) 
⃝ Houby – tematický den s mykologem 
⃝ Den Země – Dobrodružná výprava proti proudu Nadějkovského potoka, aneb 

poznej přírodu všemi smysly 
⃝ ZOO Hluboká nad Vltavou s divadelním představením Minimax a mravenec 
⃝ Ozdravný pobyt – pěší turistika a poznávání přírodních krás Pošumaví (Rabí, 

Svatobor, Anděl Strážce, Santos) 
 

II. Budování týmu, zlepšování vztah ů ve škole i mezi d ětmi obou škol  
⃝ Přespávání ve škole  
⃝ Mikulášská nadílka 
⃝ Masopustní rej pro MŠ a ZŠ 
⃝ Společný předvánoční den pro školu a školku s vánočními tradicemi, nadílkou 

pro zvířata v Řeháčkovině a společným obědem 

Z����	 � ��� 
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⃝ Společné snídaně žáků a učitelů 
⃝ Předškoláci objevují školu 

 
III. Posilování vztah ů s rodi či a otev řenost ve řejnosti 

⃝ Adventní věncování 
⃝ Vánoční posezení s rodiči 
⃝ Slavnost ke Dnu matek na Farské (MŠ) 
⃝ Den tatínků 
⃝ Zahradní slavnost s dobročinnou kavárnou pro Domácí hospic Jordán 
⃝ Den otevřených dveří obou škol 
⃝ Ukázková hodina pro rodiče a děti 

 
IV. Kulturní, um ělecký a spole čenský rozvoj 

⃝ 100 let republiky (večerní putování k lípě republiky, narozeninová oslava a sá-
zení lípy poblíž školy) 

⃝ Jeden svět (tematický den) – dokumenty festivalu pro školy 
⃝ Divadelní představení pro ZŠ a MŠ v Divadle Oskara Nedbala v Táboře (cca 

1x za 6-8 týdnů) 
⃝ Cesta do Mytologie – interaktivní výstava v písecké Sladovně 

 
V. Podpora pohybových aktivit a rozvoj pohybových d ovedností 

⃝ Plavecký výcvik pro MŠ a ZŠ v Plavecké škole v Sušici 
⃝ Den cyklistické obratnosti a akrobacie, včetně základní údržby kola 
⃝ Cyklistický výcvik pro čtvrťáky na dopravním hřišti 
⃝ Pravidelné cvičení s trenérkou v MŠ ve spolupráci se spolkem Prunum 

 
VII. Podpora komunitního života 

⃝ Vystoupení na vítání občánků 
⃝ Ukázka výtvorů a prací dětí základní a mateřské školy na pouťové výstavě 

 
Rozvoj školy 

 
Granty 
Škola získala finanční podporu i v druhé etapě projektu ESF (tzv. Šablony II) na 

rozvoj a  zkvalit ňování škol . Výše dotace činí 808.000,- Kč a doba trvání projektu 
je od května 2019 do dubna 2021. Jeho hlavní aktivity jsou:  

• školní asistent v ZŠ, MŠ a ŠD= personální posily týmu  
• další vzdělávání pedagogických pracovníků (semináře, kurzy, workshopy) 

v oblastech: 
⃝ polytechnické vzdělávání 
⃝ osobnostně – sociální rozvoj 
⃝ inkluzivní vzdělávání 
⃝ přečtenářská gramotnost 

• Klub deskových a logických her pro rozvoj matematického myšlení a posilová-
ní sociálních dovedností dětí 

     O�� � ����� 
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• Klub cizího jazyka – Anglická konverzace 
• Badatelský klub – přírodovědné a environmentální vzdělávání 
• Doučování pro 1. – 2. ročník a pro 3 – 5. ročník 
• Den s odborníkem ve škole 
• Den s odborníkem mimo školu 
• Sdílení zkušeností s kolegy z jiné školy 

 
Prost ředí školy 
Pokračovali jsme ve zlepšování estetického vzhledu školy. O letních prázdninách 

byl v prvním patře na chodbě odstraněn původní „stékaný“ emailový nátěr. Nahradil 
ho hladký, saténový v odstínu žluté. Vybíleny byly 2 třídy a chodba. Všechny dveře 
v prvním patře mají nový nátěr. 

 
Vybavení školy  
Pro d ěti 
Děti ve školce i škole mají k dispozici nové učební pomůcky, zejména pro mani-

pulativní činnosti v matematice a českém jazyce a Montessori pomůcky pro příro-
dovědné obory. V družině přibyly deskové hry. Děti mají k dispozici nové encyklo-
pedie a naučné knihy. 

Pro u čitele  
Pedagogové mají řadu nových odborných publikací. 
Kuchyn ě 
Během letních prázdnin došlo k modernizaci kuchyně, která má digestoř a splňu-

je tak konečně letité požadavky hygieny. Vyměněna byla část nevyhovujících stolů, 
které nahradily nerezové stoly. Zásadní novinkou v kuchyni je konvektomat, dnes 
již standardní vybavení školních kuchyní.  

 
Školní zahrada 
V letošním suchém roce jsme se opět věnovali zejména pěstební činnosti. Děti si 

samy vypěstovaly ředkvičky, hrášek, kedlubny, polníček, salát, pažitku, petržel, mr-
kev, kmín, rajčata, cukety, špenát, dýni hokkaidó. Sklizeň bývá spontánní a radost-
ná a ukazuje nám, že bychom měli zvětšit pěstební výměru. 

 

I letos bych cht ěla bych pod ěkovat všem spolupracovník ům, kte ří se snaží 
spoluvytvá řet moderní školu, která je p řátelská, otev řená novému, tedy li-
dem, myšlenkám a poznatk ům, a má jasná pravidla. 

Děkuji školské rad ě, zřizovateli, P. Mikulášovi a knihovnici Pet ře Macháčko-
vé za příjemnou spolupráci. 

 
Do novém školního roku, který bude opět programově bohatý, přeji všem kole-

gům dobré zdraví a osobní spokojenost, dětem radost z objevování a učení a rodi-
čům hezké společné chvíle s dětmi. 

 
Jana Průšová, ředitelka školy 

     O�� � ����� 
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Václavský čas v naší mate řské škole 
 
Září je čas hojnosti. Slunce je ještě silné a z posledních paprsků můžeme čerpat 

energii do zásoby. Vrcholí sklizeň a z úrody se vybírá to nejlepší, co může být pou-
žito k nové setbě. Současně zaséváme a nově tvoříme vztahy a pravidla s novou 
skupinou dětí. Září je pro nás čas nových zážitků a nového řádu. Ve školce jsme 
přizpůsobili prostor pro nově příchozí tak, aby se každé dítě cítilo přijímáno. Děti 
potřebují zažívat pocit bezpečí a současně také potřebují nabýt vědomí, že už jsou 
dost silné na to, aby si nejdůležitější věci pro sebe dokázaly zajistit. To, co se o so-
bě naučily v bezpečí domova – si nyní vyzkoušejí ve skupině dětí. 
 

 
    Venku začíná podzim a my se potkává-
me den co den ve školce, sžíváme se, 
hrajeme si spolu, zpíváme, tvoříme, sdě-
lujeme si své zážitky, chodíme na pro-
cházky do přírody, ale poznáváme i naši 
obec. Pozorujeme všechno, co se děje 
kolem nás, a prozkoumáváme všechno, 
co nás zajímá. Hravou formou procvičuje-
me smysly – hmat, sluch, zrak i čich. Sa-
mozřejmostí je individuální přístup k dítěti. 
Zkrátka a dobře: Podzim klepe na dveře 
ve strakaté zástěře a to se dá objevovat 
plno věcí…. 

 
Naší prioritou je socializace dítěte - najít si své  místo ve skupině dětí, přijímat pra-

vidla chování v dané skupině, vyrovnávat se se změnami a v neposlední řadě pro-
sociální chování.  Jednoduše řečeno: „ŠKOLA ŽIVOTA“. 
Společně tvoříme třídní pravidla, které děti chápou a samy dbají na jejich dodržo-

vání. Tyto jsou formou piktogramu umístěny na viditelných místech. Prostřednictvím 
říkanek nás celým dnem provází třídní rituály (např. vítací, uklízecí, obědový, usína-
cí, relaxační…). 
 
Na závěr bych se chtěla zmínit o lidové moudrosti. V dnešní době bohužel upadá 

schopnost dětí porozumět obraznému vyjádření lidové moudrosti minulých genera-
cí. Přitom právě útvary lidové moudrosti jako pranostiky, přísloví, rčení, nabízejí dě-
tem jasné instrukce a zásady pro spolehlivou životní orientaci. A nejen to. Navíc po-
máhají dětem vnímat a užívat mateřský jazyk vedle jeho možnosti sdělovací i jako 
prostředek estetického a emočního vyjádření. 
Přeji vám všem barevný a voňavý podzim.  
 

Lenka Kučerová 

     O�� � ����� 
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Farnost 
 
Milí p řátelé, 
 
v nadějkovské farnosti jsme v červenci přivítali nového kněze  

P. Pavla Němce. A jak se sluší a patří, loučili jsme se také 
s dosavadním správcem farnosti P. Mikulášem Selvekem, který zde 
sloužil v uplynulých letech. Děkujeme za tuto ušlechtilou službu a zároveň vyprošu-
jeme od Boha požehnání a sílu do další služby. 

Představení nového správce farnosti proběhlo při společné mši svaté 18. červen-
ce 2019, kterou sloužili společně oba kněží, odcházející a přicházející. Nový du-
chovní správce P. Pavel Němec (38) k nám přišel po čtyřletém působení v Českých 
Budějovicích jako farní vikář při katedrále sv. Mikuláše a jako spirituál na Biskup-
ském gymnáziu J. N. Neumanna. Zkušenosti zde sbíral především při práci 
s mladými lidmi. Pochází z Vysočiny, kde také vyrůstal. Na jihu Čech se pohybuje 
od roku 2001, kdy začal studovat vysokou školu v Českých Budějovicích. Kněžské 
svěcení přijal v roce 2015 a nyní je ustanoven administrátorem v Jistebnici, aby od-
tud spravoval i farnosti Nadějkov, Hodušín a Borotín. 

 
Prožíváme svatováclavské slavnosti. Každý z nás je může prožít svým způso-

bem jako uvědomění si české státnosti, kterou svatý Václav založil na křesťanském 
základu. Objevme nově hodnoty mírnosti, laskavosti a dobroty vůči druhým, aby-
chom si mohli vzájemně odpustit i tam, kde se to zdá být téměř nemožné. Sv. Vác-
lav ukazuje, že má smysl šířit kolem sebe pokoj. A tak k němu voláme: Nedej zahy-
nout nám, ani budoucím.  

K hodnotám, které bral za své sv. Václav, chceme vést i děti ve škole, a proto 
je od října pozveme k navštěvování kroužku zaměřeného na objevování stop křes-
ťanství. Nezapomeňte proto, prosím, vaše děti případně přihlásit. 

Vzniká u nás také nový bohulibý projekt směřující k objevování možná zapadlých 
posvátných míst Nadějkovska. Již dvakrát jsme podnikli výpravu a putování ke kříž-
kům, kapličkám v katastru obce, abychom náš kraj podpořili krátkou modlitbou spo-
jenou s hledáním historie těchto míst. Třetí putování bude v neděli 6. října. Můžete 
se přidat, sejdeme se ve 14 hod. na náměstí. 

 
Věřím, že každý, kdo touží zažívat štěstí a pokoj, hledá také způsoby k jejich ší-

ření. Buďme k sobě tedy navzájem vlídní a otevření, třeba zvláště v podzimních 
měsících, aby tak rostlo dobro ve světě a začínalo právě u nás. 

 
P. Pavel Němec 

 

     O�� � ����� 
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Fikar 
 
Komedii „Ve státním zájmu “ sehrál spolek jedenáctkrát. Kromě 

dvou premiér hrál pohostinně v Plánici, Líšnici, Chotovinách, Milev-
sku, Jistebnici, Táboře, Trhových Svinech, Petrovicích a Říčanech. 
Naposled tradičně  koncem června na vsetínské salaši (netradičně 
nepršelo a nebyla zima). 

 
Pláničtí navštívili Nadějkov s „Hrobkou s vyhlídkou “ v dubnu, moc se nám to lí-

bilo, i početnému obecenstvu, které ji znalo ve fikarském pojetí. 
 
Po krátkých divadelních prázdninách se začalo zkoušet divadlo nové. Bude to 

„pohádková komedie pro děti od 8 do 88 let s pohádkovými prvky“ od Zdeňka Ko-
záka. Jmenuje se „O Bed řišce a Kajetánovi, aneb Jede, jede poštovský paná č-
ek“ a je určena jak dětskému, tak dospělému divákovi. Ideálem je dítě školního vě-
ku s dospělým doprovodem, při čemž by si oba měli přijít na své. 

 
1. premiéra 16. listopadu 2019 v 19 h  
2. premiéra 17. listopadu 2019 také v 19 h 
 
Hraje se v sále hostince U Jandů na nadějkovském náměstí.  
Vstupné 80,- Kč, děti za polovic. 
 
Předprodej bude doufejme opět na obecním úřadu. 
 
V září pohostinsky u nás zahráli divadelní přátelé z Petrovic  komedii „Manžel 

pro Opalu“ od J. Patricka. Jsme rádi, že se můžeme navštěvovat s divadelními 
přáteli a obohacovat tak nabídku ochotnického divadla v našich obcích. 

 
30. listopadu 2019 zopakuje Fikarská loutkohybná trupa historické drama „Pan 

Šimon z Vrchotic“, které mělo premiéru na letošní Chocholouškově slavnosti. 
Ta byla 15. června u příležitosti 200. výročí narození spisovatele, vlastence a buřiče 
Prokopa Chocholouška. 

 
Opakování loutkohry bude podle okolností buď v kině, nebo v hostinci. Podrob-

nosti se obecenstvo dozví včas z plakátů, na webových stránkách fikar.info 
a z obecního rozhlasu.  

 
Zdeněk Černý 

 

     O�� � ����� 
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SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov 
 
Velmi suché léto zaměstnávalo hasiče převážně následky nedbalého chování 

těch, kteří si neuvědomují dosah obyčejného odhození zápalky, rozdělávání nepo-
volených ohňů a v neposlední řadě neodborného zacházení s technikou, kde stačí 
opravdu jedna jiskra a problém je na světě. I nadějkovští hasiči vyjížděli k několika 
požárům, sice menšího rázu, ale včasným zásahem nedošlo k větším škodám 
a zraněním.  

 
Zásahy: 
3.8. hašení požáru balíku slámy a strniště na poli mezi Nadějkovem a Hubovem 
4.8. hašení požáru hrabanky mezi Chlistovem a Růženou 
12.7. čištění vozovky v Hronově Vesci po opravě kanalizace 
11.9. hašení požáru stromu v Petříkovicích  
 
Při všech těchto zásazích jsme již používali novou cisternu TATRU 148, kterou 

nám darovala obec Jistebnice a kterou se nám díky finanční podpoře podařilo zre-
konstruovat tak, aby posloužila několik dalších let. Díky finanční dotaci Jihočeského 
kraje jsme na opravu cisterny získali 732 tis.Kč, finanční podpora obce Nadějkov 
činila 820 tis.Kč a  NADACE AGROFERT nám poskytla dar ve výši 100 tis.Kč. 
Z vlastních prostředků pak SDH zakoupilo vybavení do cisterny v hodnotě 50 tis. 
Kč. Pořízení nové cisterny by stálo více jak 7 milionů a takovou investici bychom 
neufinancovali, proto děkujeme za tuto finanční podporu a zároveň děkujeme 
všem, kteří se na rekonstrukci cisterny podíleli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nová Tatra poslouží k zásahům v náročném terénu, při hašení požárů, při tech-

nické pomoci (odstraňování padlých stromů, odčerpání vody ze sklepů, znečištění 

     O�� � ����� 



13 H��� N�������, �. 3, ���. XXVII., Ř��� 2019 

 

 

  

 

silnice) a pro preventivně výchovnou činnost dětí. Tatru můžete zahlédnout i mimo 
bezprostředního ohrožení, při kondičních jízdách, které jsou stanoveny a řádně na-
hlášeny na krajském operačním středisku HZS v Českých Budějovicích. 

 
V příštím roce oslavíme spole čně 140 let založení SDH Nad ějkov. Pokud 

byste m ěl někdo ve své sbírce dobové fotografie či nějaké zajímavé historic-
ké věci, související s hasi čským záchranným sborem, budeme velmi rádi za 
zapůjčení (kontakt 731 55 77 74 Marie Burdová). 

 
31. srpna 2019 jsme se rozloučili s prázdninami v hasičárně v Nadějkově. Děti 

si mohly zasoutěžit na hřišti, zaskákat na skákacím hradě a opéct buřtíky. Počasí 
nám přálo a jsme rádi, že jsme se v hojném počtu setkali při posezení i s rodiči, ba-
bičkami a dědečky. 

 

 
 
Schůzky Mladých hasi čů začaly po prázdninách 9. září. Budeme se scházet 

opět každé pondělí od 16.hodin. V současné době máme již 44 dětských členů 
a další bohužel z kapacitních důvodů nezvládneme. Jsme rádi, že se dětem líbí 
a že je požární sport baví.  

 
Připravujeme: 
12.10. – účast na podzimním kole PLAMEN v Hlavatcích 
25.12. – každoroční HASIČSKÝ PLES v Nadějkově 
 

Marie Burdová, SDH Nadějkov  

     O�� � ����� 
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Taneční skupina Country Friends 
 
Děti se vypravily do školy a také my s novým školním rokem opět otevíráme kur-

zy country tanců. O prázdninách jsme však nezaháleli a mnoho z toho, co jsme 
se za minulé roky na tréninkových hodinách naučili, jsme využili při různých akcích 
na Sedlčansku, u Blatné, v Milevsku, v Sezimově Ústí a v Milíně. Tančíme na živou 
hudbu a těší nás, že se naše tance líbí nejen lidem, ale také účinkujícím country 
kapelám. Pořadatelé nás dokonce různými způsoby odměňují, že jsme přispěli 
k větší zábavě. Nejvíce nás potěšil rozhovor se školní internetovou redakcí na 
country festivalu v Příbrami, kdy jsme se středoškolačkám líbili víc, než vystupující 
taneční skupina.  

 
Protože zájem o naši činnost roste, rozšířili jsme svoji působnost v Borotíně, kde 

začínají nové kurzy pro začátečníky. Konají se každé úterý od 19.00 hod. 
a z Nadějkova je možné zajistit odvoz, kdyby měl někdo z vás zájem zatančit 
si s námi pro radost. Klasické country tance mají svůj největší půvab, když se zapo-
jí víc lidí, i když existují i párové nebo sólové country tance, které jsou trochu složi-
tější. 

 
Takže chce-li to zkusit, zavolejte na telefon 776 096 156 nebo přijďte kterýkoliv 

čtvrtek  v 19.00 hod.  do tělocvičny v Nadějkově nebo kterékoliv úterý  do Borotína 
na sál v hospodě U kaštanu. 

 
Marie Bendová 

     O�� � ����� 
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Kříž v Petříkovicích 
 
Kříž se nachází na levé straně ze směru od Nadějkova na Jistebnici, asi 1 metr 

od silnice u rodinného domu pana Stanislava Nováka. Z jeho vyprávění patřil tento 
kříž rodině Kolihů, kde se říkalo „u Kolářů“. Z jara v roce 1975 byl přeražen po ná-
razu Tatrou 138, kterou řídil pan Ladislav Kolín. Při jízdě od Nadějkova nezvládl ří-
zení a porazil dva stromy a kříž. Kříž byl asi po čtrnácti dnech opět opraven. 

Výška kříže je 265 cm a na spodní straně soklu je letopočet 1843. Proč byl po-
staven se zatím nepodařilo zjistit. 

 
napsal a nakreslil Jiří Vocílka 

     O�� � ����� 
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   Čajovna Na stezce 

 
Letos mimořádně byla beseda v Čajovně Na stezce také v srpnu – Nadějkov 

si totiž jako jednu ze zastávek své koloběžkové tour z Ostravy do Klatov (471 km) 
vybrali stateční muži Lukáš Týml a Martin Opatrný ze spolku „Zvedni zadek!“, kteří 
formou přednášek, workshopů, debat a dalších akcí pomáhají na svět dobrým myš-
lenkám a skutkům. Netradiční bylo i to, že si obecenstvo mohlo zvolit část světa, 
které se beseda týkala: vyhrálo Rusko a Mongolsko. 

Vybrané vstupné jsme věnovali na podporu otevření a rekonstrukce dobrovolnic-
kého centra ADRA v Klatovech. Děkuji všem, kdo přišli! 

 
Od října opět začínáme s pravidelnými besedami, vždy v sobotu (v říjnu a listo-

padu druhou v měsíci) od 17 hodin: 
12. října se můžeme těšit na setkání se zakladatelem iniciativy "Prázdné domy" 

Petrem Zemanem. Budeme si povídat o zajímavých opuštěných budovách i o těch, 
které už našly nové vlastníky a smysluplné využití - máme takové i na Nadějkovsku 
nebo blízkém okolí. Na webu "Prázdných domů" (https://prazdnedomy.cz), kde spo-
lek zaznamenává historii i současnost těchto objektů, najdete jak prázdné zámky 
v Jistebnici a Nadějkově, tak domy postupně rekonstruované - Vildův mlýn, mlýn 
Práchovnu anebo Barokní dvůr v Borotíně. 

9. listopadu se už popáté setkáme s Jiřím Fišerem - projektantem, bývalým tá-
borským starostou, hudebníkem a hlavně vášnivým cyklistou. V minulosti jsme se 
s ním (a jeho kolem) podívali do Kanady, Skotska, Ukrajiny a na Island, tentokrát 
nás čekají fjordy v Norsku. 

 
Další program domlouváme, bude včas zveřejněn na plakátech, na webu Zacho-

valého kraje (https://www.zachovalykraj.cz/) a na Facebooku Čajovny Na stezce. 
 

Olga Černá 

     O�� � ����� 

Pro majitele ps ů  
 
POZOR od 1.1.2020 platí povinné čipování psů. 
Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině. To je 

však platné pouze tehdy, pokud je pes nezaměnitelně identifikován čipováním. 
V praxi to znamená, že pes, který od 1. 1. 2020 není řádně označen mikročipem, 
nemá platné očkování proti vzteklině.  

Objednávky na čipování a vakcinaci lze uskutečnit na telefonu 721 706 200, a to 
každý den v době od 13 hod. do 15 hod., nebo nonstop na e-mailu:  

alexovasarka@seznam.cz. 
 

MVDr. Ing. Alexová Šárka 
Chlum u Jistebnice 
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Přečtěte si o Nad ějkovsku 
 

    Péčí Filosofické fakulty University Karlovy vyšla v r. 2015 
knížka Pouť mého života . Kněz, archivář a historik František 
Teplý (1867-1945) v ní vzpomíná na svůj život a na místa, 
kde působil – mimo jiné i na Nadějkov, kde sloužil jako výpo-
mocný kaplan v letech 1892-94.  Píše o něm velmi hezky: 
„Nadějkov, zapadlý kout v horách, představoval ostrov práce, 
lásky a spokojenosti. (...) Na hrubost jsem ani nenarazil: 
všichni mírní, přívětiví, pracovití - s takovými přítulnými duše-
mi jsem se dosud nesetkal. (…) Všichni mluvili čistou, jakoby 
zpěvnou řečí a jako na Táborsku, kdež tolik německých kolo-
nizátorů se smíchalo s naší krví, skoro všudy bez germanis-
mů a nóbl cizích výrazů. Takovou předností honosil se za-
padlý kout českého světa kolem Nadějkova.“ 
Chválí děti ve škole, s láskou a úsměvem vzpomíná na míst-

ní osobnosti – faráře Ployhara, řídícího Hůrku („Tatíčka“), učitele Zenkla, doktora 
Blabola, lesního Kepla, poštmistra Steinera a další; značně kritický je naopak k hra-
běnce Karolině Vratislavové-Kokořové a zámecké společnosti. Podrobně také popi-
suje velký požár, který zachvátil Nadějkov 4. dubna 1893, a následující sbírky na 
pomoc pohořelým a obnovu náměstí. 

 
Město Sedlec-Prčice vydalo letos už 19. číslo vlastiv ědného sborníku Český 

Merán . Vedle článků o legionářích, mlýnech nebo zaniklých osadách na Sedlecku 
(a Prčicku) si v něm můžeme přečíst i pásmo  textů k 200. výročí narození spisova-
tele Prokopa Chocholouška. Sestavil je Tomáš Míka a obsahuje mimo jiné článek 
Návšt ěva u dokonávajícího , v němž Jan Neruda popisuje poslední Chocholouš-
kovy dny na nadějkovské faře. Další text Tomáše Míky se věnuje obrazu zdejší 
krajiny v díle „básníka Českého Meránu“, spisovatele a kreslíře Jaroslava Spir-
hanzla Duriše (1889-1960), z Nadějkovska tu najdeme popis rybníka Ježek u Star-
covy Lhoty a můžeme tak porovnat jeho dnešní podobu s tím, jak jej viděl Spirhanzl 
Duriš před více než 70 lety: „Leží na vysoké planině, na ploském vrcholu kopce – 
hotový div. Je zarostlý sítím, kam se stahují kapři na vyhřívání, a kde je spousta 
hmyzu, jak vědí vlaštovky. Po hrázích samé křoví, krásný úkryt všem dětem Příro-
dy. Lesíky sestupují až k hrázi, je v nich plno ptactva, rostou tam barevné houby 
a na kraji vřes...“ 

 
Sborník Český Merán je možné si vypůjčit v nadějkovské knihovně, článek Jana 

Nerudy i „nadějkovskou“ kapitolu z knihy Františka Teplého najdete také na webu 
www.nadejkovsko.cz (pozn.: nejedná se o oficiální web obce, ale o nezávislé strán-
ky s různými zajímavostmi z místní historie i současnosti). 
 

Olga Černá 
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Ze života Karla Veselého 

 
    Karel Veselý se narodil 15. července 
L.P. 1910 na myslivně u Kaliště, patřící 
k obci Nadějkov, rodičům – Pavlíně a Ja-
roslavovi Veselým /Rodiče – viz fotografie/, jako 
nejstarší dítko ze čtyř sourozenců – Karla, 
Jaroslava, Věry a Jaromíra. – dle pořadí 
narození. 
    Tatínek Karla a jeho sourozenců – Jaro-
slav, byl v tehdejším nadějkovském pan-
ství Caroly, provdané Vratislavové 
z Kokořova, nadlesním a současně skvě-
lým varhaníkem v nadějkovském kostele. 
Po jeho smrti hru na varhany převzal jeho 
syn Jaroslav, bratr Karla, rovněž úžasný 
hudebník. Maminka Karla, Pavlína, krásně 
zpívala a byla v Nadějkově členkou tam-
burašského spolku. Umělecké vlohy Karla 
měly svůj základ v celé rodině. 
    Kmotrou při křtu malého Karlíčka byla 
paní hraběnka spolu s akad. malířem Carl 
Beckem. Karel, jako prvorozené dítě, mu-
sel mít jméno po své kmotře – hraběnce 
Carole, zde běžně nazývané Karolína. (Je 
pohřbena v hrobce na zdejším hřbitově). 

 
Jako dar ke křtu mu kmotři věnovali malířskou paletu, na které byly místo barev 

zlaté dukáty. Dukáty byli ovšem během války nuceni „vymalovat“ jeho rodiče. Zůsta-
la mu malířská paleta, kvalitní barvy v tubách od akademického malíře Karla Becka 
a nadání. 

Umělecké nadání Karla – ve zpěvu, malování, hraní divadle, imitaci herců, zpěvu, 
tanci atd., podobně jako u sourozenců, se projevovalo již od jeho dětství. 

V jedenácti letech odešel z nadějkovské školy studovat Reálné gymnázium v Tá-
boře. Bydlel u tety a strýce v Plané nad Lužnicí, kde občas pod stolem smutně zpí-
val – Kde domov můj. 

Následně studoval v Praze vzdělání zubního technika. Tuto práci v Praze vykoná-
val do svých 74 let, kdy odešel do důchodu. 

Po ukončení studia v Táboře a odchodu do Prahy začal navštěvovat taneční ho-
diny a divadelní představení, což byly jeho velké zájmy.  

Do divadel chodil "na bidýlko", tj. k stání na galerii. Odtud sledoval nejen průběh 
představení, ale též herce  a jejich "fígle".  

Uměl také dobře imitovat známé herce. Když dokázal věrně imitovat hlasy mnoha 
herců, říkal: „když oni mluví, mě už se kroutí pusa podle nich“. 

     O�� � ����� 
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Byla mu vylisována gramofonová deska, kde imituje např. herce Vlastu Buriana, 
Jaroslava Vojtu, Zdeňka Štěpánka a další.  

V Praze začal hrát divadlo v Malostranské Besedě. Byl dlouholetým stálým čle-
nem divadla.  Odehrál tam mnoho divadelních her a mnoho různých rolí. Hrál tam 
až do svého pozdního věku. Často říkával: „v mládí jsem hrál starce a ve stáří role 
mladíků“. V Praze měl štěstí si zahrát i s mnoha známými herci, kteří hráli v Národ-
ním divadle. 

Obrazy maloval od svého dětství až do pozdního stáří. Během života namaloval 
stovky obrazů, některé jsou i mimo území naší republiky. 

Když uviděl jím namalovaný portrét herce Zdeňka Štěpánka, který visel v šatně 
Národního divadla, jeho kamarád herec Jan Pivec, tak mu řekl: „Karlíčku, ty malu-
ješ samé nebožtíky. Až kolem mě budou buxusy a bude hrát muzika, tak se ti na 
můj portrét vyse… Namaluj mě, dokud žiji.“. Na naléhání jej namaloval – obraz je 
v soukromé sbírce rodiny herce Jana Pivce. 

Karel Veselý hrál nejen v Praze, ale současně několik let v ochotnickém spolku 
v Nadějkově, který, ač byl jasným pokračováním čtenářsko-ochotnického spolku 
Fikar, se v té době z důvodů obecně známých nemohl jmenovat po faráři Fikarovi.  

Spolek byl aktivní a aktivní byli především nadějkovští občané jako herci, na kte-
ré by bylo vhodné, při charakteristice ochotnického spolku Fikar nezapomínat. Jiný 
název ochotnického divadla netvoří obsah, náplň, smysl divadla, ale divadlo dob-
rým divadlem dělá jeho kvalita, kvalita jeho herců a kvalita her. Ta v té době byla 
velice dobrá.    

Tehdy většinou hráli klasické hry klasických autorů. Divadlo  režíroval spolu 
se svou sestrou Věrou, která též, jako zdejší učitelka, zároveň režírovala a sehrála 
mnoho divadelních pohádek se školní mládeží.      

Technice – osvětlení, hudbě, zvukovým i světelným efektům, výrobě kulis atp. 
se věnoval jejich bratr, učitel a později varhaník, Jaroslav.  

Karel též namaloval na plátno mnoho velkých kulis stočených na dřevěných ty-
čích, které se pro změnu scény o přestávkách spouštěly dolů z tzv. provaziště. Bo-
hužel později byly brutálně zničeny a vyhozeny. 

 Pan Karel Veselý zemřel 17. prosince L.P. 1998 smířen s konečností svého živo-
ta. 

Patrně „tiché“ umírání, bylo zakončením a výsledkem jeho velice skromného, 
smysluplně naplněného života. 

 
PhDr. Jan Veselý 
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 Blahop řejeme všem,  
 

  kteří oslavili  svá významná životní jubilea!  
 

červenec:  Petr Sládek z Nadějkova, Eva Martinková z Kaliště 
Josef Dvořák z Chlístova, Ivana Hejnová z Nadějkova 
Jana Zemanová z Nadějkova 
 
srpen: Jitka Zděnovcová z Nadějkova, Milan Novák z Kaliště 
František Koutník z Nadějkova, Jaroslava Mikešová z Nadějkova 
Josef Urban z Nadějkova, Hana Šítová z Nadějkova 
Jan Kozák z Nadějkova, Ivo Našinec z Větrova 
Věra Slabová z Nadějkova 
 
září: Jan Malý z Petříkovic, Miroslav Kubišta z Nadějkova 
 

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

Tel. 381 272 117, e-mail: urad@nadejkov.cz,. 
Redakce Ing. Arnošt Novák a Petra Macháčková 

Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 150 ks.  
� Toto číslo vychází říjen 2019    � 
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 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Naděj-
kova! Uzávěrka příštího čísla je 8. prosince 2019, všechny podepsané pří-
spěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tiráži, vho-
dit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme zejména 
o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen v Hlase, ale i na 
webových stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  

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

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


