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 Blahopřejeme všem, 

 

      kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 

červenec:  
Mol Stanislav, Kaliště; Kolář  Bohumil, Nepřejov 
Pešková Alena, Nadějkov; Řivnáč Martin, Kaliště 
Švábová Věra, Nadějkov; Novák Josef, Hronova Vesec 
Koubová Miroslava, Nadějkov; Bendová Jaroslava, Hronova Vesec 
 
 

srpen: 
Kotalíková Marie, Nadějkov; Čapková Marie, Brtec 
Prošková Zdeňka, Modlíkov; Kolářová Alena, Kaliště 
Chocholatý Tomáš, Nadějkov; Dvořáková Hana, Nadějkov 
Bláhová Ludmila, Nadějkov; Nováková Jaroslava, Kaliště 
Jílek Jiří, Nadějkov 
 

září: 
Cimpa Stanislav, Nadějkov; Fairaisl Miloslav, Nadějkov 
Kolář Josef, Modlíkov; Turnovec Miloslav, Petříkovice 
Prášek Václav, Petříkovice; Šachová Miroslava, Nadějkov 
Urbanová Helena, Nadějkov; Vocílková Jana, Chlístov 
Hovorka Bohumil, Nadějkov 

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

Tel.+fax 381 272 117, 381 272 054, 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 říjnu 2015 � 
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 Informace k Hlasu Nadějkova 
 

 Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu 
Nadějkova! Uzávěrka příštího čísla je 6. prosince 2015, všechny 
podepsané příspěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy 
uvedené v tiráži, vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na 
obec. Prosíme zejména o zasílání pozvánek na akce. Mohou být 
zveřejněny nejen v Hlase, ale i na webových stránkách obce a 
Mikroregionu Venkov.  

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

 Předplatné: ve výši 21 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a 
poštovné, tj. 7 + 14 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 
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Nový školní rok  
v mateřské škole 

str.5 

V pátek na pivo 
nebo na country? 

 
str.6 

HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXV / číslo 3      říjen 2015

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Brtec  
nezahálí 
 

str.10 

 
Nový školní rok v mateřské škole jsme 
začali s novou paní učitelkou Radkou 
Stehlíkovou a několika novými dětmi.  

 
Stihnete obojí. A po tanci pivo i lépe 
chutná. Vloni začátkem školního roku jsme 
si začali opakovat country tance, které 
jsme se naučili v Milevsku a v Jistebnici. 

 
I ve vedrech, která letošní léto sužovala 
celou republiku, se v Brtci pracovalo. Místní 
i přespolní se o letních sobotách scházeli, 
aby zkulturnili prostranství vedle hospody.  

Stručně z obsahu: 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2015 dne 25. června 2015 (2)                                                      
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015 dne 14. července 2015 (4) 
Nový školní rok v mateřské škole (5) V pátek na pivo nebo na country? (6) 

Fikar, divadelní a osvětový spolek (7) Každá vesnice potřebuje svoji Sovu (8) 
Veřejné poděkování (9)  Brtec nezahálí (10)  

Úspěšný sportovní rok Martina Gryma (12) Moštování pro veřejnost (13) Nové 
trvalkové výsadby (14) Čajovny (15) 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2015 
dne 25. června 2015                                                                                    
 
Usnesení č. 32/15:  Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program 
jednání bez změn a dodatků. 
Usnesení č. 33/15: Zastupitelstvo obce schvaluje Z. Černého jako 
zapisovatele a P. Šitnera a J. Veselého jako ověřovatele zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2015. 
Usnesení č. 34/15: Zastupitelstvo obce:  
a) souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 360/39 v k.ú. Nadějkov       
o výměře 945 m² v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 2. 6. 2015, 
cenu za prodej zastupitelstvo stanovuje v souladu s platným usnesením 
ve výši 390 Kč za m² 
b) souhlasí s úhradou 15% kupní ceny pozemku kupujícím při podpisu 
kupní smlouvy a zástavou pozemku úvěrové bance, která na základě 
kupní smlouvy na účet obce doplatí 85% kupní ceny 
c) stanovuje, že ostatní administrativní náklady spojené s žádostí o úvěr   
a návrhem na vklad do katastru nemovitostí budou hrazeny stranou 
kupující 
d) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Usnesení č. 35/15: Zastupitelstvo obce: 
a) souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 360/38nv k.ú. Nadějkov     
o výměře 945 m² v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 2. 6. 2015, 
cenu za prodej zastupitelstvo stanovuje v souladu s platným usnesením 
ve výši 390 Kč za m². 
b) souhlasí s úhradou 15% kupní ceny pozemku kupujícím při podpisu 
kupní smlouvy a zástavou pozemku úvěrové bance, která na základě 
kupní smlouvy na účet obce doplatí 85% kupní ceny 
c) stanovuje, že ostatní administrativní náklady spojené s žádostí o úvěr  
a návrhem na vklad do katastru nemovitostí budou hrazeny stranou 
kupující 
d) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Usnesení č. 36/15: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje realizaci 
akce „Nadějkov - přepojení vrtů NJ1 a NJ2“ a na základě doporučení 
hodnotící komise pověřuje starostu  uzavřením  smlouvy o dílo na tuto 
akci s názvem „Nadějkov - přepojení vrtů NJ1 a NJ2“ s firmou PROTOM 
Strakonice, s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ 43841252, která 
nabídla celkovou cenu 2 759 490 Kč včetně DPH (cena bez DPH 2 280 
570 Kč) a schvaluje také rozpočtovou změnu ve výši přiznané dotace na 
příjmové i výdajové straně rozpočtu Obce Nadějkov pro rok 2015. 
Usnesení č. 37/15:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou 
změnu číslo 3, schválenou Radou obce dne 21. 5. 2015 usnesením číslo 
103/2015 a rozpočtovou změnu číslo 4, schválenou Radou obce dne    
18. 6. 2015 usnesením číslo 127/2015. 
Usnesení č. 38/15: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou  
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snesou vlhko i sucho jako bergénie, kontryhel měkký a čemeřice. 
Pokvetou tu také rostliny vyskytující se volně v přírodě, jako konvalinky, 
čertkus lesní a jestřábník oranžový neboli chlupáček. Celková skladba 
odpovídá venkovským zahrádkám dřívějších dob. Výrazné budou 
zápleváky vybarvené v tonech žluté, oranžové a červené i denivky jemně 
růžové a sytě červené.  

Brzy po výsadbě začaly pěkně kvést rudbekie missourijské, které 
ozdobí záhon až do října. Trvalky jsou zhruba z jedné šestiny doplněny 
travinami. Mezi vyšší trávy patří bezkolenec, proso, metlice ‚Palava‘, 
střední bude strdivka sedmihradská, dochan a kavyl a spíše nižší kostřavy 
a moskytovka něžná. 

Záhon u Pivovarské byl zjara zamulčován štěpkou z ovocných stromů 
a lípy, kterou nám dlouhodobě a zdarma dodává výborný stromolezec 
Libor Švec. Jsme mu vděčni. Mulč pokryje i holou zeminu mezi rostlinami 
na Mozolově. Osvědčil se nám při všech výsadbách. Pomáhá udržovat 
vlhkost půdy a zmenšuje zaplevelování. 

Dlouhodobým zdrojem informací, rad, pomoci a velkou inspirací je pro 
nás Ing. Adam Baroš z VÚKOZ Silva Taroucy v Průhonicích. V září 2014 
jsme se zúčastnili dvoudenní konference „Zakládání a údržba trvalkových 
záhonů“. Ukázkové výsadby týmu Adama Baroše najdete v Dendrologické 
zahradě v Praze – Průhonicích. Hezké záhony podle jeho návrhu kvetou   
v táborském Husově parku. 

Záhon u Pivovarské společně tvořili: Olga Dušková, Maruška 
Havelková, Jitka Šabatová, Hanka a Pavel Barboříkovi, Jana Průšová. 

Na mozolovské návsi se sešli: Hanka a Pavel Barboříkovi, Jana          
a Tomáš Průšovi, Eva Špallová a Antonín Picka.  

Při obou realizacích jsme měli řadu dětských pomocníků.  
Jana  Průšová 

 
  Čajovny na stezce 

 
          
budou jako obvykle, vždy v sobotu od 17 hodin v kině. 

 
10. října Eva Špallová a Marie Sovadinová: Doma je doma - o domácím       
      hospici Jordán (ke Světovému dni hospiců) 
  
 7. listopadu Pavel Doucha  a Vítězslav Dohnal: Pamír - trekking v třetím         
     nejvyšším pohoří světa                                 
 
12. prosince Pavel Černý: Malta a Madeira 
  
  2. ledna Veronika a Matěj Neznalovi: Omán 

Olga Černá 
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Okrašlovací spolek 
 

Nové trvalkové výsadby: 
záhon u Pivovarské a náves na Mozolově 

 
Za poslední rok máme o dvě kvetoucí trvalkové plochy víc. První 

vytvořil Okrašlovák na podzim 2014 podél hřiště v Pivovarské ulici. 
Vznikla bez grantové a dotační podpory. Druhá přibyla při úpravách 
mozolovské návsi letos v létě. Proměnu iniciovali tamní obyvatelé           
a finančně ji podpořila Obec Nadějkov. Spolek se na akci podílí prací       
a sdílením zkušeností.  

Záhon u Pivovarské má rozlohu 90 m². Na mozolovské návsi byla 
zatím upravena plocha o velikosti cca 70 m². Při úpravě obou ploch jsme 
zvolili podobný postup. Po stržení drnu bagrem a prokypření půdy přišla 
na řadu nezbytná práce rukou a hrábí. Bylo potřeba terén srovnat, zbavit 
ho zbytků kořenů trav a rostlin a vybrat větší kameny. K záhonu byly jako 
lem zapuštěny krajiny, které bychom rádi časem nahradili trvanlivou 
kovovou obrubou. Na návsi se pokusíme kovový okraj doplnit na podzim. 

Záhon se nachází na slunném stanovišti, které v létě může vysychat. 
Těmto podmínkám odpovídá i výběr rostlin, kterým se daří na slunci       
a snesou období sucha a to i dlouhodobého, jak se ukázalo v letošním 
extrémně suchém létu.  

Rostlinná skladba byla zvolena tak, aby v záhonu a na návsi od jara 
do podzimu vždy něco kvetlo. Na jaře záhon nejprve zrůžověl konikleci, 
přidaly se modřence, v květnu ho zaplavila žluť drobnokvětých narcisů, 
oranžový nádech doplnily pryšce a kontrastní růžovo - fialovou zářily 
bambule česneků, následované kosatci ve starorůžovém, bílém a temně 
fialovém hávu, střapci tužebníku v odstínu slonové kosti a fialovými 
kakosty. V létě nakvetly bledě modré ostrožky, růžové hvozdíky 
kartouzské, žluté klasy divizen, fialkovo-růžové šuškardy, fialové 
agastaché, tmavě červený chrastavec makedonský, něžná marulka 
šantovitá plná drobných bledě fialových kvítků. Nechybí šalvěj, pažitka, 
levandule. Srpen patřil plamenkám latnatým jemně růžovým s tmavším 
očkem, třapatkám bílým i růžovým a tmavě červeným česnekům 
kulatohlavým. V jeho závěru začaly zářit velké rozchodníky světle i sytě 
růžovými květy a dočervena zbarvenými stopkami a načervenalými listy. 
Budou zdobit záhon až do sklonku podzimu. V září nakvetly neónově 
růžové hvězdnice (astry), k nimž se v průběhu podzimu budou přidávat 
další krásky tohoto druhu různých barev a velikosti. Trvalky jsou 
doplněny travinami, zejména prosem prutnatým a strdivkou 
sedmihradskou. 

V mozolovském záhonu najde zvídavý pozorovatel rostliny, které mají 
rády slunce a sušší stanoviště. Poblíž břízy je doplňují květiny, kterým 
nevadí  stěhující se stín. V dolní části plochy pak jsou rostliny, které 
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změnu číslo 5 ve výši 2 051 500 Kč na příjmové i výdajové straně 
rozpočtu.                                 
Usnesení č. 39/15: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný 
účet Společenství obcí Čertovo břemeno. Zveřejněn byl na úřední              
i elektronické úřední desce od 8. 6. 2015 do 23. 6. 2015. 
Usnesení č. 40/15: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný 
účet DSO Mikroregionu Venkov. Zveřejněn byl na úřední i elektronické 
úřední desce od 11. 5. 2015 do 23. 6. 2015. 
Usnesení č. 41/15: Zastupitelstvo obce souhlasí v rámci změn 
územního plánu se změnou zařazením pozemků parc. č. 662/3, 676/4, 
676/5 a 1140 v k.ú. Nadějkov, osada Hubov, ze současného využití      
„SM-smíšené území“ na využití „BV - bydlení venkovské“. 
Usnesení č. 42/15: Zastupitelstvo obce souhlasí se  zřízením práva 
napojit svod vyčištěných odpadních a dešťových vod do přivaděče na 
pozemku parc. č. 1059 v k.ú. Nadějkov ve prospěch vlastníka pozemků 
st. parc. č. 73 a pozemkové parc. č. 822/1, 822/2 a 823  v k.ú. Nadějkov. 
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení služebnosti - 
věcného břemene. 
Usnesení č. 43/15: Zastupitelstvo schvaluje prodloužení splatnosti 
návratné finanční výpomoci pro MAS Krajina srdce, z. s., do 31. 8. 2015     
a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dočasné 
finanční výpomoci. 
Usnesení č. 44/15: Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení 
Rady obce Nadějkov č. 113/2015 o jmenování paní Reginy Mihulové 
ředitelkou ZŠ a MŠ Nadějkov, okres Tábor.  
Usnesení č. 45/15: Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností v obci Nadějkov a pověřuje starostu prověřením její 
správnosti na odboru kontroly Ministerstva vnitra. Poté bude předložena 
zastupitelstvu obce. 
Usnesení č. 46/15: Zastupitelstvo obce bere na vědomí přiznanou 
dotaci na nákup techniky v rámci projektu „Svážíme bioodpad z obce 
Nadějkov“ ve výši 4 595 526 Kč a bere na vědomí informaci                      
o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele. 
Usnesení č. 47/15: Zastupitelstvo obce schvaluje využití dotace      
112 000 Kč získané prostřednictvím DSO Společenství obcí Čertovo 
břemeno na částečnou rekonstrukci domu čp. 5 („Součkovina“) a finanční 
spoluúčast obce na této akci ve výši 50 000 Kč (včetně DPH). 
Usnesení č. 48/15: Zastupitelstvo obce schvaluje využití dotace       
62 000 Kč získané prostřednictvím DSO Společenství obcí Venkov na 
úplnou rekonstrukci veřejného osvětlení na osadách Vratišov a Hronova 
Vesec a finanční spoluúčast obce na této akci ve výši 60 000 Kč (včetně 
DPH). 
Usnesení č.  49/15: Zastupitelstvo obce schvaluje využití dotace    
170 000 Kč získané z Jihočeského Kraje v rámci Programu obnovy 
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venkova na rekonstrukci střechy domu čp. 133 (hasičárna)  a bere na 
vědomí informaci o přípravě výběrového řízení na dodavatele akce. 
Usnesení č. 50/15: Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu dveří          
a oken ZŠ a MŠ, jako dodavatele schvaluje firmu Doubek, Sepekov. 
Pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo. 
Usnesení č. 51/15: Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci 
veřejného prostranství před Kulturním domem v Brtci. Příspěvek obce na 
materiál a služby bude ve výši 35 000 Kč. 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015 
dne 14. července 2015 

 
Usnesení č. 52/15: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program 
jednání na svém zasedání dne 14. 7. 2015 s vloženým bodem č. 5.  
Usnesení č. 53/15: Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem 
zápisu Zdeňka Černého a ověřovateli zápisu Pavla Kříže a Vlastu 
Bláhovou.                                                                                                
Usnesení č. 54/15: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje realizaci 
akce „Svážíme bioodpad z obce Nadějkov“ a na základě doporučení 
hodnotící komise pověřuje starostu obce uzavřením  smlouvy na realizaci 
projektu „Svážíme bioodpad z obce Nadějkov“ s firmou ZEBRA GROUP 
s.r.o., Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1, Staré Město, IČ 028 64 240, která 
nabídla celkovou cenu 4 009 720 Kč bez DPH (cena  včetně DPH             
4 851 761,20 Kč) a schvaluje také rozpočtovou změnu ve výši přiznané 
dotace na příjmové i výdajové straně rozpočtu Obce Nadějkov pro rok 
2015.                                                                                                       
Usnesení č. 55/15: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce veškerým 
dalším jednáním v souvislosti s projektem „Svážíme bioodpad z obce 
Nadějkov“ včetně podpisů dokumentů souvisejících s realizací tohoto 
projektu.  
Usnesení č. 56/15: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje finanční 
dotaci pro Myslivecké sdružení Petříkovice ve výši 10 000 Kč jako 
příspěvek na zazvěření revíru a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy.                                                                                                
Usnesení č. 57/15: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje zřízení 
věcného práva zákazu zcizení a zatížení k pozemku p.č. 360/37 v k.ú. 
Nadějkov. 
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reprezentanti. Přesto se Martinovi letos podařilo získat čtyři prvenství, tři 
druhé a jedno čtvrté místo. Na těchto kláních se čtyřmi vítězstvími mezi 
žáky blýskl také jeho syn Tadeáš. 

Oběma Grymům se podařilo získat pódiová umístění také v několika 
triatlonech. Mladší z nich skončil ve své kategorii třetí v Jihočeském 
poháru v Putimi a druhé místo vybojoval v Lukách nad Jihlavou. Jeho otec 
byl třetí v Opava Open. 

Oba členové Triatlon klubu Nadějkov si bezpochyby zaslouží 
poděkování za dobrou reprezentaci naší obce a přání úspěšného 
pokračování jejich sportovní kariéry. 

Text: Rudolf Bartoš 
Foto: Ivana Hrdinková 

Autor textu je dlouholetým sportovním novinářem, byl mj. šéfredaktorem 
čtrnáctideníku Cyklista a redaktorem měsíčníku Peloton. 

  
Okrašlovací spolek 
Moštování pro veřejnost 

 
Okrašlovací spolek nabízí možnost moštování na mobilní moštárně. 
 
Farská zahrada: 
 
SOBOTA 3. 10. od 13 do 18 hodin  
 
V případě velkého zájmu lze po dohodě moštovat i v NEDĚLI 4. 10. od     
14 do 17 hodin. 
 
SOBOTA 24. 10. od 13 do 18 hodin 
 
Ze 100kg jablek vylisujeme cca 50 – 60 litrů moštu.  
Přineste si dostatečné množství nádob. 
Minimální množství je 25kg jablek.  
Maximální množství, které můžeme vylisovat, je 200kg jablek na rodinu. 
 
CENA: 7 Kč za litr moštu. 
 
Oproti předchozím letům nebude spolek shánět, sbírat, trhat jablka            
a nebude tudíž nabízet mošt zájemcům bez jablek.  
Vzhledem k problematické konstrukci a obtížné údržbě nelze moštárnu 
půjčovat. 
 
Děkujeme za pochopení. 

Jana Průšová 
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Úspěšný sportovní rok 
Martina Gryma 
 
S blížícím se podzimem se pomalu chýlí ke konci hlavní část druhé 

sportovní sezóny Triatlon klubu Nadějkov, jehož barvy hájí 
jedenačtyřicetiletý Martin Grym a jeho syn Tadeáš (nar. 2001). Ti se 
v letošním roce s podporou obce Nadějkov zúčastnili 24 závodů, a to 
dvou běhů, pěti silničních cyklistických klání, devíti akcí na horských 
kolech a osmi triatlonů, v nichž získali několik velmi dobrých umístění.   

      
     Prioritou klubu pro rok 2015 
byl Martinův start na mistrovství 
České republiky v dlouhém 
triatlonu, jenž je veřejnosti znám 
též jako Ironman či Železný muž. 
Soutěž, která se skládá z 3 800 
metrů plavání, 180 kilometrů 
silniční cyklistiky a maratónského 
běhu (42,2 km), patří bez 
diskuse mezi nejtěžší jednodenní 
sportovní disciplíny. Na 
šampionátu, který se koná 
tradičně třetí sobotu v červnu       
v Otrokovicích, zvládl 
nadějkovský sportovec tuto - pro 
mnohé až nepředstavitelnou       
- zátěž za 10:51 hodiny, čímž 
zlepšil svůj loňský výkon, který 
byl jeho osobním rekordem,       

o jednu hodinu a padesát minut. Uvedený čas znamenal 102. místo 
v absolutní klasifikaci národního mistrovství a 25. příčku mezi účastníky 
ve věku od 40 do 44 let. 

Dalším vrcholem sezóny Martina Gryma byla jeho účast na mistrovství 
ČR ve středním triatlonu, jež se konalo v závěru srpna na kopcovitých 
tratích (plavání - 1.900 m, cyklistika - 90 km, běh - 21 km) v okolí Žďáru 
nad Sázavou. Náročné podmínky našemu sportovci velmi dobře 
vyhovovaly. Jeho výsledný čas byl 5:37 h, což mu vyneslo 68. pozici 
absolutně a umístění v první desítce věkové kategorie M40-44. 
Bezpochyby zasloužený sportovní úspěch! 

Jednou z forem přípravy Martina Gryma na vrcholy sezóny byly starty 
na silničních a bikových závodech Série DA-BA, které se konají 
v průběhu celého roku na rozhraní středních a jižních Čech, vč. 
náročných stoupání na Javorovou skálu či do Cunkova. Ve veteránské 
kategorii, tedy v té, v níž startuje nadějkovský sportovec, se v těchto 
kláních schází kvalitní konkurence, ve které často bývají i bývalí 
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Nový školní rok v mateřské škole 
 
Nový školní rok v mateřské škole jsme začali s novou paní učitelkou 

Radkou  Stehlíkovou  a  několika  novými  dětmi. Máme  ve   třídě  23  dětí 
a velmi silnou většinu tvoří chlapci (možná proto jsou nejatraktivnějšími 
hračkami letos dopravní prostředky). Dokud nám přeje počasí a babí léto, 
trávíme co nejvíce času venku na čerstvém vzduchu. Zatím chodíme na 
hřiště nebo školní zahradu a pískoviště. Už jsme se ale odvážili i na 
procházku po silnici k Hronové Vesci pokochat se výhledem a prošli jsme 
se nadějkovskými ulicemi k fotbalovému hřišti. 

Celé září je pro nás plné vzájemného poznávání se a hledání způsobů, 
jak se k sobě chovat a jak nechovat. Ale již brzy začneme podnikat větší 
dobrodružství. Budeme jezdit do Tábora učit se plavat v bazénu. 
V knihovně se na nás už těší mnoho krásných pohádkových knih i paní 
knihovnice a chceme také občas zavítat do keramické dílny ve škole.  

První podzimní den jsme oslavili divadélkem Sedmihlásek, které nám 
přivezlo pohádku Tři prasátka. Představení se nám moc líbilo a hodně 
jsme se nasmáli. Vlk prasátka nesežral a kašpárek ho odpčíknul až na 
druhý konec světa, takže se ho nemusí nikdo bát!  

Ze školky přejeme všem velkým i malým v Nadějkově a okolí krásné 
podzimní dny.                                                                                                                   

Jitka Krajčová 
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V pátek na pivo nebo na country? 
 

Stihnete obojí. A po tanci pivo i lépe chutná. Vloni začátkem školního 
roku jsme si začali opakovat country tance, které jsme se naučili                 
v Milevsku a v Jistebnici. Potěšilo nás, že naše potančení získávalo stále 
víc příznivců a nových tanečníků nejen z Nadějkova, ale i ze Sedlčanska, 
Tábora, Chýnova a Borotína a tak jsme se rozhodli s kurzem pokračovat      
i v letošním školním roce. 

     Během minulého roku jsme 
se naučili country tance 
kruhové, řadové, line (sólo)        
i párové. Pro zpestření jsme si 
zatančili i řecký, gotický a irský 
tanec (keltský) a také mambo. 
Všechny tance stále 
opakujeme, aby se mohli 
zapojit začátečníci i během 
roku. Zaměřili jsme se na 
hlavně na tance, které si 
můžeme zatančit na zábavě 
nebo na plese (polka, valčík, 
waltz, rumba, jive …), a to, co 

jsme se naučili, jsme si mohli vyzkoušet na živou hudbu v Nadějkově,       
v Jistebnici i na pravých country plesech v Borotíně, Heřmaničkách, 
Radošovicích a ve Volyni. Také jsou hezké pravidelné malé akce              
s country kapelami na statku u Budků v Úklidu, na Strnadovském mlýně         
u Měšetic, v Křepenicích a v Kosově Hoře.  

Jestli se chcete podívat, jak jsme si užívali Kosohorský bodlák i v dešti, 
najdete nás jako „bodlák 2015“ na www.youtube.com. 

Skvěle jsme se pobavili na obecním plese v Chotovinách jako sehraná 
taneční skupina a také při předtančení, které mělo docela dobrý ohlas. 
Dostali jsme opět nabídku vystoupit na předtančení, takže se těšíme, že si 
to opět užijeme.  

Pokud vás tato aktivita zaujala, přijďte mezi nás. Kurzy pro začátečníky 
se konají každý pátek od 19.00 hod. (kromě pátku 25.9.2015). Budou 
probíhat v tělocvičně v Nadějkově do poloviny listopadu, a dále pak na 
sále v hospodě.  

Kurzy pro pokročilé probíhají každý lichý čtvrtek od 17.30 v Milevsku     
v tělocvičně základní školy v ulici nad poliklinikou a každé sudé pondělí od 
18.30 v Jistebnici na sále v kulturním domě. Pokud zašlete svůj kontakt, 
budete dostávat upozornění na mobil nebo do e-mailu. 

Těší se na vás Marie Bendová (mobil 776 096 156, e-mail 
bendoma@seznam.cz) a Josef Dušek. 

Marie Bendová 

S������� Q       
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Pohádkový les 
 

V Brtci se již druhým rokem připravoval pro děti Pohádkový les. Než se 
mohla tato dlouho očekávaná akce odstartovat, předcházely tomu velké 
přípravy.  Dokonce i děti, pro které se vše připravovalo, pomáhaly. Byly 
požádány o vymalování „sklaďáku“, kde pohádkový les končil. Malby se 
jim velmi povedly a organizátoři mohli být hrdí na prostory, ve kterých se 
po splnění všech úkolů všichni sešli.  

V sobotu 12. září odpoledne vše začalo. Do Brtce zavítalo přes 150 
návštěvníků. Mohli se za slunného dne projít po připravené 1,5km dlouhé 
trase, kde na návštěvníky čekalo 14 pohádkových stanovišť. K vidění byl 
např. Asterix a Obelix, Mach a Šebestová, čerti, čarodějové, princezna, 
chobotnice, loupežníci ale i víla Zvonilka a Dr. Plyšáková z dílny Walta 
Disneyho.  

Děti si mohly zkusit jak se dřív pralo prádlo, zachránily kohoutka před 
udušením, pomohly čarodějům poskládat kostky, princezně zavázat 
střevíček nebo si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. V závěru cesty 
na děti i jejich doprovod čekal pohádkový dědeček, který každého za 
řádně splněné pohádkové úkoly odměnil památeční medailí a diplomem 
za statečnost. 

O zábavu bylo postaráno i po splnění pohádkových úkolů. Na všechny 
přítomné čekala diskotéka, opékání buřtů, jízda na koních, občerstvení, 
skákací hrad a hlavně kupa zábavy. 

Lucie Jordanová 
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Brtec nezahálí 
 

    V Brtci trávili léto v pracovním tempu 
 

     I ve vedrech, která letošní 
léto sužovala celou republiku, 
se v Brtci pracovalo. Místní      
i přespolní se o letních 
sobotách scházeli, aby 
zkulturnili prostranství vedle 
hospody. S prací pomáhal 
bagr, traktor, ale hlavně zde 
pracovali místní chlapi. Za 
úkol si dali postavit opěrnou 
zeď a srovnat prostranství 
vedle hospody. Cílem je 
krásný prostor, na kterém si 
budou děti hrát a všichni 

místní lidé i turisti se zde budou moci zastavit a posedět. Práce zde bude 
pokračovat i na podzim.  Že se jim dílo daří, se přijďte přesvědčit sami. 

 

Štědrý večer v červenci 
 
 Jak je tomu „na kopci“ 
zvykem i letos navštívil 
všechny hodné brťáky 
Ježíšek. Že se Vám to zdá 
divné? Je tomu tak. V Brtci 
chodí Ježíšek i v létě a to již 
třetím rokem. Tentokrát přilétl 
18. července a Vánoce se 
slavily díky krásnému počasí 
venku. Před hospodou se 
sešlo přes dvacet lidí. 
Vánoční atmosféru zde 
navozovaly koledy, ozdobený 
stromeček, cukroví i slavno-
stně prostřené stoly. Prostě vše, co k tomuto slavnostnímu večeru patří. 
Dokonce se i po štědrovečerní večeři, která byla v podobě klasické rybí 
polévky, rybího řízku a bramborového salátu, rozbalovaly dárky od 
Ježíška. Pro všechny přítomné však největším dárkem bylo, že se v klidu, 
pohodě a hlavně ve zdraví sešli. Se svými sousedy a kamarády tak mohli 
posedět a oslavit tento výjimečný večer pohromadě. 
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Fikar,  
divadelní a osvětový spolek 
 
Letos zkouší veselohru Holka odjinud a doufá, že se podaří ji uvést 

jako vždy kolem oslav 17. listopadu. 
 
Rudolf Trinner: Holka odjinud 
 
Hlavu rodiny Veverkových, pana Alojze, potkaly nečekané svízele 

nejen díky nenadálému sňatku jeho nezletilé dcery Alenky, ale především 
kvůli odkazu jeho bratra Jamese. Ten třicet let kutal v Americe zlato a na 
smrtelné posteli píše bratrovi Alojzovi, že mu posílá svou dceru Jessie, 
aby se o ni postaral. Děvče, které vyrostlo daleko od civilizace a nezná 
přetvářku, přijíždí k českému strýčkovi právě v den jeho narozenin. 
Členové její nové rodiny se k ní zpočátku chovají chladně, až do chvíle, 
kdy pojmou podezření, že v jejím kufru by mohlo být zlato…   

 
FIKAR vzpomíná na svou členku Sovu, Danu 

Martanovou, která nás nedávno opustila. 
 
Byla vlastenkou, ctitelkou Masarykova odkazu a národních tradic. 

Zasadila se o vytvoření Chocholouškovy světnice a oslavy jeho výročí, 
připomínala jeho výročí i výročí Fikara, Dne veteránů a jiné významné 
dny. 

Byla zdatná sportovkyně, závodnice. Jako kanoistka v roce 1955 pro 
ČSR získala první zlatou medaili na Mistrovství světa ve vodním slalomu. 
Byla i kajakářkou, získala mnoho jiných ocenění.  

Byla neúnavnou korespondentkou s každým - i s politiky, zajímala se  
o vše kolem nás. 

Byla skautka, turistka, trampka, aktivní cvičitelka Sokola.  
Velkou část života věnovala divadlu, v několika z nich dělala 

inspicientku a nakonec s takovou službou přišla i mezi nás, Fikary. 
Dobrovolně pomáhala ve veřejném dění, někdy ať oběť chtěla či ne, to 

patřilo k její vlastenecké a bojovné povaze. Na zádušní mši náš 
odcházející farář P. Jindřich Zdík ji velice dobře zhodnotil jako 
nezařaditelnou osobu, která nakonec doufala v odpuštění. 

 
Mohli jsme někdy hudrat, mohli jsme se jí třeba smát, ale můžeme      

a chceme na Sovu v dobrém vzpomínat a nezapomenout. 
Zdeněk Černý 

      S������� Q 
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Vzpomínáme 
 

Každá vesnice potřebuje ….. svoji Sovu 
 

Sázely jsme spolu, a ještě se Zdeňkem, Olinou a dalšími, stromky na 
Kališť a Brtec. Ona se pak brzy ráno, než začne být horko, pěšky 
vydávala stromky zkontrolovat. 

Dohadovaly jsme se, jak má vypadat farská zahrada. Navzájem jsme 
se uklidňovaly, že změny, které zahradu čekají, budou ku prospěchu 
všech. I když úplně nesouhlasila, šla pomoct! 

Přišla k nám na kopec, a než jsem stačila dorazit domů z práce, ze 
záhonu krumpáčem vykopala dva trsy levandule, které si tak hýčkám. Ten 
její záhonek i s tou levandulí zdobí vchod do pečováku.  

Starala se o faru. Samozřejmě po svém.  
Sbírala odpadky. Taky sbírám odpadky. Protože Sova to dělala tak 

samozřejmě….  
Každý rok na Vánoce jsem se těšila, až jí donesu vykuchaného kapra 

a ona bude mít upřímnou, velkou radost, že jsem jí přinesla i hlavy a mlíčí 
a jikry na rybí polévku. Byla to taková naše tradice. Poslední Vánoce jsem 
se zpozdila. A ona přede mnou schovala rybí filé, které narychlo koupila, 
myslela si, že tentokrát nepřijdu. Tak jsme se tomu pak společně 
zasmály…. 

Občas mi zatrnulo, když jsem ji měla potkat, jestli se nechystá za něco 
mi vynadat. 

Párkrát mi hnula žlučí.  
Dopisy od ní mám schované a těším se, až si je všechny zase přečtu. 
Svou zarputilostí a umanutostí u mnohých nadějkovských budila 

rozpaky, někdy jsme se na ni zlobili. Možná nám někdy nastavila zrcadlo, 
to nebývá příjemné. 

Ale já vidím její pracovitost a upřímnost a její modré oči. 
A slyším její smích. 
Bude vám chybět? Mně už chybí…. 
 
Tak velké díky za všechno, Dano! 

Olga Dušková 
 

 
Pravidelná mše svatá 
v kostele Nejsvětější Trojice v Nadějkově 
 

     Úterý a pátek od 17 hodin a v neděli od 8 hodin. 
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Veřejné poděkování 
 
Až teď začínám být pomalu schopna trochu reálně uvažovat                   

a uvědomovat si dobré skutky lidí, kteří mi byli oporou v mé smutné životní 
situaci po úmrtí mé maminky Miroslavy Busínské z DPS Nadějkov dne    
24. ledna 2015. 

 A proto bych chtěla touto veřejnou cestou ještě jednou poděkovat 
všem, co při mně v té chvíli stáli a za péči o maminku. A to obecnímu 
úřadu v Nadějkově za útěchu a podporu – obzvláště jmenovitě Marcele 
Chocholaté za celé desetileté období maminčina pobytu v DPS, kde byla 
velmi spokojena, v řešení různých bytových a běžných životních situací, 
které se mnou vždy s takovou ochotou, vstřícností a dobrou radou za celá 
ta léta řešila. Také všem z „rychlé roty“ též velký dík za velmi ochotnou 
pomoc při stěhování. 

Dále patří velké dík bývalé pečovatelce Marušce Janouchové, která 
byla po celá ta léta mně a mamince tak obrovskou a láskyplnou oporou       
a pomocí nejen v čase svého pracovního 100%ního nasazení, ale                  
i v nekonečném čase již tak vytíženého svého osobního volna.              
„Maruško, mám tě moc ráda a nikdy Ti nezapomenu, co jsi pro nás 
udělala!“ 

A tak ještě jednou obrovský dík všem lidičkám z Nadějkova i okolí, 
které jsem nejmenovala, kteří mi nabídli pomoc a stáli v té situaci při mně 
byť jen dobrým slovem, které je v takové chvíli nadevše … 

Marie Stejskalová (Busínská) 
Dcera 

 

Obec Nadějkov 
      
pořádá tradiční 
 

Vítání dětí 
     v neděli 22. listopadu od 14 hodin, v obřadní síni obecního úřadu. 
 
Pěknou hodinku 
    pro seniory s pohoštěním, vystoupením dětí ze školy a muzikou ve 
čtvrtek  17. prosince od 14 hodin v sále U Jandů. 

-ou- 


