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Blahop řejeme všem,  
 

kteří oslavili svá významná životní jubilea!  
 

duben: 
Štochl Jiří, Větrov; Zeman František, Nadějkov 
Reichelt Petr, Nadějkov; Krejčí Drahomíra, Starcova Lhota 
Singrová Naděžda, Nadějkov 
 
květen: 
Hrušková Milena, Nadějkov; Novák Slavomír, Nadějkov 
Kotnour Bohumil, Nadějkov; Bendová Zdenka Petříkovice  
Nováková Michaela, Nadějkov 
 
červen: 
Kubíčková Jana, 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 2016    � 

S������	
�� ���	��� 

 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

 Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu 
Nadějkova! Uzávěrka příštího čísla je 11. září 2016, 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 19 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, 
tj. 7 + 12 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 
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Školní rok 
2015/2016 
 

str.6 

Cesta za  
pohádkou 
 

str.10 

HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXIV/číslo 2  červenec 2016 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Divadelní spolek  
Fikar 
 

str. 14 

Ve školním roce 2015/2016 paní ředitelka 
Regina Mihulová, pan učitel Tomáš Anděl 
a paní učitelka Blanka Kubů společně usilova-
li o kvalitní proces vzdělávání. 

Přes nemalé nástrahy počasí jsme přípravy 
zvládli a sešli jsme se 4. června odpoledne, 
abychom oslavili Mezinárodní den dětí. 

Letos spolek jedenáctkrát sehrál veselohru 
„Holka odjinud“. Také na divadelní přehlídce 
v Trhových Svinech, kde získali ocenění poro-
ty za herecký výkon Hanka Martínková 
a Jarda Souček 

Stru čně z obsahu: 

Z jednání obecního zastupitelstva (2) 
Ordinace léka řek o prázdninách (4) Pohádková říše Fábula (5) 

Školní rok 2015/2016 v nad ějkovské malot řídce (6) 
Cesta za pohádkou (10) Kroužek mladých hasi čů (11) 

Knihovna (12) Den proti úložišti (13) 
Divadelní spolek Fikar, Setkání rodák ů Nepřejov (14) 
Obrázek u „T řešních“ u Chlístova (15) Její Milost (16) 

Letní biograf Farská V (19) 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 
dne 4. b řezna 2016 

 
Usnesení č. 5/2016: Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání 
na zasedání č. 2 dne 4. 3. 2016. 
Usnesení č. 6/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje pana Ing. Zdeňka Čer-
ného jako zapisovatele, paní Vlastu Bláhovou a pana Josefa Dvořáka jako 
ověřovatele zápisů ze zasedání obce 4. 3. 2016. 
Rozpo čtové zm ěny 
Usnesení č. 7/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 12/2015 ve výši 472 595,27 Kč na příjmové i výdajové straně 
rozpočtu.  
Usnesení č. 8/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 13/2015 ve výši 2 545 190,30 Kč na příjmové i výdajové straně 
rozpočtu.  
Usnesení č. 9/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 2/2016 ve výši 70 800 Kč na příjmové i výdajové straně         
rozpočtu.  
Usnesení č. 10/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu 
č. 3/2016 ve výši 133 386,30 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.  
Finan ční podpory pro spolky a jednotlivce 
Usnesení č. 11/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu 
činnosti SDH, toto navýšení o 48 000 Kč bude použito na nákup vybavení 
potřebného pro činnost kroužku Mladých hasičů v Nadějkově a jeho pří-
pravu na soutěže. Provedení potřebné rozpočtové změny deleguje zastu-
pitelstvo do pravomoci rady obce Nadějkov.  
Usnesení č. 12/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje finanční 
podporu pro spolky a jednotlivce ve výši 100% ze souhrnu podaných    
žádostí tedy 174 800 Kč, které splnily kritéria dle směrnice 1/2015. Prove-
dením potřebné rozpočtové změny pověřuje zastupitelstvo radu obce   
Nadějkov a podepsáním smluv o poskytnutí finanční podpory pověřuje 
starostu obce.  
Usnesení č. 13/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje finanční 
podporu pro spolky jejichž financování je součástí rozpočtu obce (nejsou 
tedy řešeny směrnicí 1/2015) ve výši 100% ze souhrnu podaných žádostí 
tedy 62 700 Kč. Provedením potřebné rozpočtové změny pověřuje zastu-
pitelstvo radu obce Nadějkov.  
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Droga 
 

Zakoupils drogu, abys oklamal své smysly? 
ta ať je „tvrdá“, nebo „měkká“, 
vždy za ní jako stín,  
smrt připravená čeká! 
 

Ať „tvrdá“, nebo „měkká“,  
co ty víš, 
co od dealera zakoupíš 
a co tě po užití čeká!? 
 

Dívenka krásná, jak poupě před rozkvětem, 
vzala si „dávku“, kterou s sebou měla, 
tam kdesi v koutku, očím jiných skrytém, 
by asi do rána tančiti vydržela. 
 

Našli ji v předsálí na maturitním plese. 
Po dávce drogy, která jí mladý život vzala 
a místo radosti, přinesla jen žal, 
jenž místo „štěstí“ mnohé rozplakala a rozjásaný vyklidila sál. 
 

Kolik asi takových ty zrádné drogy ještě svedou, 
kolik jich zbaví mladého života 
a jeho jasnou barvu změní v šedou,  
neb nikdy není přežití jistota! 
 

Lépe je nezačít, 
než potom odvykat,  
život si nezkazit 
za hloupost nepykat!! 

anonym JMK (redakce autora zná) 

Letní biograf Farská V 
 
červenec 
PÁ  1. 7. od 21:15  hod - MALÝ PÁN (ČR) - loutkový film pro děti i dospělé 
NE   3. 7. od 21:30 hod - DOMÁCÍ PÉČE (ČR) - film pro dospělé  
PÁ  15. 7. od 21:15 hod - PŘÍBĚH LESA (Francie) - dokument pro celou 
rodinu 
 

srpen 
PÁ 19. 8. od 20.45 hod - MALÁ Z RYBÁRNY (ČR) - animovaný snímek 
pro děti i dospělé 
NE 21. 8. od 21 hod - TEORIE TYGRA (ČR) - snímek pro dospělé  
Na závěr prázdnin k nám zavítá Ví ťa Marčík. 
NE 28. 8. od 16 hod - divadlo pro celou rodinu - O HOLČIČCE, KTERÁ SE 
JEŠTĚ NENARODILA - teátr Víti Marčíka  

Jana Průšová 
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stokrát pravdu ty a ne oni! 
A že šidím já? Koho šidím? Ji, vrchnost, že šidím? Kde a čím? To si na 

mě vymyslela! Něco se jí po ránu neuráčilo a hned je oheň na střeše. 
Sekýrovat mě chce! Zasedla si a spílá i před tím mladíkem, div, že mi ne-
vynadala. A je jí to jedno, co a před kým řekne! Nebo že by jí někdo něco 
nakukal? Nějaký anonym, který sám má nečisté svědomí, rád by se otřel 
o jiného? Z lásky k vrchnosti to nedělá, ale od sebe chce odvrátit pozor-
nost. Je to zbabělost! Když už chci žalovat, proč ne s otevřeným hledím? 
Takhle se ti schová, do tváře mu nevidíš a podezření se nezbavíš. Lidé 
jsou schopni všeho, buď závistí, nebo metou poháněni. I škodlivost je jim 
někdy dobrá. Tuhle, támhle jim šlápneš na drápek a už je zle. Co nevědí, 
nepoví. Jako bych je za ta léta neznal! Abys s každým mluvil, jako když 
másla ukrajuje a ještě se nezachováš! Jsi služebník, sloužíš, máš své po-
vinnosti, nadarmo tě vrchnost platit nebude! A co tedy? Služ a kuš! Třeba 
bys chtěl někdy i jinak, ale máš tu předpisy, těmi se řiď! Uhneš vpravo, 
nebo vlevo a už jsi škůdce a i ty nejpoctivější úmysly jsou mnohdy špatné, 
zvláště když k nim někdo stíny přidělá, aby došel svého. Čiň právě, neboj 
se císaře, ani krále! Nu jen to zkus! – Já, že je šidím?!  

Teď došel pan lesní na Votýpků vrch, mezi tam nakupené balvany, ob-
rostlé lískovými keři a jeden z nich se posadil. Ani nohy dnes mu neslouži-
ly. „Ne já ji, ale ona šidí mne“, pokračuje pan lesní ve svém monologu. 
„Člověk se plahočí, od milého rána je na nohou, dřív než se sluníčko uká-
že, už běhá po lese, jen aby se zachoval, dělá pomyšlení, stará se jen, 
aby bylo všechno dobře, aby lidi les neroznesli a ona tohle! Že trochu trá-
vy přenechám, kdo mi tu pracují? To je přece samozřejmé. A že by ten 
nějaký dílec pařezí nebyl zapsán v důchodě? Že by tohle?! – No možný je 
všechno. Já vím, to taky do důchodu patří a stejně to jde všechno k čertu, 
i kdyby si člověk udělal ruce pod ramena. Ponížený služebník sem, poní-
žený služebník tam, stejně si musí utáhnout opasek, když se mu nedostá-
vá, zatím co milostivá vrchnost – kdepak, aby krejcar přidala! Sama to jo, 
to si vyhazuje z kopýtka, kdy si uráčí, na stovku nekouká. A člověk by 
se dřel, lidi honil do práce a sám, aby se ani z práce nevracel – jen aby 
bylo co rozhazovat. Já vím, taky se, tady se toho tolik nerozhází, ale co 
Vídeň? Velký dům, representace, bankety, flámy, cestování po světě 
a pak návrat domů s prázdnou kapsou - a dejte, vemte, potřebuju! Votroči-
na to je, tahle služba! A co za ní? Houby s octem. Jen ať se zeptá 
Schwarcenberků, jak tam si lidi váží a jak je platí. To se rozumí 
Schwarcenberkové na to mají, ale vono to tak bývá, že čím kdo má víc, 
tím víc škudlí. U nich je to výjimka! Tam se dostat, to jako by člověk stoup-
nul oběma nohama do ráje! Ale kdepak! Tam se člověk nedostane, když 
tam dědí ouřad generace po generaci a ještě jim knížata na to připlácejí!“ 

 
Pokračování v příštím čísle Hlasu Nadějkova. 
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Rekonstrukce sochy Svatého Jana 
Usnesení č. 14/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje zrestaurování sochy 
Svatého Jana Nepomuckého a zhotovení duplikátu sochy v souhrnné   
ceně nepřesahující 100 000 Kč. Pověřuje starostu obce dalším jednáním 
v této záležitosti, rozhodnutí, týkající se případné rozpočtové změny souvi-
sející s restaurováním sochy a zhotovením kopie, zastupitelstvo svěřuje 
do kompetence rady obce. Zastupitelstvo dále projednávalo návrh změny    
č.1 územního plánu, situaci v ZŠ Nadějkov, likvidaci odpadů a další záleži-
tosti související. 
Změna územního plánu obce Nad ějkov 
Usnesení č. 15/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje návrh za-
dání změny č. 1 územního plánu Nadějkov (ve znění březen 2016) dle § 6 
odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo obce 
Nadějkov pověřuje starostu obce ve spolupráci s pořizovatelem zajistit 
vypracování návrhu změny č. 1 územního plánu Nadějkov.  
ZŠ Nadějkov  

Usnesení č. 16/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí situ-
aci v ZŠ Nadějkov a snížení počtu žáků školy na 18, ukládá radě obce 
jako zřizovateli, aby se touto situací dále zabývala a podala zprávu 
o vývoji  situace v ZŠ Nadějkov na příštím zasedání zastupitelstva. 
Sběrné místo  

Usnesení č. 17/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudování 
sběrného místa/sběrného dvora v lokalitě Petříkovice a pověřuje starostu 
obce dalším jednáním v této záležitosti směřujícím zejména k  vypracová-
ní projektové dokumentace projektu a přípravy podkladů pro žádost 
o získání finanční spoluúčasti z vhodného zdroje. Rozhodnutí, týkající 
se případné rozpočtové změny související s vypracováním projektové  
dokumentace a zajištěním finanční spoluúčasti, zastupitelstvo svěřuje 
do kompetence rady obce.  
Usnesení č. 18/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí infor-
maci možnosti bezúplatného převodu pozemku pod čp. 1 Petříkovice 
(Hasičským domem) a pověřuje zastupitele Josefa Dvořáka a Jiřího Bendu 
prověřením této možnosti. Pravomoci potřebné k realizací bezúplatného 
převodu deleguje zastupitelstvo na radu obce Nadějkov.  
Usnesení č. 19/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje záměr   
vykoupení pozemku p. č. 19/2 k.ú. Brtec o výměře 8 m² a ukládá radě  
obce zveřejnění tohoto záměru.  
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Zřízení věcného b řemene 
Usnesení č. 20/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene číslo PI-014330035339/001 a pověřuje staros-
tu obce podpisem této smlouvy.  
Čevak, aktualizace plánu investic pro rok 2016  

Usnesení č. 21/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí před-
ložený návrh aktualizace plánu investic do vodovodního řadu a kanalizace 
v obci Nadějkov pro rok 2016 zpracovanou společností Čevak. 
Vyřazení nemovitého majetku obce 
Usnesení č. 22/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje převod ma-
jetku uvedeného v tabulce č. 1. do ZŠ a MŠ Nadějkov a schvaluje vyřaze-
ní dlouhodobého hmotného majetku podle tabulky č. 2. z evidence obce 
Nadějkov.  
Dotace – informace  

Usnesení č. 23/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí infor-
maci o podaných žádostech o dotaci.  
DAS – pojišt ění odpov ědnosti – informace  

Usnesení č. 24/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí infor-
maci o možnosti pojištění právní odpovědnosti členů zastupitelstva.  
Park Mirakulum – informace  

Usnesení č. 25/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí infor-
maci o parku Mirákulum, pověřuje starostu obce zorganizováním návštěvy 
tohoto parku pro představitele obce a místní podnikatele.  
Úložišt ě – informace 
Usnesení č. 26/2016: Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace 
o příspěvcích za průzkum úložištních lokalit a diskutovalo o možnostech 
použití. Zastupitelé si udělají názor, své návrhy a na některém z příštích 
zasedání to proberou.  
Plánované akce obce – informace 
Usnesení č. 27/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí plá-
nované kulturně společenské akce obce pro rok 2016.  
 

Ordinace léka řek o prázdninách 
 

Praktická léka řka MUDr. Blanka Vlčková od 5. - 14. července neordinuje. 
Akutní případy ošetří poliklinika Milevsko. 
Dětská léka řka MUDr. Anežka Veselá od 25. července do 5. srpna      
neordinuje. Akutní případy ošetří MUDr. Veselý, Planá nad Lužnicí,     
ČSA 250, tel.: 381 292 140. 

-ou- 
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a zaměstnanci měl tři bratry, také sokoly, se kterými byl per tu a oni s ním. 
Věřil a důvěřoval a nic nedbal na řeči, že ten to, ten ono a že se s ním 
„bratrsky dělí“ a cosi, kdesi. Povídá jednou: Bratři milí, lidé jsou zlí a závis-
tiví. Posílají mě anonymy, že mne „šatíte“ by dokonce „svlíkáte“ z kůže, 
ale já tomu stejně nevěřím, že by to bylo možné! Možné – nemožné! Ale 
nakonec byl rád, že s bratrské lásky jeden s bratříčků mu skýtal alespoň 
odstřeďáček k snídani! Nu lepší něco, nežli nic a pije-li někdo odstředěné 
mléko, hlady nezajde. To tak mimochodem). 

„Nic mi neříkají pane fořt!“ pokračuje paní hraběnka ve svém lamentací. 
„Oni mě šidějí taky! Ale dají si dobrý pozor, aby jednou nešli do penze 
bez penze, vědí, jako Adolfek! A oni, pane adjunkt, si pamatují, že špatné  
příklady kazí dobré mravy! To aby nevešli v pokušení! A teď už mi nic   
neodpovídají a jdou! Mám už všeho po krk a nevím, kde mi hlava stojí!“ 

Takto nemilostivě propouštěla Její Milost své úředníky“. 
„Baba princmetálová!“ ulevil si pan fořt za dveřmi, ale jen tak do vousů, 

aby ho mladší kolega neslyšel. Čert mu věř! Ono někdy člověku uklouzne 
slovíčko a tu máš, čerte, kropáči, donese se až k uším, které by ho slyšet 
neměly a potom ten cajmrsk! Ani se člověku domýšlet nechce! Možná, 
že by se jím vzájemný poměr po vyjasnil a – radši ne. 

Oba úředníci mlčky přešli předzámčím, obrostlým šeříkovými keři 
a kaštany, kterými jen málo prosvítalo bílé zdivo zahradníkova domu, dále 
pak rozsáhlým, téměř do čtverce obestavěným nádvořím hospodářskými 
budovami s konírnou a ratejnou, prošli vstupní branou a pak se dali cestou 
podél parkové zdi, vykládaným cihlovým ornamentem, kolem altánku 
a dále k pazderně přes most na rozcestí u hřbitova. Tam se zastavili, pan 
lesní udělil několika slovy podřízenému poslední pokyny, co by bylo ještě 
třeba v městečku zařídit, a pak poposadiv si svou oblíbenou dvojku na 
rameni, zamířil cestou vzhůru podle Hermanovy kovárny, zánovního obec-
ního domku s hasičskou kolnou, postaveného tu obcí za „pivní grejcar“ 
kolem Voborů, Horejšů a Součků dál ke Skalnicím. 

Dnešní nemilostivá audience vyvedla pana lesního jak se patří z míry. 
Jindy hovorný, dnes sotva odpověděl na pozdrav kolemjdoucího. Nebylo 
mu jaksi do řeči. Ta výhružka paní hraběnky mu nedala. Čím více 
jí od sebe odháněl, tím byla dotěrnější, spolu s jinými, postranními, které 
jen zhušťovaly chmury pod hlubokou vráskou čela. 

Kráčel zvolna, jako by kroky odpočítával, popouštěje uzdu myšlenkové-
mu pásmu, jehož klubíčko se odvíjelo, jak kroků přibývalo, obraz za obra-
zem kreslíc před zraky, kamsi do neurčita zahleděnými, nejednotě zašmo-
drchávající minulost a přítomnost i s náznaky budoucnosti, ni jak růžově 
nevyhlížející. Má už pár pátků za sebou ve službách vrchnosti. Stará 
se, slouží, ví, jak to kde chodí a do penze už také nemá daleko. Penze! – 
Přec jsou tu od toho také nějaké zákony a paragrafy! Ale co, zákony! Zá-
kon má své vykládce. A paragraf?! Což pak, paragraf! Chceš se o něj opřít 
a on, potvůrka jedna, se ti zvrátí na své vratké noze jako káča a nevíš, 
stojí-li na hlavičce, anebo na nožičce a jak bude stát, až ho budeš potře-
bovat? Co zmůžeš proti pánům? Ti budou mít vždycky navrch, kdybys měl 
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Následující příspěvek napsal přibližně v roce 1934 pan Karel Jindrák, 
bývalý kronikář, a je z jeho osobního deníku. Příspěvek jsme dostali 
od jeho syna MUDr. Milana Jindráka jako vzpomínku na paní hraběnku 
Karolinu Kokořovou. Příspěvek jsme rozdělili na tři části. 

 

Její Milost 
 
„Set sakramentský jsou tu lidi! Na koho se podívám, všichni mi kradou! 

Vezmu-li to ze shora dolů, je to každý druhý a od zezdola je 
to napořád!“ (Tatínek by to byl řekl alespoň s obalem: „Sak na ryby a pytel 
na raky!“ Nebo taky „Za trakařem!“) Její Milost, urozená paní hraběnka, 
Karolina Kokořová, roz. Vratislavová z Mitrovic si to však mohla dovolit říci 
bez obalu a jak se lidově říká: „Jak komu zobák narostl!“ Ona totiž paní 
hraběnka užívala řádně i mimo úřad samospasitelné němčiny, ale když 
si potřebovala ulevit a hlavně „vylít žluč“, to vždycky se s důvěrou obracela 
ku své milé a tolik odstrkované mateřštině, kde podle vlastního hlediska 
hledala a nalézala nejpříjemnější výraz svých pohnutých citů.  

Snad její hledisko nebývalo vždycky stoprocentní a tak docela správně, 
vezmeme-li k ruce morální pravidla a posuzujeme-li všechno, co činila, 
dobře činila. Jsme však všichni jen křehkou nádobou hříchu, ti s erbem 
i ti bez něho, a tak i Její Milost nebylo lze z tohoto okruhu vyloučit a stejně 
hřešila, jako ti druzí, kteří jí sloužili, anebo nesloužili. Já vím, někdy 
o to dosti často šlápneme vedle, ale proto by nemuselo být hned tak zle 
a pohnutí svého nitra dávat najevo bez výběru slov, jak se slušelo na lidi 
modré krve. (Lidi s modrými pupky jsme prý tady na Táborsku všichni 
a borotínští mají k tomu pupku ještě o něco delší střeva.) 

Však kdyby paní hraběnka se vyjádřila třeba takhle: „Lidičky zlatí!“ 
Já vím, že jste mými velkými pomocníky a nevím, co bych si bez 
vás počala. Moc si vás všech vážím, protože bez vás bych nemohla užívat 
radostí života v míře, v jaké mi to bylo až dosud dopřáno, ale věřte mi, 
nebo nevěřte, že kdybyste se se mnou podíleli ještě větší míře na užitcích 
mého, kdysi velkého majetku, který jsem jako sirotek po svém urozeném 
otci, Karlu, hraběti Vratislavovi z Mirotovic, ještě za roboty podědila (bylo 
to devět dvorů s 18 vesnicemi), tedy věřte mi, snad by mi pomalu zbyla jen 
žebrácká mošna a hůl! A to přece, jak znám vaše útlocitná srdce, překypu-
jící křesťanskou láskou k bližnímu, jistě nedopustíte! Proto pamatujte 
na svoji starou hraběnku, patronku zdejšího kostelíčka, který tak rádi na-
vštěvujete a kde i já občas z kruchty vysílám prosby k nebesům, abyste 
byli silní, zdraví a vždy pohotoví svou usilovnou a svědomitou prací udržet 
mi trochu té bezstarostnosti, kterou jsem až doposud v hojné míře oplýva-
la! No, kdyby takhle Její Milost promluvila k těm, kteří jí sloužili, snad by 
se na cucky rozkrájeli, krev potili a do ohně pro ni skákali, aby přání tak 
vysokých míst do puntíčku splnili! (Možná že taky ne, že by dopadla jako 
Petr s Pouchlaty, anebo jako ten neústupový hrabě Eichelburg o nějakých 
třicet let později, kdysi o něm říkali, že „vlci sežrali hraběte“. To bylo tak: 
Hrabě byl velký demokrat a sokol tělem i duší a mezi svými úředníky 
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Pohádková říše Fábula 
 
Letos jsme na školní výlet vyrazili do Kamenice nad Lipou do pohádkové 

říše Fábula. Hned u vstupu nás přivítal skřítek Fábula, který nás pozval na 
divadelní pohádku o pirátech. Pak jsme začali prozkoumávat pohádkovou 
říši. Nejdříve jsme navštívili Fábulův zvěřinec obydlený prasátky, ovečka-
mi, morčaty, králíky a koroptvičkami. Potom jsme při čekání na královnu 
obdivovali naparující se pávy a prohlédli si pohádkový Betlém. Královna 
nás pak doprovodila do pohádkového podzemí, kde jsme podnikli dobro-
družnou cestu velmi efektními místy a cestou jsme se snažili najít všechny 
čtyři indicie, díky kterým jsme mohli osvobodit pohádkovou říši od zla.   
Prošli jsme vodním světem vodníka, tmavým lesem, kde jsme potkali 
i Karkulku, starodávnou místností, skříňovým bludištěm, obydlím čaroděj-
nice i peklem s Káčou a čerty. Na konci nás po úspěšné misi čekal zlatý 
poklad, ze kterého jsme si směli kousek odnést a sníst. Po této náročné 
podzemní cestě jsme se vyřádili ve venkovním pohádkovém bludišti.    
Navštívili jsme i obří společenské hry, kde jsme si zahráli pexeso, domino, 
člověče, nezlob se, kuličky a šachy, vše v obřích velikostech v celých 
místnostech. V pohádkové cukrárně jsme se osvěžili zmrzlinkou a pak 
jsme program zakončili druhým divadelním představením, tentokrát čistě 
loutkovým. Před nástupem do autobusu jsme si ještě do sytosti vyhráli 
venku na hřišti. 

Počasí nám celý den velmi přálo a užívali jsme si venku tepla a sluníčka 
a uvnitř příjemného chládku. Zpátky jsme se vrátili sice unavení, ale plní 
hezkých zážitků.  

Jitka Krajčová 
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    Školní rok 2015/2016  
    v nad ějkovské malot řídce 
 
     Ve školním roce 2015/2016 paní ředitelka Regina Mihulo-

vá, pan učitel Tomáš Anděl a paní učitelka Blanka Kubů společně usilovali 
o kvalitní proces vzdělávání. Celý pedagogický sbor se snažil, aby se žáci 
naučili všemu, co je pro život důležité, a rovněž prožili spoustu společných 
a zajímavých chvil a zážitků.  

Ve škole se v tomto školním roce vyučovalo 18 žáků od 1. do 4. ročníku 
ve dvou třídách. Věnovali jsme se v letošním roce především zdravému 
životnímu stylu a souladu života člověka a přírody.  

Na podzim jsme sbírali kaštany a později i celoročně pomerančovou  
kůru. Po celou dobu jsme také sbírali hliník, starý papír. Děkujeme přede-
vším paní M. Buzkové, která nám s touto aktivitou velmi pomohla. Těsně 
před zahájením nového školního roku byla dokončena výměna oken    
kuchyně i části mateřské školy a vchodových dveří ZŠ a MŠ. V týdnu 
od 21. - 25. 9. probíhal ve škole projekt „Zdravá výživa“, v rámci kterého 
byl během výuky kladen zvýšený důraz na téma zdravého životního stylu. 
S tímto projektem byl spojen i den osobních rekordů, který proběhl 29. 9. 
Během celého podzimu se žáci účastnili plavecké školy. Dne 25. 9. byl 
pro žáky uspořádán program, který byl věnovaný vítání podzimu a plodům 
podzimu „Tajemství podzimních skřítků“. Děti v rámci této akce dlabaly 
dýně, pekly švestkový koláč a jablkový závin, vařily dýňovou polévku,  
večer jsme podnikli noční výlet na Mozolov s plaváním. Po návratu nás 
čekala noční diskotéka a kino. Pak už jsme všichni spokojeně ulehli ke 
spánku, jen podzimní skřítci nám svítili až do rána a hlídali naši školu 
i nás. Od prvního dne měsíce října byla ve škole zahájena činnost zájmo-
vých kroužků a výuka náboženství. Ve druhé půli měsíce října se žáci zú-
častnili divadelního představení Hrátky s čertem v Táboře. Jednou 
z posledních říjnových akcí byla drakiáda spojená se sportováním, které 
se zúčastnilo i mnoho rodičů či jiných rodinných příslušníků. O podzimních 
prázdninách jsme navštívili již tradičně Aquapark v Příbrami. Po podzim-
ních prázdninách se žáci čtvrté třídy zúčastnili dopravního hřiště v Táboře. 
Další akcí byl výukový program „Naše smysly“ a zároveň byl odvezen 
sběr kaštanů, který probíhal během předešlých dnů. Vybraní žáci vystou-
pili na odhalení pamětní desky rodáku panu Keplovi. Předposlední listopa-
dový den proběhlo vítání občánků obce Nadějkov, kde měli vybraní žáci 
krátké vystoupení. Předvánoční období nám přineslo Mikulášskou nadílku, 
během které žáci zarecitovali Mikulášovi, andělovi a čertovi. Dále jsme 
se rozhodli udělat menší nadílku i pro rodiče prostřednictvím vánoční be-
sídky. Žáci rodičům recitovali pásmo básniček s vánoční tématikou, před-
vedli dvě dramatická vystoupení, především pohádku Dvanáct měsíčků, 
děvčata zatancovala pro radost a na závěr jsme zazpívali pásmo koled 
a vánočních písní. Po besídce následoval žákovský „bleší trh“, kde žáci 
prodávali zejména vlastní výrobky, ale také keramické výrobky, které děti 
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Obrázek u „T řešních“ u Chlístova 
 
V roce 1952 pásla Marie Kukačová ovce podle cesty u „Třešních“ smě-

rem na Nivy. Obloha se začala pomalu zatahovat a blížila se bouřka. 
Šla se tedy schovat pod strom, kde visel svatý obrázek v domnění, 
že bouřka brzy přejde a pod obrázkem bude chráněna. Sotva se přiblížila 
ke stromu, tak do něho uhodil blesk, až obrázek spadl a roztříštil se. Blesk 
sjel po stromě do kořenů a zapálil ještě několik suchých větviček. Odhodi-
lo ji to na zem, kde cítila ukrutné bolesti po celém těle. Chvíli ležela jak 
omráčená a když cítila, že je v pořádku, odlezla od stromu.  

Druhý den šla s Růženou Kardovou k obrázku, aby na strom pověsily 
nový obrázek. Růžena Kardová jí řekla, že může děkovat Bohu, jak dopa-
dla. Obrázek a ani strom dnes není. 

Jiří Vocílka 
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   Divadelní spolek Fikar 
 
    Letos spolek jedenáctkrát sehrál veselohru „Holka odjinud“.  
Také na divadelní přehlídce v Trhových Svinech, kde získali oce-

nění poroty za herecký výkon Hanka Martínková a Jarda Souček. 
Též se hrálo v pražském Činoherním klubu, což je pro mnohé členy 

spolku jistou metou, už jen připravovat se v šatnách u zrcadel velkých  
hereckých jmen… 

Bohužel v Činoheráku zrušil shlédnutí představení autor hry, Rudolf  
Trinner, ale principálovi Jardovi poslal e-mail: BOHUŽEL, 29. PŘIJET  
NEMUŽU, KONEC MĚSÍCE MI TO TENTOKRÁT ZKROUHNUL MÁM 
MIMOŘÁDNÝ KLAVÍRNÍ VEČER V PODĚBRADECH, TEN ODŘÍCT 
ANI PŘELOŽIT NEJDE. ŠKODA! POZDRAVUJTTE A STÁLE HODNĚ 
ÚSPĚCHŮ!!! VÁŠ TRINNER.  

Tato veselohra totiž původně byla zkomponována jako opereta, po    
velkých úspěších ji autor, který je žádaným aktivním muzikantem, přepsal 
i jako činohru. Její operetnost je z ní i takto docela znát, hlavně 
v promluvách Jessie. V nich je naše výborná Hanka Martínková jako    
Jessie opravdu dojemná. 

Naposledy se Holka odjinud hrála na veletínské salaši 25. června. Derni-
érou skončila dlouhá šňůra představení a teď nás čekají divadelní prázdni-
ny.  

Nyní se horečně hledá další hra. Máme problémy s obsazováním , řady 
řídnou a nutně bychom potřebovali nové herce. Proto na vědomost dává-
me tuto zvěst a doufáme, že se nám někdo přihlásí. (Telefonicky Jarda 
Souček principál: 737 282 988, nebo u kteréhokoli známého člena Fikaru 
nebo zde: www.fikar.info/diskuse) 

V druhé polovině října chystáme pohostinské vystoupení loutkářské   
rodiny Machkových, už u nás není neznámá, a také malý koncert, termíny 
zatím nemáme, avšak včas vybubnujeme! 

FIKAR p řeje krásné léto ct ěnému publiku a t ěší se na shledanou . 
Zdeněk Černý 

O��� � ����� 

 Setkání rodák ů Nepřejov 
 
V sobotu 7. května 2016 se konalo v Nepřejově v penzionu Kateřina  

první setkání rodáků a přátel osady a jejich sousedů. Bylo to moc pěkné, 
bohaté občerstvení, výborný guláš, zajímavé povídání, hudba. Všichni 
si rádi popovídali, zavzpomínali a užívali dobré nálady v pěkném prostředí 
uprostřed přírody. Děkujeme osadnímu výboru ze Starcovy Lhoty, panu 
Fukovi, panu Novákovi - starostovi Nadějkova i všem ostatním za pěkně 
prožitý den. Za všechny zúčastněné 

Čiperovi z Jistebnice 
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vyráběly v rámci keramické dílny s paní M. Fairaislovou. Program vánoční 
besídky jsme také zorganizovali a předvedli seniorům v Hostinci u Jandů, 
kde jsme zorganizovali i vánoční trh s keramickými výrobky. Tyto výrobky 
tvořily děti při keramických dílnách s paní M. Fairaislovou, která napomá-
hala učitelům, za což jí velice děkujeme. Týž den, 17. 12. proběhla schůz-
ka žáků 2. třídy s metodikem primární prevence. Poslední školní den roku 
2015 jsme ve škole uspořádali vánoční besídku s vánočními zvyky, během 
které jsme nezapomněli ani na zvířátka, která zimu, ačkoliv ne krutou, pro-
žila v lese. Lili jsme vosk, děvčata házela střevícem, krájeli jsme jablka 
a pouštěli jsme lodičky. Po Vánocích čekala žáky 2. třídy další schůzka 
s metodičkou primární prevence. V lednu proběhl den otevřených dveří 
na ZŠ pro budoucí prvňáčky a o tři dny později se tito předškoláčci vydali 
k zápisu do prvního ročníku. Věříme, že tito noví žáčkové posílí naše řady 
a budou rádi využívat nabídek našeho školního vzdělávacího programu 
i všech ostatních školních i mimoškolních aktivit. 

Po pololetních prázdninách jsme pro děti připravili dětský karneval 
v rámci školní družiny. Každý žák si přinesl kostým, ve kterém se snažil 
co nejvíce zapůsobit v soutěži o nejlepší masku. Ve zbytku měsíce února 
jsme se vydali na další divadelní představení do Tábora. Tentokrát to byla 
pohádka Princové jsou na draka. Uspořádali jsme školní kolo recitační 
i pěvecké soutěže. Žáci si připravili velmi pěkná vystoupení, za což byli 
všichni vítězové odměněni nejen diplomy, ale i věcnými cenami. Vítězky 
školního kola recitační soutěže J. Kotalíková a T. Nováková se 8. 3.     
zúčastnily okresního kola této soutěže v Táboře. Za jejich reprezentaci jim 
děkujeme. V rámci pěvecké soutěže Jihočeský zvonek se žáci zúčastnili 
pouze školního kola. Ačkoliv některé pěvecké výkony byly hodny postupu 
do okresního kola, kterého se žáci bohužel nemohli zúčastnit z důvodu 
křížení více akcí v daném termínu. Pustili jsme se i do vědomostní soutě-
že matematický Klokánek a Cvrček, zde si každý změřil sám se sebou 
své síly v oblasti matematiky. Druhý jarní den nám do školy přinesl další 
výukový program z CEV Hrachov, tentokrát s názvem „Cesta vody“. 
O velikonočních prázdninách jsme se s žáky opět vydali do Aquaparku 
v Příbrami. Zdravá výživa byla opravdu velice žhavým tématem, kterému 
jsme se během celého školního roku věnovali, a tak není název dalšího 
výukového programu překvapením - Zkus to zdravě, aneb cvičíme 
se Zdravíkem a Jedlíkem. Žáci se během dopoledne dozvěděli obrovské 
množství informací o zdravé výživě. Další akcí v měsíci dubnu byl výchov-
ný koncert Hudební šlehačka plná Smetany. Jak už název koncertu napo-
vídá, jeho obsah byl věnován jednomu z našich nejznámějších hudebních 
skladatelů, Bedřichu Smetanovi. V dubnu se žáci zúčastnili výtvarné sou-
těže na téma myslivost. Úkolem bylo nakreslit obrázek na téma myslivost 
libovolnou technikou. Obrázky byly velice povedené a tak jsme mohli slavit 
úspěch jedné z žákyň. M. Šachová se ve své kategorii umístila na krás-
ném 3. místě a za svou snahu byla odměněna věcnou cenou. Poslední 
akcí měsíce dubna byla novinka „sférické kino“. Jídelna se proměnila 
v kinosál, který vypadal jako cirkusové šapitó. Po vstupu do něj mohli žáci 

Š���� 
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sledovat naučný film nazvaný Tajemství stromů. Začátek měsíce dubna 
přinesl poslední návštěvu táborského divadla. Vydali jsme se na další  
pohádku s názvem Tři přadleny. Hned další den nám krásné slunečné 
počasí dovolilo zorganizovat akci dětské mobilní dopravní hřiště, které 
si vyzkoušeli nejen žáci ze školy, ale i děti z mateřské školy. Při té příleži-
tosti nás navštívil i příslušník Policie ČR, který řídil provoz na hřišti 
a dětem vyprávěl o práci policie. 22. 4. jsme v rámci Dne Země uklízeli 
okolí naší školy, snažili jsme se naši Zemi trochu zkrášlit před pěknými 
obdobími jara a léta. Jako každý rok jsme měli s úklidem Země plno prá-
ce. V květnu jsme se v rámci projektu dovedné ruce vydali na návštěvu 
pneuservisu pana Kříže, který žákům předvedl jak vyměnit pneumatiku, 
nebo jak ji spravit. 16. 5. se vybrání žáci 2. - 4. ročníku zúčastnili fotbalo-
vého turnaje McDonalds cup. V těžké konkurenci podali co nejlepší výkon 
a nasbírali velké množství zkušeností pro reprezentaci v letech příštích. 
Poslední týdny v květnu jsme se vydali hned na dvě exkurze. První byla 
do CEV Semenec, kde se žáci zúčastnili výukového programu, 
Lov na pravěké zvíře. Žáci si vyzkoušeli, jak si vyrobit vlastní primitivní 
nástroje, které sloužili, jako nutnost k přežití v pravěku. Druhou exkurzí 
byla návštěva ZIS v Táboře a hasičského sboru, za organizaci této exkur-
ze děkujeme panu M. Peterkovi, který nám celý program zorganizoval. 
V rámci pouti 22. 5. proběhl pouťový trh a výstava výtvarných prací nejen 
žáků ZŠ, ale také dětí z MŠ. 

V květnu žáci k příležitosti svátku maminek i nadcházejícím dni otců  
připravili pro rodiče a ostatní přátele vystoupení. Děti maminkám a všem 
ostatním hostům zazpívaly, zarecitovaly básničky s tématikou o mamin-
kách, děvčata zatančila taneček a žáci z kroužku hry na flétnu zpestřili 
vystoupení několika lidovými skladbami. Pro naše hosty jsme dopoledne 
před vystoupením připravili zdravé občerstvení. A všechny děti si pro ma-
minky připravily osobní přání a hedvábný kapesníček jako vzpomínku 
na tento den.  Na konci května jsme se společně fotili. První den v červnu 
byl ve znamení svátku všech dětí. Pro děti byla zorganizovaná olympiáda, 
při které mohly změřit své schopnosti a byly odměněny diplomy, medaile-
mi. Dále jsme na hřišti vytvořili několik stanovišť, kde žáci plnili různé spor-
tovní úkoly. Všichni byli na závěr sladce odměněni Hned další den se žáci    
4. ročníku zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Táboře, kde někteří z nich  
na základě výsledků testu a cvičné jízdy v provozu získali cyklistický prů-
kaz. Další den se vybraní žáci z 2. - 4. třídy zúčastnili dopravní soutěže. 
Žáci D. Kotalíková, J. Mikeš, M. Šachová, Š. Peterka, J. Kotalíková         
a R. Buzek měli za úkol předvést svoje schopnosti a vědomosti v rámci 
testu a jízd na kole, dopravních předpisů a zdravovědy. Pohádková říše 
Fábula byla místem našeho letošního školního výletu. V polovině měsíce 
června se vybraní žáci zúčastnili atletického okresního přeboru v Táboře. 
Naší poslední exkurzí tohoto školního roku byla návštěva hradu Kotnov 
spojená s exkurzí na stezku třídění odpadu do Rumpoldu. Se školním  
rokem jsme se rozloučili šipkovanou, kterou pro své mladší spolužáky při-
pravili žáci 4. ročníku. 
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Den proti úložišti 
 
V sobotu 23. dubna 2016 se uskutečnil druhý ročník „Dne 

proti úložišti“. Ve všech sedmi lokalitách, kde Správa úložišť radioaktivních 
odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště jaderného odpadu, zorga-
nizovali místní občané pochody, maraton, koncerty, výstavy a další pro-
testní akce.  

Ve zdejší lokalitě Magdalena jsme se mohli připojit k „Cestám krajem, 
kde NEbude úložiště“. Do společného cíle v kluturním domě v Padařově 
dorazila pěšky, na kole i vlakem asi stovka lidí z Nadějkova, Chyšek,    
Jistebnice a okolí, včetně starosty Jistebnice Vladimíra Maška. Mohli zde 
získat aktuální informace, které se týkají hledání místa pro vybudová-
ní úložiště, poslechnout si kapelu Le-Grace a občerstvit se. Na 17. hodinu 
bylo připraveno promítání filmu „Cesta na nejbezpečnější místo Země“, 
který z pohledu jaderného fyzika popisuje dlouholeté – a marné – hledání 
místa pro trvalé a bezpečné uložení radioaktivního odpadu.  

Den proti úložišti podpořilo Město Jistebnice, Obce Nadějkov a Božetice, 
osadní výbory Padařov, Makov a Božejovice a spolky Zachovalý kraj 
a Naše Chyšecko. 

Z Nadějkova se do Padařova vydali hlavně skauti, s doprovodem Anež-
ky, Katky, Evy a Jitky. Fotky najdete na webu www.nechcemeuloziste.cz, 
www.zachovalykraj.cz a skautnadejkov.rajce.idnes.cz. 

Olga Černá  

Čtenářský kroužek 
S blížícím se koncem školního roku skončila pro školní děti čtenářská 

soutěž. Počátkem června jsme vyhlašovali její výsledky. Na prvním místě 
se umístili dvě vítězky Jana Kotalíková (4. třída) a Rozáree Špallová        
(6. třída), na druhém místě se ztrátou jediného bodu se umístila Kristýna 
Špallová (4. třída). Třetí místo patřilo Tereze Novákové (2. třída). Společ-
ně jsme každý čtvrtek odpoledne četli již zmíněnou knihu Ronja, dcera 
loupežníka. 

Rovněž skončilo čtení pro děti předškolního věku. Od Velikonoc jsme 
četli pohádky z knížek Malá čarodějnice, Ferda Mravenec, Kouzelná    
baterka a Malý špalíček pohádek. Společně jsme přečetli i celé knihy: 
Krtčí výlety, Jitka a kytka, Zik a Cháta. Teď už nezbývá nic jiného, než 
si pořádně užít prázdniny a po nich budeme v našem společném čtení 
pokračovat. 

Petra Macháčková 
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   Knihovna 
 
    Pouťová výstava 
     Po roce jsme uspořádali další z našich pouťových výstav. Ko-

nala se v neděli 22. května. Tentokrát vystavoval pan Stanislav Novák 
z Petříkovic a pan Rudolf Svoboda z Nadějkova. Pan Novák se již dlouhé 
roky věnuje řezbářství a také přivezl krásné keramické dekorace. Pan 
Svoboda společně se svým bratrem Petrem vystavoval tzv. suiseki, jedná 
se o kameny, které jsou pro jejich majitele určitým způsobem zajímavé 
např. tvarem, strukturou, povrchem apod. Takový kámen se vezme domů 
a dále se upravuje. Tento zvyk pochází z Číny a v 8. století jej převzali 
Japonci. V současné době lze nalézt takovéto sběratele téměř po celém 
světě. Vystavenou kamennou scenérii dále doplňovala letitá bonsaj. 

Mateřská škola vystavovala městečko vyrobené z papírových krabic 
a děti ze základní školy namalované hrady a zámky z celé České republi-
ky. K vidění byly také modely sestavené z Lega a Merkuru. Nechyběly ani 
práce dětí z keramického kroužku, které si návštěvníci, podobně jako 
v loňském roce, mohli zakoupit. 

Celou výstavu prozářila nádherná květinová výzdoba od paní Elišky Svo-
bodové. Všem vystavovatelům bych chtěla touto cestou za uspořádání 
výstavy poděkovat. 

 
Noc s Andersenem 
Z pátku na sobotu 27. a 28. května jsme pro děti opět připravili akci   

nazvanou Noc s Andersenem. Jedná se o přespání v knihovně, kde je pro 
děti připravena řada zajímavých her a činností, při kterých si mohou     
vyzkoušet svojí zručnost a také bystrost, protože řada úkolů je založená 
na pozornosti dětí a prověří, co si děti ze společného čtení odnesly. Letoš-
ním hlavním tématem se stali loupežníci a to podle knížky Ronja, dcera 
loupežníka od Astrid Lindgrenové. Jedná se o dobrodružný příběh dvou 
loupežnických dětí, které se snaží usmířit znepřátelené tlupy svých otců. 
My jsme si samotný děj trochu poupravili a celé pozdní odpoledne jsme 
strávili v zámeckém parku, kde jsme společně řešili hádanky a plnili úkoly, 
aby se nám ze spárů loupežníků podařilo osvobodit Ronju. Děti měly  
možnost vyzkoušet si střelbu z kuše, praku, hod oštěpem a mezi těmito 
činnostmi luštily tajenky. Všemi těmito úkoly je provázel loupežnický synek 
Birk. Nakonec se nám Ronju podařilo osvobodit a v kinokavárně na nás 
čekala zasloužená večeře, kterou pro nás připravila paní Marcela Chocho-
latá. Zbytek večera jsme strávili hraním, luštěním a společným čtením. 
Celá akce se moc vydařila a musím říct, že o zábavu nebyla nouze.  

Opět bych ráda poděkovala všem, kteří mi s přípravou pomohli a také 
maminkám za donesené dobroty.  
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Ve škole dále probíhal ve spolupráci se spoluobčany a obcí sběr druhot-
ných surovin - starého papíru, v letošním roce hliníku a PET víček. Dále 
pokračoval projekt Recyklohraní, který se zabýval sběrem starých baterií 
i ostatní nepotřebné a použité elektroniky. Pokračovali jsme ve sběru   
pomerančové kůry. Sběrové akce pomáhají nejen k výchovným účelům,  
žáky učíme nakládání s druhotným odpadem, ale zároveň finanční výtě-
žek byl v letošním roce použit na nákup cen pro žáky při školních soutě-
žích, byly nakoupeny dárky na Mikuláše, dětský karneval a Dětský den. 
Všem rodičů, kteří se sběrů zúčastnili, bychom chtěli touto cestou poděko-
vat. 

Ve škole dále probíhalo několik projektů. Konkrétně to jsou: 
„Dovedné ruce“ v rámci Strategického plánu LEADER OS MAS Krajina 

srdce, Fiche (opatření) č. 11,III.2.2. Zvýšení počtu a kapacity místních lea-
drů na základě dotačního programu SZIF – Státního zemědělského inter-
venčního fondu Dotačního programu rozvoje venkova – pokračující pro-
jekt. 

Projekt „Minipodnikání“ který je realizován z projektu „MINIPODNIKÁNÍ 
NA ZŠ“ reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0062 – žáci založili v rámci projektu žá-
kovský minipodnik Nadějkovské srdce – podnik vyráběl keramické před-
měty a hračky, projekt dále volně pokračoval i v roce 2015/2016 – pokra-
čující projekt. 

Od července 2015 škola realizovala projekt Jazykové a komunikační 
dovednosti, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2392 projekt byl realizován v rámci 
Výzvy 56 OPVK v rámci projektu se dva pedagogové ZŠ účastnili 14 den-
ního jazykového kurzu na Maltě, byly založeny dvě třídní čtenářské dílny, 
zakoupeno 512 knih, 5 čteček. Žáci dále využívají tuto výbavu pro zlepšo-
vání čtenářských a komunikačních dovedností 

Dále připravujeme řadu školních i mimoškolních akcí, školních projektů, 
již v září nás čeká týden zdraví, tentokrát na téma dětská práva. Všichni 
se mohou těšit i na mimoškolní činnost, dále budou pokračovat kroužky 
flétny, anglického jazyka, pohybový kroužek a počítačový, případně dle 
zájmu budou některé kroužky obměněny na dramatický kroužek a kroužek 
dovedných rukou. Také již plánujeme výlety a kulturní akce. Rádi uvítáme 
jakoukoliv podporu a náměty z řad rodičů i ostatních spoluobčanů. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem svým spolupracovníkům, kteří 
po celý rok velmi svědomitě a kvalitně plnili úkoly na svých úsecích práce 
a tak umožnili úspěšný průběh letošního školního roku. 

Všem p řejeme p říjemnou letní dovolenou, d ětem krásné a radostné 
prázdniny. 

Těšíme se na shledanou v zá ří na po čátku školního roku 2016/2017. 
                                                    Tomáš Anděl, třídní učitel 
                                                    Mgr. Regina Mihulová, ředitelka školy 
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   Cesta za pohádkou 
 
     Přes nemalé nástrahy počasí jsme přípravy zvládli a sešli 

jsme se 4. června odpoledne, abychom oslavili Mezinárodní Den Dětí. 
Kouzelné postavičky si na jeden den odskočily ze svých pohádek 
a připravily pro děti pohádkovou cestu nadějkovským zámeckým parkem, 
kde pro ně byly připraveny různé úkoly. Na startu děti vyprovázel Večerní-
ček. Rozdal kartičky s čísly stanovišť, kam se za splněný úkol získávaly 
razítka od pohádkových postaviček. Na „Cestě za pohádkou“ čekal      
Maxipes Fík s Ájou, kde si děti vyzkoušely chůzi na chůdách, Else a Anně 
z „Ledového království“ pomohly s krmením Olafa, u „Včelích medvídků“ 
Čmeldy a Brundy sbíraly slaďoučký pyl, fyzickou zdatnost při válení sudu 
prověřili čert a Káča, střelbu lukem zkusily u Rebelky s Vikingem, 
u Shreka s Fionou zapojily ruce i nohy na lanové dráze a u siláků Asterixe 
a Obelixe  se posilnily jejich čarodějným lektvarem. U perníkové chaloup-
ky za zvuku kuňkání žab zdobily perníčky, které předtím Jeníček s Mařen-
kou čarodějnicím odloupali. Vodník s vílou na dalším stanovišti vyzkoušeli 
trpělivost dětí při lovu rybiček a Pat a Mat šikovnost při zatloukání hřebíků. 
Na závěr cesty pomohly „Pyšné princezně“ Krasomile rozezpívat květinu. 
V cíli děti opět čekal Večerníček s pamětní medailí a sladkou odměnou.  

Na hřišti u hasičárny si děti a rodiče zpříjemnili čekání u Křemílka 
a Vochomůrky malováním na obličej a diskotékou s DJ Burdíkem. Pro 
unavené a vyhládlé cestovatele bylo připravené občerstvení v podobě 
grilovaných klobásek, buřtíků a sýrů, ochutnali koláčky od „čarodějnice“ 
Mařenky a ke svátků dětí se celé odpoledne čepovala malinovka zdarma. 
V pohodové a přátelské atmosféře jsme první ročník „Cesty za pohádkou“ 
ukončili kolem 21:00. Cesty se zúčastnilo asi 70 dětí z Nadějkova 
i dalekého okolí.  

Věříme, že se podaří uspořádat i další ročník a díky nadšeným dobrovol-
níkům udělat dětem hezkou nadějkovskou tradici.  

Děkujeme všem pohádkovým postavičkám, „švadlence Hance“, obsluze 
občerstvení a zábavy a v neposlední řadě sponzorům:  

SDH Nadějkov  
Obec Nadějkov  
Farmtec a.s., Jistebnice  
Jana Dvořáková – UNISPOL, Nadějkov  
Hostinec u Jandů, Nadějkov  
Bláhův dvůr – Ing. Lenka Kardová- Charvátová, Starcova Lhota  

Hanka Buchnarová 
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Kroužek mladých hasi čů 
 
Každé pondělí v 16.00 hodin odpoledne se scházejí mladí hasiči 

na pravidelných schůzkách. Z původních 21 dětí, kteří se přihlásily 
na první dubnovou schůzku, se jejich počet rozrostl na 35. Z toho důvodu 
jsme posílili i řady vedoucích, kde se kromě Kamči, Hanky a Marušky   
zapojila do přípravy mladých hasičů i Terezka Hulanová.  

Připravujeme se na celostátní hru Plamen a učíme se nejen ovládat 
hasičskou techniku, ale i zvládnout základy požární ochrany, zdravovědy, 
topografie a vázání uzlů. Je toho opravdu hodně, ale kromě přípravy 
v hasičárně stíháme i pohybové hry na hřišti a řadu dalších činností, jako 
např. exkurzi u profesionálních hasičů v Táboře (9. 4.), pálení čarodějnic 
v Nadějkově (30. 4.) a pochod sv. Floriána v Chyškách (8. 5.).  

Jsme opravdu dobrá parta, zvykli jsme si na sebe rychle. A je skvělé, 
že i přestože jsou některým pouhé 4 roky a těm starším 13 let, pomáháme 
si a držíme při sobě.  

11.června nás čekala první okrsková hasičská soutěž ve Starcově Lhotě. 
Postavili jsme 4 dětské týmy a i přes krátkou přípravu jsme to zvládli,   
protože děti jsou moc šikovné a „práce“ s vodou je baví. Štěstí nám při-
nesla snad i nová hasičská trika s dráčkem na zádech, které nám jako 
sponzorský dar zakoupila a nechala potisknout firma Cedron plus s.r.o., 
Nadějkov.  

Před prázdninami 27.června se na chvilku rozloučíme, aby si užili      
zaslouženého odpočinku děti i vedoucí a v září se zase vrhneme naplno 
do příprav na celorepublikovou soutěž Plamen.  

Informace i s fotografiemi naleznete na našich internetových stránkách 
www.mhnadejkov.estranky.cz. Držte nám palce!!! 

Hanka Buchnarová 


