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 Narodili se:  
 Ema Roubalová, Natálie Sládková, Rostislav Mikeš,  
 Julie Cimpová 
 

 Životní jubilea oslavili:  
 v červenci: Jiří Čapek, Anna Kozáková, Jaroslav Dvořák, 
 Antonín Picka, Miroslav Kolář, Marie Fernandezová,  Ilona Klatovská, 
 Stanislava Kotalíková, František Votruba 
 v srpnu:  Jaroslava Jílková, Josef Benda, Marie Fairaislová,   
 František Čipera, Květuše Našincová 
 v září: Václav Kolář, Arnošt Novák, Milan Kvasnička,  
 Václava Nováková 
 

 Blahop řejeme!  
 
 

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

Tel.+fax 381 272 117, 381 272 017, e-mail: starosta@nadejkov.cz, knihov-
na@nadejkov.cz.Redakce Z.+O.Černých. �Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 100 ks.  

� Toto číslo vychází v září 2012 � 
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Informace k Hlasu Nad ějkova  
 
Příspěvky 
 Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Nadějkova!  
Uzávěrka dalšího čísla je 15. prosince 2012, všechny příspěvky jsou vítá-
ny. Můžete je posílat na adresy uvedené v tiráži nebo přinést na obec či 
do knihovny. Prosíme zejména o zasílání pozvánek na akce ! Mohou být 
zveřejněny nejen v Hlase, ale i na webu obce a Venkovské tržnici. Na in-
ternetu je možné zveřejnit i fotografie. 
 
Inzerce   
 pro místní zdarma, pro přespolní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/stránka 
A5. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější Venkov-
skou tržnici (www.venkovskatrznice.cz, vkládání inzerátů je bezplatné). 
 
Předplatné   
 Ve výši 21 Kč / číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, tj. 7 Kč + 14 Kč) 
si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, e-mail: urad@nadejkov.cz).  
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Zimní údržba 
str.7 

Kříž, pomník a lípa 
na náměstí 

str.14 

HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XX, číslo 3     září 2012 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Hry bez hranic 
 

str. 18 

Pro rozhodnutí, zda je možné v Nadějkově 
solit silnice, bylo třeba provést „Hydrogeolo-
gické posouzení vlivu solení silnic na kvalitu 
podzemních vod". Posouzení stálo obec 
42.000 korun.  

 

Ač chudičká jest obec naše, přece také 
ráda byla by po příkladu jiných vezdejších 
obcí dala postavit společný pomník přísluš-
níkům svým, kteří stali se obětí hrozné 
světové války.  

 

Pořadatelé připravili celkem deset disciplín, 
ve kterých se zúčastněné týmy utkaly o cel-
kové vítězství a o čest pořádat Hry bez hra-
nic v příštím roce. Již od první soutěže proje-
vovalo svou kvalitu družstvo z Nadějkova... 

Stru čně z obsahu: 

Zastupitelstva a rady (2) Dota ční akce (6) Lesy a rybníky u Chlístova (7) 
Úložišt ě RAO (7) Povolování kácení (8) Kominík (8) Výzva pr o spolky (8)
Krajské volby (9) Kurzy va ření (10) Školní rok 2012-13 (11) Bi řmování (13) 
Kalendá ř milevských premonstrát ů (13) Farská zahrada (17) Igelitfest (19) 
Spolek Fikar (20) Čajovny (22) Skaut (22) Knihovna (23) P ěkná hodiny a 
vítání d ětí (24) Pozvánky na farmá řské trhy a Den hospic ů (24) Fotbal (25) 
Cvičení v Nad ějkov ě (25) a Jistebnici (26) Je oteplování hrozivé? (26)  Kra-
sec - co pro vás m ůže udělat (27) Spole čenská kronika (28)  
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 Z jednání obecního zastupitelstva  
 
Rada č.11/12 14. 6. 2012 
 

projednala plánovací setkání na „Úpravy náměstí“, plánované na středu 
27. června v 17 hodi 
vzala na v ědomí, že obec vyhrála soud o určení vlastnictví na budovu 
tělocvičny nad manželi Bursíkovými. 
pov ěřila jednáním s M.Turnovcem ohledně pronajatých pozemků Stani-
slava Hejnu a Josefa Dvořáka. 
rozhodla  
� použít dotace mikroregionu Venkov (50.000 + 22.000 = 72.000 Kč) pro 

opravu havarijní části krovu obecního domu čp. 5 - Součkoviny, 
� že letos veškeré opravy bývalých kanceláří JZD v Petříkovicích, koupe-

né loni pro potřeby obce, zvláště SDH, proběhnou bez finanční účasti 
obce, bude je hradit SDH. 

� svolat zasedání zastupitelstva na 29. června, hlavním bodem bude 
schválení závěrečného účtu obce za rok 2011. 

 

Zastupitelstvo č. 5/12,  29. 6. 2012 
 
Zastupitelstvo schválilo 
� závěrečný účet za rok 2011. 
� nákup nového obecního vozidla, výběr ponechává na správci majetku 

obce a starostovi. Nejvyšší cena: 234 648,60 Kč. 
� rozpočtovou změnu č.3. V příjmech i výdajích je ve výši 325 281 Kč 
� žádost o bezúplatný převod i samotný bezúplatný převod pozemku 

pp.č. 348/12, pp.č. 348/7 a pp.č. 348/13 v k.ú. Nadějkov z vlastnictví 
ČR do vlastnictví obce Nadějkov. Obec Nadějkov se zavazuje o převá-
děné nemovitosti řádně pečovat a užívat je ve veřejném zájmu jako 
veřejnou zeleň. Obec Nadějkov se dále zavazuje, že převáděné nemo-
vitosti nebudou využívány ke komerčním či jiným výdělečným účelům, 
nebudou pronajímány ani nebudou převedeny ve prospěch třetí osoby, 
to vše po dobu deseti let od doby právních účinků. 

� žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod 
pozemku st.p.č. 45 v k.ú. Petříkovice, z vlastnictví ČR do vlastnictví 
obce Nadějkov. Obec Nadějkov se zavazuje o převáděnou nemovitost 
řádně pečovat a užívat ji ve veřejném zájmu pro potřeby Sboru dobro-
volných hasičů Petříkovice, příp. dalších občanských sdružení této 
místní části. Obec Nadějkov se dále zavazuje, že převáděná nemovi-
tost nebude využívána ke komerčním či jiným výdělečným účelům, ne-
bude pronajímána ani nebude převedena ve prospěch třetí osoby, to 
vše po dobu deseti let od doby právních účinků vkladu vlastnického 
práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu ne-
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 KRASEC – co pro nás 
 může udělat? 
 
 KRASEC je nezisková organizace zastřešující a propojující 
v Jihočeském kraji ty organizace, které se věnují ekologické výchově, po-
radenství a práci s veřejností v oblastech souvisejících s péčí o životní 
prostředí.  

 Na KRASEC se můžete obrátit o odbornou radu, chcete-li vědět, jak 
například naložit s nalezeným zraněným divokým zvířetem, jak nejlépe 
zaizolovat dům, šetřit energii a tím i vlastní kapsu, nebo kam pro místní 
zdravé biopotraviny. Odborní poradci vám pomohou s mnoha dalšími 
otázkami, které souvisí s lepší kvalitou života a s péčí o životní prostředí.  

 Organizace sdružené v KRASCI se věnují také ekologické výchově 
dětí. Pomáhají učitelům učit děti o přírodě a souvislostech současného 
světa. Programy či exkurze, které nabízíme školám a školkám, jsou zamě-
řené na různá témata a přizpůsobené věku dětí.  

 Další oblastí služeb pro veřejnost je pořádání seminářů, exkurzí a 
vzdělávacích akcí s environmentální tematikou pro veřejnost i odborníky. 
Chcete se podívat, jak se dá ekologicky bydlet? Jak vypadá přírodní za-
hrada? Nebo kořenová čistírna odpadních vod? Stačí se podívat na strán-
ky www.krasec.cz, kde naleznete pozvánky na řadu zajímavých akcí. 

 Krasec i členské organizace disponují množstvím publikací k rozdání, 
či zakoupení a tematicky zaměřených výstav, které si můžete zapůjčit 
(například „Jak nakládat s odpady?“, „Stopy v krajině“, nebo na mládež 
zaměřenou výstavu „Čus vydrus“ zaměřenou na mládež. 
 

Organizace sdružené v KRASCI, které Vám pomohou: 
 Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Cassiopeia, Český nadační 
fond pro vydru, ČSOP Šumava, Daphne, Ekocentrum – Elektrárna králov-
ského města Písek, EkoWatt, Hnutí DUHA, Jihočeské matky, O. s. Vespo-
lek, Ochrana fauny ČR, Regio Písek, ROSA o.p.s., Slavonická renesanční 
o.p.s., ZO ČSOP Šípek, ZOO Ohrada.  
 Kontakty na ně najdete na www.krasec.cz 

Lucie Černická, Krasec o. s. 
 

Krasec o.s.  – krajská síť environmentálních center v jižních Čechách 
Senovážné nám. 9 
370 01 České Budějovice 
tel.: 387 201 699, 773 469 776 
e-mail: krasec@krasec.cz 
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 Je oteplování opravdu hrozivé,  
 nebo jen opakující se rozmar p řírody? 
 

Dle záznamů a pátrání a pátrání mého otce, kronikáře Nadějkova, 
jsem přišel na roky ověřené skutečnosti, že se za několik let počasí opa-
kovalo, střídajíce roky teplé a studené. 

Tak ten poslední v jeho zápise z roku 1974, který možná mnozí ještě 
pamatujete, byl velice teplý prosinec, nejteplejší za posledních 200 let. 
na hrobech kvetly macešky a na loukách sedmikrásky, teploty byly kolem 
nuly až do 13- ledna, kdy se tu a tam objevily mírné noční mrazíky. Sníh 
samozřejmě nebyl. 

Podle pramenů historie již v r. 1129 byla velmi mírná zima bez sněhu. 
V roce 1186 byly stromy již v únoru v plném květu a již počátkem května 
začínaly žně! V roce 1331 sedláci na Tři krále pilně orali a seli. Roku 
1420 na počátku března kvetly stromy, v dubnu byla vinná réva v plném 
květu a koncem dubna se česaly třešně.  

Roku 1479 za deštivého a větrného počasí nespadla ani vločka sně-
hu, v březnu bylo vše v plném květu, koncem měsíce dozrávaly třešně. 
V roce 1551 byl kromě hor sníh vzácností. Dostavily se však po vytrva-
lých deštích záplavy. V roce 1561 na Štědrý den se zelenaly louky, kvetly 
fialky i bez! V roce 1672 bylo v lednu takové horko, že lidé nechávali 
v noci otevřená okna a v polovině ledna již všechno kvetlo. V druhé polo-
vině 18. století byly zimy velmi mírné a neprojevovaly se ani sněhem, ani 
ledem. V roce 1778 byly povodně. Totéž v roce 1783 po mírné zimě. 
V roce 1788 koncem února sedláci orali s seli. V roce 1796, 1798 a 1806 
byly zimy opět velmi mírné. 

A tak si nakonec dovolím poznámku: „příroda je mocná čarodějka“ a 
jde svými cestami miliony let a nenechá se ovlivnit lidským snažením, ani 
ničením. Proto si myslím, že se zatím nemusíme tak moc bát. 

 

Dle poznámek Karla Jindráka zaznamenal dr. Milan Jindrák 
 

 Cvičení v Jistebnici 
 

 Powerjoga, pilates , balancejoga od 1. října  v nové tělocvičně  ZŠ 
Jistebnice vždy v pondělí od 19 do 20 hodin. S sebou karimatku, menší 
míč (overball), mikinu, individuálně pití.  
 Cvičení vede Bc. Lucka Tomečková. Cena  jedné hodiny je 40 Kč, 
možnost zakoupení zvýhodněných permanentek. 

S��� / ����	� 
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movitostí. 
� uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene 

– souhlas s umístěním energetického zařízení s firmou E.ON za úplatu 
5 500 Kč pro stavbu „Brtec: VN,TS, NN“. Smlouva (návrh) ze dne 
6.6.2012, týká se pozemku parc.č. 721/1,2, 1052/1 1055/1,2. 

� příspěvek na opravu koupelny v bytě v čp.105 do výše 10 000 Kč. 
� přijetí dotací z POV mikroregionů Venkov a Čertovo Břemeno takto: 

a) přes Čertovo Břemeno na opravu obecních cest s cyklostezkami, 
bude použita na horské vpusti na Homolskou cestu. Celková akce 72 
000 Kč, spoluúčast 22 000 Kč. Smlouva s Ladislavem Novákem z Kvě-
tuše. 
b) přes mikroregion Venkov: na opravu společenských zařízení, klubo-
ven atd. bude použita na opravu krovu a střechy čp. 5. Celková akce 
72 000 Kč, spoluúčast 22 000 Kč. Nabídku podal Jiří Dušek, smlouva 
byla sepsána. 

 
Zatupitelstvo vzalo na v ědomí 
� Závěrečný účet DSMO Čertovo břemeno za rok 2011 a Závěrečný účet 

DSMO Venkov za rok 2011.  
� informaci o technickém stavu obecního bytového domu čp105: kotel 

dosluhuje, vytápění bytů bylo v průběhu let řešeno způsobem Pejsek a 
kočička, takže takřka každý byt to má jinak. Nastupuje potřeby topení 
sjednotit a pořídit nový kotel. Obec zadala vyprojektování firmě TZB 
Tábor. 

� informaci o plánování úprav náměstí: 2. plánovací setkání na úpravy 
náměstí proběhlo ve středu 27.6., výsledky jsou zveřejněny na nástěn-
ce ve vstupu do úřadu. Rekonstrukce bude mít několik fází. Nynější 
dotace nadace Partnerství bude použita na rekonstrukci spodní části 
náměstí.  

� příští zasedání bude 27. července, bude probíráno vodné 
 

Rada č.12/12, 23. 7. 2012 
 

rozhodla , že podání žádosti o dotaci přes MAS (program leader) – zlep-
šení vzhledu veřejného prostranství - bude závislé na výsledku třetího plá-
novacím setkání k náměstí. Pokud setkání proběhne v souladu 
s projektem, rada schvaluje podání žádosti. 
projednala s hostinským panem Kromkou pravidla pořádání akcí 
v hostinci a stížnosti na provoz hostince 

Zastupitelstvo č. 6/12,  27. 7. 2012 
 
Zastupitelstvo schválilo  
� zvýšení vodného na 29 Kč za 1 m3. Zvýšení platí od příštího účtovací-

ho období. Starosta poslal e-mailem a dal na úřední desku vyúčtování 
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vodního hospodářství od nájemce, firmy ČEVAK (chybí 124 tisíc ko-
run).  

� na základě vyúčtování Her bez hranic proplacení částky 10.377 Kč Jit-
ce Pincové, která zastupovala organizační tým. 

� prodej stávajícího obecního automobilu Fabie panu Milanovi Koutníkovi 
z Vlksic za 30 000 Kč. 

� předběžně vypracování dotační žádosti na obnovu centrální části ná-
městí pro program Leader přes MAS Krajina srdce – žádost se může 
začít připravovat, pokud občané na plánovacím setkání 1. srpna dopo-
ručí pokračovat v realizaci projektu  

� vypracovat žádost o dotaci na opravu Bílého domu v Petříkovicích. 
Podmínkou je, že budou souhlasit hasiči a podílet se na vypracování 
žádosti. 

 

Zastupitelstvo neschválilo návrh vypracovat žádost o dotaci na opravu 
střechy a prostor čp. 5 Součkoviny 
Zastupitelstvo pov ěřilo Pavla Šitnera zastupováním obce ve věci smluv 
pronájmů pozemků na honitby. 
Zastupitelstvo vzalo na v ědomí výsledek výběrového řízení na opravu 
oken v budově obecního úřadu. 
 

Rada č.13/12, 5.9. 2012 
 

vzala na v ědomí informaci o opravě silnice č.12128 z Modlíkova na Bo-
žetice a uzavírce, která byla vyvěšena na úřední i elektronické desce. 
souhlasí s podáním dotační žádosti na opravu budovy v Petříkovicích na 
st.p.č.45 v k.ú. Petříkovice. Žádost podá SDH, obec se SDH uzavře 
smlouvu o zápůjčce budovy na dobu minimálně 10 let. 
zveřejňuje zám ěr prodeje a pronájmu pozemku (části) č.721/1 v k.ú. Br-
tec podle jejich žádosti za účelem založení ovocného sadu a zahrady a 
chovu zvířat.  
 

rozhodla 
� proplatit SDH Nadějkov po předložení paragonu buřty, zakoupené na 

každoroční pečení s dětmi na ukončení prázdnin 
� neprodloužit nájemní smlouvu na obecní byt v DPS z důvodu neplnění 

finančních závazků; pokud nájemci splní slib splatit všechny dluhy do 
7.9., bude o věci jednat dále 

� objednat úpravu silnice na otočkách v Brtci a Mozolově, protože je to 
v rámci rozpočtu. O dalších opravách silnic rozhodne zastupitelstvo, 
které bude také schvalovat rozpočtové změny.  

� schválit žádost o výpůjčku i samotnou výpůjčku pozemku st.p.č. 45 
v k.ú. Petříkovice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových pro Obec Nadějkov  

� vyhlásit Kulturním dědictvím venkova - Památkou místního významu 
historický střed náměstí Prokopa Chocholouška, na němž se nachází 
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 Tým - Muži Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Petrastav Radenín 5 5 0 0 18:2 15 

2. Jistebnice B 4 4 0 0 17:5 12 

3. Červený kůň Tábor 5 3 0 2 23:9 9 

4. Nadějkov 4 2 0 2 7:12 6 

5. Dražice C 5 1 1 3 8:11 4 

6. Oldřichov 4 1 1 2 6:9 4 

7. Míč 4 1 0 3 9:16 3 

8. Stádlec 5 0 0 5 4:28 0 

 Cvičení pro malé i v ětší 
 

Od 3. října začínáme cvičit v tělocvičně, vždy od 18 - 19.30 hodin. Tě-
ším se na všechny, kdo chodili v loňském roce, ale i na nové dětičky, které 
si chtějí protáhnout tělíčka a zařádit si..  

V sobotu 6. října v 15.30 hod začínáme v tělocvičně s aerobicem s Ma-
ruškou Zemanovou. Karimatku, pití, sportovní obuv a dobrou náladu s se-
bou.  

Hanka Martínková 
 

 Fotbal v Nad ějkov ě 
 

TJ Sokol Nadějkov obnovil v sezóně 2012/2013 svoji činnost 
v kategorii mužů 4 třídy, skupina A. V prvních šesti utkáních získal 6 bodů 
po dvou výhrách a čtyřech prohrách. Tým se stále buduje, zájemci se mo-
hou přihlásit u kapitána týmu Miroslava Kromky (777 712 396).  

Od října začne také fotbalová přípravka dětí. Chlapci a děvčata před-
školního i školního věku si mohou přijít zahrát fotbal vždy ve čtvrtek od 
16:00 hodin na fotbalové hřiště v Nadějkově. První trénink bude 11. říj-
na.Bližší informace u P. Zdíka (732 355 393). 

Aktuální výsledky a termíny zápasů a tabulku najdete na 
stránkách Fotbalové asociace - odkaz je na ww,nadejkov.cz 
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 Pozvánky k soused ům  
  

V sobotu 29. září se na Vítkově náměstí v Prčici rozjedou další Prčické 
farmá řské trhy , tentokrát na téma „Podzim“. Vítáni budou zejména výrob-
ci a prodejci: 
� zahrádkářských a farmářských přebytků, potřeb pro zahrádkáře a cho-

vatele a podobně., 
� potravinářských produktů: pečiva, vajec, mléčných a masných výrobků, 

uzenin, ryb, medu, koření, sýrů, ovoce, zeleniny, zavařenin, brambor a 
podobně, 

� tradičních domácích potřeb z proutí, keramiky, skla, kovu, dřeva, vlny a 
podobně. 

 

 Využijte příležitosti a přijďte dobře nakoupit! 
 Na závěr ještě upozornění pro prodejce: Každý prodávající musí být 
předem přihlášen a mít schválený sortiment koordinátorkou trhů, paní Jar. 
Trpkovou, tel.: 737 766 889, email: Jaroslava.Trpkova@seznam.cz 
 Příští trh v Prčici na téma „Zima, advent a Vánoce" se bude konat v 
sobotu 1. prosince. 
 
Domácí hospic Jordán v Tábo ře zve na dvě akce ke Světovému dni 
hospiců 13. října: 
 bleší trh na zahradě restaurace Střelnice v Žižkově ulici mezi 10-17 
hod, spojený s programem pro děti. 
 noční koncert - veselé i smutn ější rozhovory houslí s cemballem 
na barokní notu -  v kostele Narození Panny Marie na Klášterním náměstí 
od 20 hodin. Vstupenky (doporučená cena 150 Kč) budou k zakoupení od 
24.9.2012 v našem hospici nebo před koncertem v kostele. 
 Celý výtěžek obou akcí bude věnován na provoz Domácícho hospicu 
Jordán. 

 Pěkná hodinka a vítání d ětí 
 

 tradiční akce pro nejstarší a nejmladší občany Nadějkova se chys-
tají i letos: 
 vítání d ětí do obce se uskuteční v obřadní síni obecního úřadu v 
neděli 25. listopadu  
 pěkná hodinka pro seniory s pohoštěním, vystoupením dětí a har-
monikou bude ve čtvrtek 13. prosince 
 Těšíme se na vás! 
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pomník obětem 1. světové války, Lípa Republiky, zasazená na 1. výro-
čí vzniku Československé republiky (28.10.1919) a kamenný kříž z ro-
ku 1901, umístěný proti vchodu do kostela Nejsvětější Trojice. Památ-
ka se nachází na pozemku č. 1030/1 v obci a k.ú. Nadějkov. 

� povolit výjimku z počtu žáků v ZŠ (méně dětí) pro školní rok 2012 – 
2013. Škola je tvořena dvěma třídami prvního stupně, kde by mělo být 
průměrně 12 žáků na 1 třídu. Na začátku školního roku do tohoto prů-
měrného počtu chybí 2 žáci. Povolením výjimky se obec zavazuje hra-
dit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost podle školského zákona. 

� povolit výjimku z počtu žáků v MŠ (více dětí) pro školní rok 2012 – 
2013. Podle vyhlášky o předškolním vzdělávání se naplňuje třída do 24 
dětí. Rada povoluje výjimku na 28 dětí, tedy o 4 více. 

� schválit členství Obce Nadějkov v honebním společenstvu Zhoř. Rada 
souhlasí, aby byly pozemky o celkové výměře 1.3574 ha začleněny do 
společenstevní honitby Zhoř – Vlksice. Rada projednala tuto záležitost i 
s Pavlem Šitnerem, kterého zastupitelstvo obce pověřilo jednáním za 
obec ve věci myslivosti. 

� že v hostinci obec zaplatí pouze závady, které nájemce a zástupce 
obce uvedli v předávacím protokolu, a objedná u firmy, která instalova-
la kotel, revizní prohlídku, protože je záměr doplnit topnou soustavu 
novými regulačními ventily a k tomu je nutné udělat po letní odstávce 
topnou zkoušku. 

� svolat zasedání zastupitelstva obce na 14. září od 18 hodin v kině. 
 

Zastupitelstvo č. 7/12,  14. 9. 2012 
 

Zastupitelstvo schválilo  
� rozpočtové změny tak, jak byly předloženy. 
� návrh na opravu komunikací: 300.000 Kč na výtluky a 149.000 Kč na 

cestu na Homole. Bude jednat s B.Hovorkou o opravě, poskytnout vá-
lec a svého pracovníka, čímž by se měla snížit nabídnutá cena od 
Údržby silnic Osečany. 

� podání dotační žádosti do programu LEADER na projekt Naděje pro 
náměstí – etapa II. 

� finanční spoluúčast obce do 50.000,-Kč (do rozpočtu na rok 2013) na 
dotační akci  Oprava hasičského domu v Petříkovicích. Hasiči na oplát-
ku bezplatně odpracují pro obec 100 brigádnických hodin na údržbu 
komunikací.  

� zveřejnění záměru přijmout darem pozemek č.657/37 v k.ú. Nadějkov 
� smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemeni pro stavbu „Střítež u Milevska, Číčovice samoty“ 
� návrh poslat stavebnímu úřadu a provozovatelům nelegální motokroso-

vé trati v Chlístově dopis o tom, že nebyla dodržena nařízení stavební-
ho úřadu o úplném odstranění stavby 
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Zastupitelstvo vzalo na v ědomí 
� bilanci vodovodu v Kališti. Občané platí 18 Kč za 1 m3. 
� že Rada Obce Nadějkov svým usnesením č. 54/12 dne 5.9.2012 vyhlá-

sila Kulturním dědictvím venkova - Památkou místního významu Histo-
rický střed náměstí. 

 

Zápisy ze zastupitelstva a usnesení rady obce jsou zveřejněny na webu 
obce a k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 
 
 

 Krátké zprávy 
 

Dotační akce 
 V nejbližší době dva šikulové z Květuše budou opravovat Homolskou 
cestu, její svažitou část. Láďa a Josef Novák (Kypta) zapustí čtyři horské 
vpusti, které zpomalí vodu při průtržích, jejíž sílu jsme už několikrát pozna-
li. Ale i menší srážky cestu poškozují. Takže toto je etapa před úplnou 
opravou silnice k obytné čtvrti. Akce bude stát 79 000 Kč, dotačně pomůže 
Jč Kraj přes POV 70%. 
 Hřbitovní zeď , která loni začala padat, se bude opravovat ze dvou do-
tačních titulů Jihočeského kraje. Opraví se asi 30 m2 zdi. Akce za 
195.000,-Kč, spoluúčast obce 90 000 Kč. 
 Střecha čp. 5, Součkovina se začne opravovat co nejdříve, bude to 
dělat Jirka Dušek. Opraví nejvíc poškozenou část trámoví. Akce je také 
dotační, celkem za 74 000 Kč, POV Jihočeského kraje uhradí 70%.  
 Protože srpnové třetí plánovací setkání i poslední zastupitelstvo schvá-
lilo pokračování v projektu na přeměnu náměstí, začneme na podzim s 
úpravou jeho spodní části, kterou budeme hradit z grantu Nadace Partner-
ství  (198 000 Kč). Na střední část kolem pomníku jsme podali žádost do 
programu Leader, výsledky budeme vědět koncem roku. Obě akce by mě-
ly být hotovy do listopadu 2013, na pokračování prací na náměstí budeme 
hledat další dotační tituly. 

Páni les ů a rybník ů 
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Knihovna 
 
 O prázdninách prošla knihovna revizí, při které jsme vyřadili 
skoro dvě stovky starších a poškozených knih; potěšilo mě, že 
řadu z nich našla už nové majitele. Ty, které zbyly, si můžete 
vzít ze skříně na chodbě úřadu. Přibyly hlavně dětské knížky, z 
regionální literatury Paměti městečka Borotína od Romana Cikharta a 
Jistebniceměsto husitského kancionálu, která vyšla k 750. výročí obce.  
 Od září postupně začíná normální provoz - knihovna je otevřená tři 
dny v týdnu, jednou za měsíc jezdí po okolí. Ve čtvrtek dopoledne chodí 
na čtení školka, od 11. října začneme (se Štěpánkou) s odpoledním čte-
ním pro děti ze školy. Kdo čtení nestihne, může přijít v pátek po vyučo-
vání. Páteční večerní čtení zůstane, ale bude trochu jiné: místo strašidel-
ných příběhů budeme číst ukázky z knížek, které máme rádi. Může přijít 
každý, i dospělí! Někdy budou i buchty, ale asi ne úplně vždycky. Zatím 
jsme četli Robinsona (Veronika) a Eragona (Amálka), další čtení si za-
mluvily Rozárka a Adélka... 
 Krom knížek, časopisů (a internetu) bych letos chtěla zkusit v knihov-
ně nabídnout i některé stolní hry (ke hraní, ne k půjčování domů) a pravi-
delně upozorňovat na nové nebo neprávem zapomenuté knihy... pokud 
se mi to povede, vypadal by program knihovny od druhého říjnového 
týdne takto: 
 

� prohrané pond ělí:  v době od 14-15.45 si můžete přijít zahrát stolní 
hru nebo karty; v nabídce je BANG!, Bílé a Zelené historky, Osadníci 
z Katanu, Královské rošády, Cris-cros. 

� virtuální úterý:  na webu knihovny tip na knihu – buď novinka nebo 
zapomenutá, ale pěkná starší knížka 

� středa pro seniory:  jednou za měsíc pojízdná knihovna v Brtci, Do-
mě s pečovatelskou službou, Starcově Lhotě  

� školní š čtvrtek se Št ěpánkou : dopoledne školka, odpoledne od 12 
nejmenší školáci a lesní příběhy Daisy Mrázkové (Haló, Jácíčku a 
Neplač, muchomůrko), od 13.30 větší školáci a Tobiáš Lolness 

� pohodový pátek:  od 18 hodin společné čtení – můžete si přinést 
oblíbenou knihu nebo si vybrat z regálů knihovny... a pokud někdo 
přijde s valstní tvorbou, bude to skvělé. 

 
 V prvním říjnovém týdnu se v Táboře koná 1. ročník festivalu Tabook, 
který pořádá nakladatelství Baobab. Pokud vás zajímají knížky, spisova-
telé a ilustrátoři, podívejte se na program na www.tabook.cz - z desítek 
akcí si určitě vyberete. 

Olga Černá 
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Skauti 
 

Předešlý skautský rok vyvrcholil letním táborem. Společně se 
skautskými oddíly z Chyšek a Sepekova jsme strávili dva týdny u 
Líšnice blízko Sepekova. Během celotáborové hry jsme se ocitli 
ve starých pověstech českých, kde jsme potkali všemožné histo-

rické postavy, jako je Praotec Čech či Horymír. Z dvaadvaceti dětí, které 
se tábora zúčastnily, bylo nadějkovských osm.  
 Na stránkách skaut.nadejkov.cz najdete podrobnější rozpis, co vše 
jsme podnikli, fotky a jiné zajímavosti. 
 Nyní přichází další rok, a my se opět scházíme každý pátek mezi čtvr-
tou a šestou v klubovně na faře.  

Anežka a Xi-xao 

Zachovalý kraj 
 

Křížky a kapli čky 
 Na web www.zachovaly kraj.cz postupně ve spolupráci přidáváme fo-
tografie malých sakrálních objektů Na Nadějkovsku, Jistebnicku, Chyšec-
ku, Božeticku... Spolupráci nám také nabídl pan Stanislav Horný, chalu-
pář z Chyšek, který zde fotí už léta a chtěl by do dokumentace naší kraji-
ny zapojit i své studenty z Vysoké školy ekonomické. Fotky tedy pomalu 
přibývají, co většinou chybí, jsou údaje o tom, kdy a proč byl křížek nebo 
kaplička postaveny... pokud tedy znáte historii kapličky či křížku ve vašem 
okolí nebo pověst o nich, budeme moc vděčí.  

 
Čajovny 
se letos podařilo domluvit na dlouho dopředu. Pokud 

nikdo neodřekne, začínáme 13. v října, další besedy budou 
vždy první sobotu v měsíci od 17 hodin v kině. 

     

13. října: s Pavlem Douchou o Albánii - výjimečně druhá sobota 
3. listopadu: s Dobrým čajovníkem Honzou Nápravou o čaji a Číně 
1. prosince: s Jaroslavem Těsnohlídkem - Za Cyrilem a Metodějem do 
Rily (Bulharsko) 
5. ledna: s Josefem Brůčkem, Tatrmanem ze Sudoměřic u Bechyně - Ná-
ves jako střed světa 
2. února: s Josefem Jahelkou o Rusku 
2. března: s Jiřím a Stanislavem Novotnými - Český tramp na Sibiři 

Olga Černá 
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 U Chlístova už několik let hospodaří bratři Jiří a Stanislav Novotní, li-
chotivě říkám „strašliví lesů páni“. Ne že by byli tak strašní, ale zní to ro-
manticky.... Patří jim řádný kus lesa kolem Javorové skály a strašliví jsou 
hlavně tím, jak ve svých lesích pracují, jsouce zároveň pány i otroky. 
 Mezi Busíny a Starcovou Lhotou vybudovali řízený mokřad, vlastně 
rybník bez výpusti, který zdržuje vodu, aby tolik neodtékala a zároveň hos-
tí množství havěti. Potom také vybudovali nové dva rybníky mezi Chlísto-
vem a Bezděkovem. Ten větší už objevili milovníci koupání ve vodě tak 
čisté, jakou jinde v okolí nenajdete, protože to není rybník chovný. Bratrům 
Novotným koupání nevadí, ale měli bychom se tam chovat ohleduplně a 
hlavně nejezdit auty až na hráz.  Dal bych jim tyto řádky číst, než přista-
nou v Hlasu, jenže jsou právě na rybách. V Patagonii. Rybářství je po dři-
ně v lese jejich další velká vášeň a za rybami sjezdili kus světa. Však nám 
také o tom budou vyprávět v březnové Čajovně. 
 Lesů páni také nabízí ve svých lesích příležitostnou práci zdejším li-
dem, všechno totiž sami nezvládnou. Spojení na ně je u starosty 
 

Zimní údržba  
 Pro rozhodnutí, zda je možné v Nadějkově solit silnice, bylo třeba pro-
vést „Hydrogeologické posouzení vlivu solení silnic na kvalitu podzemních 
vod". Posouzení stálo obec 42.000 korun. Bylo objednáno na základě 
usnesení zastupitelstva č.13/12 požádat o změnu posypu silnic z inertního 
na chemický. Povolení o změnu druhu posypu musí schvalovat odbor ži-
votního prostředí Městského úřadu.  Posudek byl tedy dodán. Byly pro-
vedeny rozbory vody z mnoha vodních zdrojů v blízkosti komunikace. 
Zpracovatel posudku, Firma HYDROZDROJ požaduje při změně posypu 
dvakrát za období solení dělat rozbory a sledovat změnu úrovně obsahu 
nežádoucích chemikálií (hlavně chloridů) ve vodních zdrojích. 

 

Úložišt ě 
Dne 2.9. pozvala Správa úložišť (SÚRAO) do Jistebnicestarosty a za-

stupitele Jistebnice, Nadějkova a Božetic na jednání o „Dohodě s obcemi“ 
o geologických průzkumech. Tato dohoda zcela opomíjí výsledky referend 
v naší oblasti, kde drtivá většina občanů se vyslovila proti budování úložiš-
tě. Nyní státní správa začala s chytristikou: geologické průzkumy nejsou 
totéž, co úložiště! To obce ví, ale hlavně ví, že vládní slib „nejít přes ne-
souhlas obcí" je možný vymáhat právě jen v této chvíli. V dalších řízeních 
už obce nikdy podle současného stavu práva nebudou mít možnost proti 
úložišti účinně zasáhnout. Proto obce v naší lokalitě odmítají současné 
snahy Správy úložišť zlehčovat problém a povolit průzkumy. 

Kácení 
Dne 25.9. jsem prodělal školení k povolování kácení dřevin rostoucích 

mimo les, které pořádal Krajský úřad. Na jaře, kdy silným mužům začne 
v žilách místo krve proudit benzín s olejem, je již pozdě něco vysvětlovat a 
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Kominík  
 

nabídne své služby v druhé polovině října. Zájemci se mo-
hou hlásit na Obecní úřad telefonicky (381 272 117) nebo 
e-mailem (urad@nadejkov.cz), uvedou adresu a počet 
komínů a to, jestli chtějí pouze vymést komín nebo i revizi. 

dochází k divokým kácením bez povolení. Proto teď, kdy se všechny váš-
ně před zimou uklidňují, chci opět trochu vysvětlit, jak to s kácením je. 

Chce-li někdo kácet dřeviny rostoucí mimo les ( i stromy ovocné na 
zahradě), je podle zákona povinen žádat  obecní úřad, jde-li o strom o 
obvodu více než 80 cm ve výšce 130 cm nebo o vyřezávání křovin o ploše 
větší než 40 m2. Formulář žádosti obdržíte na Obecním úřadu a je i ke 
stažení na webových stránkách obce. Situaci komplikuje kácení břeho-
vých dřevin okolo vodních toků nebo ploch a také okolo silnic, zde je řízení 
delší a složitější. 

Ke kácení musí být vždy řádný důvod (nestačí, že někomu vadí pada-
jící listí). Po přijetí žádost obecní úřad v určenou lhůtu vyřídí a vydá nebo 
nevydá povolení, s řádným odůvodněním. A teprve po uplynutí odvolací 
lhůty se může kácet. Výjimkou je kácení dřevin, jejichž stav ohrožuje ma-
jetek nebo životy, zde se musí provést fotodokumentace, která doloží nut-
nost kácení, pokácí se a do 15 dnů se toto společně s fotodokumentací 
dokládá obecnímu úřadu.  

Tak tedy pozor, sousedé, při kácení a vyřezávání skal to chce klid a 
nohy v teple! 

 

Výzva pro spolky 
Začíná sestavování rozpočtu obce na příští rok. Vyzývám proto všech-

na občanská sdružení, spolky i jednotlivce, aby co nejdříve (nejpozději do 
16. listopadu) na obec doručovali své požadavky. Pokud potřebujete pení-
ze na opravy, vybavení nebo akce pro veřejnost, můžete získat finanční 
podporu z obecního rozpočtu, ale je potřeba, aby ji schválilo zastupitelstvo 
nebo rada, a abychom s ní počítali dopředu. Žádosti podávejte písemn ě a 
napište, na co peníze potřebujete, požadovanou částku a kdo zodpovídá 
za její použití a vyúčtování. 

Zdeněk Černý 
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Výstava paralytických obrázk ů 
 

 pana doktora Petra Dobíška byla v obřadní síni 
úřadu celé září. Zahájila ji v sobotu 1. září známá 
televizní hlasatelka Marie Retková s nakladatelem 
Vladimírem Pistoriem; oba poutavě pohovořili o 
Mistrově životě a díle, muziku obstaralo trio 
Bratranci, nechybělo ani pohoštění a hostů přijelo 
tolik, že se mezi stoly s obrázky skoro nevešli. 
 Výstava je prodejní, její výtěžek bude věnován 
na opravu varhan v kostele Nejsvětější Trojice. 
Vybralo se už přes 10 000 Kč, poslední možnost 
zakoupit si originální obrázek s neméně originálním textem máte v pátek 
5. října. 
 Děkujeme panu doktorovi Dobíškovi a Jardovi Součkovi, který pro 
výstavní síň nechal vyrobit a věnoval stojany na obrázky! Využijeme je 
při dalších výstavách. 
 

Podzimní divadla 
  
 Z plánovaného představení pro děti bohužel sešlo, protože onemoc-
něla princezna... principál  jedná s Divadélkem Múzika o náhradním 
termínu. 
 V listopadu se můžeme těšit na novou fikarskou premiéru. Znovu se 
setkáme se svéráznou rodinou Tombových ze hry anglického ochot-
nického herce a autora Normana Robbinse Do hrobky tanečním krokem, 
kterou spolek Fikar hrál v sezóně 2004-5. Tentokrát se Tombovi 
vzájemně vraždí v hororové komedii Hrobka s vyhlídkou  a mají k tomu 
dobré důvody: krom toho, že jeden druhého odjakživa nesnášejí, je ve 
hře dědictví po jejich právě zesnulém otci. Děj se odehrává v prostředí 
pro detektivní příběh jako stvořeném: typicky anglický, staromilsky ponu-
rý dům se spletí tajných chodeb, vchodů a zákoutí, krb, masivní nábytek 
a těžké závěsy, za okny se ve všudypřítomné mlze utápí zpustlá zahra-
da. Vše dokonale izolováno od vnějšího světa.... kdo se nebojí (nebo se 
bojí rád), ať přijde do divadla!  
 Premiéra by měla být - jako tradičně - v sobotu 17. listopadu . Druhá 
premiéra (s alternacemi) bud následovat hned v neděli 18. listopadu , 
počítá se i s přeprodejem lístků na obci. Prosím, sledujte web obce nebo 
spolku Fikar a plakáty, kde budou aktuální informace. 

Olga Černá 
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 divadelní a osv ětlovací spolek  
 
Nevšední zážitek 
 
V sobotu 1.září jsme měli výjimečnou možnost poslechnout si 

v našem kostele koncert pěvkyně světového formátu Simony Houda Šatu-
rové. Doprovázel ji orchestr Quattro s vynikajícím dirigentem Markem Štil-
cem. My, kdo jsme se koncertu zúčastnili, jsme byli přikováni do lavic ta-
lentovaným hlasem krásné mladé umělkyně. Udržela si naši pozornost a 
upřímný potlesk až do konce. Přestože je zvyklá na honosná pódia a po-
četné publikum, zpívala pro nás ráda a dočkali jsme se i přídavku. Snad 
jsme jí slávu světových koncertů vynahradili naším vřelým přijetím a vděč-
ným potleskem.  Však také projevila nefalšovanou radost a dojetím se 
rozplakala nad dary, které jí připravil náš starosta Zdeněk a Jirka Jiroutek. 
Kromě krásných květin jí přinesli dary našich lesů – košík hub a tučnou 
husu svírající v zobáku svazek bylin. Snad tuto svoji vtipnou odměnu oce-
nila. Koncert byl benefiční na opravu varhan, vybralo se na dobrovolném 
vstupném kolem 15 000,- Kč. To i díky početnému publiku, které za ní při-
jelo z Prahy.  

Marie Bendová 

Dojatá pěvkyně přebírá naturální honorář... 
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 Krajské volby 
 

V krajských volbách 2012 volíte zastupitelstvo kraje. 
Zastupitelé jsou voleni na 4 roky. Zastupitelstvo jihočes-
kého kraje má 55 členů. Zastupitelé si posléze volí radní 
a hejtmana kraje.  

Hlasovací lístky pro krajské volby 2012 obdržíte nejpozději tři dny před 
zahájením voleb. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, získá je přímo ve 
volební místnosti. Tam také obdrží obálku, do které za plentou vloží svůj 
hlasovací lístek.. 
Volby se konají se konají v pátek  12.10.2012 od 14:00 hodin do 22:00 
hodin a v sobotu13.10.2012 od  8:00 hodin do 14:00 hodin. Na správním 
území obce Nadějkova je jeden volební obvod - okrsek. Volební místnost 
je v zasedací místnosti Obecního úřadu.   

Právo volit v krajských volbách 2012 má každý státní občan České re-
publiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Zá-
roveň musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územní-
ho obvodu kraje. Chcete-li se voleb zúčastnit, předem ale víte, že se ne-
budete zdržovat v místě trvalého bydliště, požádejte obecní úřad o volič-
ský průkaz. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum na-
rození, adresu trvalého pobytu a informaci, kam má úřad vydaný voličský 
průkaz zaslat, nebo zda si jej osobně převezmete na úřadě. Voličský prů-
kaz pro krajské volby 2012 opravňuje voliče volit na území kraje, nikoliv 
však v jiném kraji. Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena 
nejpozději 7 dnů přede dnem konání krajských voleb, tj. do 5. října 2012. 

Pro krajské volby 2012 platí pravidlo, že si volič může vybrat pouze 
jeden  hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, které chce dát svůj hlas 
a podpořit ji v krajských volbách. Na zvolené kandidátce můžete, ale také 
nemusíte, zaškrtnout nejvýše čtyři jména  osob, které preferujete, tzn. že 
jim dáváte přednost před ostatními kandidáty strany. Podmínkou k tomu, 
aby se dostali na přední místa je, aby získali nově alespoň 5 % preferenč-
ních hlasů ze všech platných (v minulosti to bylo 10 %). Zaškrtnete-li více 
kandidátů, váš hlas je sice platný pro zvolenou stranu, hnutí nebo koalici, 
ale vaše přednostní hlasy nikoliv.  

Neplatný je váš hlas v případě, že jste do úřední obálky vložili více hla-
sovacích lístků. Předem si proto rozmyslete, kterou politickou stranu, hnutí 
nebo koalici chcete podpořit, popřípadě kteří maximálně čtyři kandidáti 
strany jsou vám sympatičtí. Neplatný hlas pro krajské volby 2012 je také v 
případě, že jste použili místo úřední obálky obálku, ve kterých jste dostali 
hlasovací lístky do schránky, nebo vhodili lístek bez obálky.  

 
zdroj: http://www.jaktak.cz/jak-na-volby-krajske-volby-2012.html 
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 MAS Krajina srdce 
 

Kurzy va ření,  
ukázka kuliná řských specialit z Čech, Moravy i ze zahrani čí 

pro Vás! 
 

MAS Krajina srdce pro Vás v rámci projektu „Chuť a vůně domova“ připra-
vila 30 kurzů, respektive ukázek vaření tradičních i kulinářských specialit, 
které proběhnou v různých obcích na území MAS. 
 Kurzy povede zkušený lektor, mistr ve svém oboru, Karel Stuparin, kte-
rý 36 let vařil pro Ministerstvo zahraničí nejen v Česku, ale i na ambasá-
dách v Německu, Švýcarsku, Anglii, Rusku a Itálii, kde strávil spoustu let.  
 V zahraničí ho doprovázela i manželka s dvěma dcerami, které zde 
vystudovaly a dnes hovoří několika světovými jazyky. „Bez rodiny bych do 
toho cestování nešel, rozhodně to byla pro nás všechny velká životní zku-
šenost, díky které máme všeobecný přehled. Těžké byly začátky v šede-
sátých letech, v té době jiná možnost výjezdu nebyla“, hodnotí zpětně.  
 „Znal jsem se s celou řadou ministrů zahraničí, ta služba nebyla vždy 
jednoduchá, byl to velký nápor. Do penze mě pustit nechtěli, ale nakonec 
jsem odešel v době, kdy byl ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg. Ta 
práce už byla skutečně vyčerpávající, dělal jsem rauty třeba také pro 1500 
lidí, tabule jsem připravoval například v Černínském paláci, kde sídlí Mi-
nisterstvo zahraničí, také ale třeba v budově Parlamentu, Senátu, na Hra-
dě, ve Valdštejnském paláci atd.“  
 Pan Stuparin, kterému je dnes 69 let, trávil svůj volný čas jako chalupář 
v obci Řemíčov u Mladé Vožice už od r. 1986 a dnes je zde v podstatě na 
stálo. „V Řemíčově to mám rád. Líbí se mi, jak tu k sobě jsou lidé vstřícní, 
starosta je snaživý a sousedy mám prima.“ Pan Stuparin významně pomá-
há při místních akcích, například při výlovu místního rybníka předvedl růz-
né techniky zpracování ryb, pro ženy zorganizoval kurzy vaření 
s povídáním, díky kterému jsme ho vlastně pro naše kurzy také objevili… 
 Na co se mohou účastníci kurzů těšit? Lektor vždy předvede přípravu 
dvou předkrmů a polévky dle zahraniční receptury, dále hlavní jídlo a 
moučník dle tradiční receptury české nebo moravské kuchyně. Lektor také 
pohovoří o etice stolování - předvede prostření tabule a vysvětlí správné 
použití všech prostřených sklenic, příborů apod. Na závěr kurzu účastníci 
mohou připravené speciality také ochutnat, a proto doporučujeme, aby si 
přinesli vlastní talířek a vidličku  
 Pokud máte nějaký osvědčený rodinný recept po babičce, přineste jej 
na kurz s sebou a odevzdejte lektorovi. Připravujeme regionální kuchařku, 
ve které se právě Váš recept může objevit! 
 Na společný kulinářský zážitek s Vámi se těší, 

Monika Hienlová, Manažer projektu 
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uspořádat. Gratuluji družstvu Nadějkova k letošnímu vítězství a přeji mu 
co nejméně starostí při přípravách následujícího ročníku, na který se 
všichni již moc těšíme. 

Za pořádajicí tým s pozdravem Zbyněk Vácha 

Igelitfest III 
 

v sobotu 6. října od 18 hodin v nad ějkovském kin ě 
 

POLENO (dřevité divadelní trio) 
PRASE NA KONI (malý divadelni kabaret) 
PAU IN TOWN (psychedelic rock Bechyně) 

IN FALL (metalcore, Bechyně) 
 

 a další...

Vítězný tým z Nadějkova 
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 Hry bez hranic se vyda řily 
 
 V sobotu 14. července se konal ve Starcově Lhotě jubilejní 10. ročník 
soutěžního klání Hry bez hranic. Zúčastnilo se ho 12 týmů obcí spadají-
cích do Mikroregionu Čertovo břemeno. Soutěžilo se u loňských vítězů, 
kteří vystupovali pod názvem Čiperova Lhota (jedná se o občany Starcovy 
Lhoty). Pořadatelé připravili celkem deset disciplín, ve kterých se zúčast-
něné týmy utkaly o celkové vítězství a o čest pořádat Hry bez hranic 
v nadcházejícím roce.  
 Již od první soutěže projevovalo svou kvalitu zejména družstvo 
z Nadějkova a celkové vítězství si nenechalo vzít, na druhém místě se 
umístili Brabenci z Libenic a bronzovou příčku obsadil tým z Červeného 
Újezda. Cenu starosty Nadějkova pro nejsympatičtější tým si odnesli sou-
těžící z Borotína.  
 Moderátorem Her bez hranic byl Jaroslav “Dárt“ Miškár, který provázel 
účastníky celým dnem za asistence DJ  Lübkeho. Po ukončení soutěžního 
klání a vyhlášení vítězů zahrála k poslechu skupina MY SKY 
s charizmatickou zpěvačkou Ninou Radostovou.  
 
Kone čné po řadí tým ů 
 

1. Nadějkov 
2. Brabenci Liběnice 
3. Červený Újezd 
4. Pytlíci Smilkov 
5. Jistebnice 
6. Boříci Horní Borek 
7. Mitrovice 
8. Hasiči Libenice 
9. Sokolíci Ješetice 
10.  Wowaři Velké Heřmanice 
11.  Mezno 
12.  Borotín 
 

 Poděkování patří všem partnerům akce, kterými byli Společenství obcí 
Čertovo břemeno, obec Nadějkov, SDH Starcova Lhota, Armáda ČR, BO-
BY velkoobchod nápoji, JPB a mediální partner Rádio Blaník. 
 

 Závěrem bych chtěl poděkovat jménem pořadatelského týmu Čiperova 
Lhota, který se prezentoval ve složení – Kateřina Kloudová, Iveta Tollinge-
rová, Lenka Vlnová, Jitka Pincová, Dominik Horák, Aleš Hadáček, Jan 
Jelínek, František Čipera, Roman Čipera, František Horek a Zbyněk Vá-
cha, všem zúčastněným týmům za fair play a chuť si soutěžní odpoledne 
užít a všem dalším, kteří přidali ruku k dílu a pomohli Hry bez hranic 2012 
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 Kurzy va ření - program  
 listopad 2012, vždy od 18 do 21 hodin  
 
8. 11. Králíci nejen v klobouku  
  Červený Újezd, klubovna hasičské zbrojnice  
9. 11. Zvěřina - tradi ční české speciality  
  Mašovice u Chýnova, klubovna hasičské zbrojnice  
16. 11. Med - jeho výroba a využití v kuliná řských specialitách  
  Heřmaničky, budova OÚ  
22.11. Brambory - co o nich ješt ě nevíme  
  Chotoviny, budova ZŠ  
23. 11. Vepřové - nejen na zabíja čce  
  Jistebnice, klubovna SDH  
30. 11. Lesní plody - znáte je? A co s nimi?  
   Mezno čp. 57 
 

V Nadějkově se zatím plánují plánují kurzy: Hovězí a všechno kolem 
něj (11. 1. 2013) a Med - jeho výroba a využití v kuliná řských spe-
cialitách (6. 4. 2013); probíhat by měly ve cvičné kuchyňce a jídelně 
Základní školy. 

Aktuální termíny kurzů budou postupně zveřejńovány  
na www.venkovskatrznice.cz 

 Začíná školní rok 2012/2013 
 
My školáci  jsme  se  po prázdninách zase opět šťastně 
shledali. 3. září se všichni krásně oblečeni, slavnostně nala-
děni  a plní očekávání sešli v naší školní jídelně. Přišel se na 
nás podívat a uvítat prvňáčky, jejich rodiče  a ostatní žáky  pan starosta 
Ing. Zdeněk Černý. Přinesl našim novým prvňáčkům finanční dary. 
V letošním roce chodí do naší školy 22 žáků. Mezi těmito žáky poprvé do 
lavice usedlo sedm nových prvňáčků.  Velmi bych chtěla poděkovat naše-
mu zřizovateli za příspěvek v hodnotě 1000,- Kč na každého žáka na po-
můcky. Díky tomu naši prvňáčkové našli na svých lavicích velké množství 
učebnic, sešitů a ostatních školních pomůcek. Některé z nich budou moci 
využívat i v následujících školních letech. 

pokračování na další stránce 
 V letošním roce se mohou naši žáci těšit na celou řadu aktivit. Již v září 
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nás čeká týden zdraví na téma „Zdravá výživa a zdravý životní styl“ 
v rámci této aktivity jsme pro žáky připravili výukové činnosti, které pove-
dou ke správnému dennímu režimu, zasportujeme  si  - čeká  nás  „Den 
osobních rekordů“, seznámíme žáky za pomoci  interaktivních programů 
s tím, co znamená zdravá výživa, pokusíme se i něco zdravé uvařit. Sa-
mozřejmě si o zdraví a zdravé výživě  něco namalujeme a zazpíváme. 
 V říjnu se žáci mohou těšit na plavecký výcvik, na který nám opět 
přispívá ve velké míře náš zřizovatel Obec Nadějkov.  Žáky 4. ročníku 
čeká návštěva  Dětského  dopravního hřiště v Táboře.  Před podzimními 
prázdninami  vás zveme 24.4. od 15:00 na  drakiádu se sportováním a 
první den podzimních prázdnin se mohou děti těšit na tradiční výlet do 
Aquaparku v Příbrami. A to je jen malá část našeho programu, který bu-
de samozřejmě velmi pestrý. 
 Těšíme se rovněž, že se opět děti zapojí i do dění mimoškolního a to 
nejen v rámci zájmových kroužků pořádaných školou, ale i aktivit, které 
častokrát pro nás připravují maminky našich žáků, paní Olga Černá 
v místní knihovně, ale i místní zájmové spolky. 
 Děkujeme všem i za podporu při našich sběrových aktivitách. Nadále 
škola organizuje sběr starého papíru, PET víček, hliníku, použitých bate-
rií, elektropřístrojů, pomerančové kůry a kaštanů.  Již druhým rokem sbí-
ráme i použitý kuchyňský olej. V roce 2011/2012 naše škola dokonce 
získala první místo v soutěži ve sběru použitého oleje s názvem „Nelej 
olej“, kterou pořádalo CEV Votice. 
 Naším velkým problémem je stále velmi špatný stav tělocvičny a pře-
devším nevyjasněné majetkové vztahy k tomuto objektu, které brání  
nejen přístupu do budovy, ale i možné modernizaci  tělocvičny. Jsme 
rádi že v době prázdnin  se podařilo vymalovat dvě třídy ve škole a opra-
vit dřevěné herní prvky na školní zahradě. V průběhu roku 2012/2013 
bude modernizována i počítačová učebna v rámci projektu „Modernizace 
výuky na malotřídní škole ZŠ Nadějkov“ v rámci EU Peníze školám.  
 Všem Vám u příležitosti zahájení  školního roku 2012/2013 přejeme 
mnoho zdraví a spokojenosti  a žákům především školní úspěchy a mno-
ho nových vědomostí a dovedností, kamarádů a zážitků. 

 
Paní učitelky ZŠ Nadějkov   

Mgr. Tereza Juskovičová , Mgr. Blanka Kubů   
a paní ředitelka  Mgr. Regina Mihulová 
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   Okrašlovací spolek 
 
   Farská zahrada 
       

 Celé prázdniny jsme pracovali. Spíše po chvilkách, jak nám prázdni-
nové tempo dovolilo, ale průběžně neustále. Lukáš Gavlovský dodělal 
lavici pod švestkou v přední části zahrady, postavil prolézačku pro děti 
z kmenů poražených švestek a jabloní, instaloval koryto od pumpy 
k pískovišti a dosadil kmeny okolo pískoviště.  

Pan Šitta s obecními  pracovníky vyzdil patky pro altán, na který už 
schne modřín u pana Křížka v Chyškách. 

Při odpolední brigádě v sobotu 25. srpna chlapi dodělali chodník 
z placáků při vstupu do zahrady a ženy vysázely  dva ostrůvky s keři a 
zamulčovaly záhony štěpkou. Moc příjemná brigáda! 

Co jsme ještě po chvilkách stihli? Přichystali jsme přívod vody z fary 
pro budoucí pítko. Z pískoviště jsme prokopali drenáž, aby voda vytékají-
cí z koryta neproměnila pískoviště v brouzdaliště.  Písek je objednaný, 
zbývá popřát dětem hezké pískování a poprosit rodiče, aby pískoviště při 
svém odchodu přikrývali plachtou. 

Martin Hejna vyzdil kamenné zídky mezi farou a zastávkou a je při-
praveno místo pro plakátovací plochu. 
       Při tom všem jsme se stačili i bavit.  Letní biograf  17. a 19. srpna 
neměl chybu, stejně tak koncert Tiché pohody v neděli  16. září.  Někdo 
přišel na muziku, někdo na výborný burčák od pana faráře, někdo na 
obojí.  Myslím, že poslání Farské zahrady se naplňuje. Je to místo setká-
vání . 
      Kdo chce ještě pomoci, bude mít jedinečnou šanci při poslední vel-
ké brigád ě v sobotu 6. října . Pustíme se do horní části zahrady, kde 
nás čekají velké terénní úpravy, dosázíme keře oddělující zahradu od 
hradního příkopu a vybudujeme cestičku za kostelem. Nářadí není nikdy 
dost! 
     Pokud všechno klapne, Farskou zahradu slavnostn ě otev řeme 
v ned ěli 28. října.  Abychom při tom slavení moc nezaháleli, budeme 
slavnostně moštovat a slavnostně sázet ! 

A v sobotu 10.listopadu  si připomeneme legendu o Svatém Martino-
vi při Nadějkovské svatomartinské slavnosti. 

Vše můžete průběžně sledovat na našich webových stránkách  
www.okraslovaci-spolek.cz . 

Děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomáháte ! 
Olga Dušková 
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oni sami i děti jejich s takovou láskou jej přijali, s jakou stavěn byl, a pa-
mátník, který jim i jejich potomkům navěky připomínati bude, že krvavou 
oběť světové válce zaplatila i malá obec, davši jí 32 životy svých příslušní-
ků - chrániti a ošetřovati nejen teď, ale i v budoucnu.“ Starosta obce Jan 
Rubeš přijal pomník do ošetřování a vybídl pozůstalé i ostatní, by v úctě 
jej měli, v památných dnech padlých vojínů věnci a kyticemi jej zdobili. 
 Jako ukončení zahrány byly obě naše státní hymny. Na konci slavnosti 
přihnala se prudká bouře s lijavcem, čímž tato slavnost utrpěla. Celé shro-
máždění se rozběhlo do okolních domů. Teprve po dešti v dokončení se 
pokračovalo. V hostinci u Reichlů sehrály pak školní dítky divadelní kus 
„Čtverák hastrman“. Nával obecenstva byl hrozný, mnoho jich musilo 
s politováním se vrátiti. 
 Jména padlých vojínů z Nadějkova: Václav Dvořák, Ladislav Dvořák, 
Antonín Dvořák, Jan Dušek, Antonín Hanták, Bohumil Havel, Josef Havel, 
Bohumil Hlaváč, Bohumil Janda, Jan Kaprál, Josef Komenda, Hynek Kauf-
mann, Jan Mára, Jan Maroušek, Bedřich Mendl, Josef Miňha, Bohumil 
Podzimek, František Podzimek, Alois Souček, Antonín Šitner, Josef 
Šmelc, Jan Vacek, Josef Vacek, Jaroslav Vacek, Antonín Vostřák. 
 Z Hubova: Josef Brouček, František Janoušek, Alois Zeman. 
 Z Kaliště: Jaroslav Dvořák, Rudolf Dvořák, Jan Ješuta, Josef Ješuta 
 Útrapami válečnými doma zemřeli: Jan Duchoň, Václav Duchoň, Jaro-
slav Richter, učitel při zdejší obecné škole. 

Karel Jindrák, obecní kronika 

 

 

Pomník a lípa v roce 1935 
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Biřmování v Nad ějkov ě 
  

 V neděli 21. října 2012 od 9:00 bude ve farnosti Nadějkov udělovat 
svátost biřmování českobudějovický světící biskup Pavel Posád. 
 

Chválím tě, Otče, 
za touhu po pravdě, 
kterou jsi mi vložil do srdce. 
Nedá se uchlácholit planými sliby, 
primitivními hesly 
ani prázdnými frázemi. 
 

Prosím tě, Otče, 
spolu se mnou pohlédni 
na pravdu mého života, 
na všechno pravé i falešné, 
na všechno pravdivé i lživé, 
na všechno naplněné i prázdné. 
 

Mám důvěru, Otče, 
v to, že přijdeš do mého života, 
že svým světlem ozáříš mou temnotu 
a že sám se staneš mou pravdou, 
která ukojí všechnu mou touhu. 
Amen.       (Modlitba Dörte Schrömgesové) 

 

P. Miroslav Jindřich Zdík Jordánek , O Praem. 

Život farnosti  
 
Kalendá ř 2013 
 Kalendář na rok 2013 s názvem „Kostely a 
kapličky farností milevských premonstrátů“, který 
obsahuje fotografie kostela v Nadějkově a kaplí 
v okolí a také rozpis významných místních litur-
gických dat (poutě, májové pobožnosti apod.), 
bude v průběhu měsíce října k dostání v kostele 
Nejsvětější Trojice v Nadějkově. 
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Kříž, lípa a pomník na nám ěstí  
 

 Rada obce vyhlásila střed náměstí za „památku místního významu“. 
Víte, jaká je historie kříže a pomníku, kolem kterých chodíme téměř den-
ně? A že nejstarší lípě na náměstí bude zanedlouho sto let? V nadějkov-
ských kronikách se píše: 
 

 V říjnu měsíci roku 1852 dal Jan Dvořák 
z Číčovic s jeho synem Josefem místo shni-
lého dřevěného kříže na náměstí nadějkov-
ském proti hlavním dveřům Chrámu Páně 
postaviti nový krásný kamenný k říž 
s dobře pozlaceným z litého železa způso-
bilým a v Rožmitále vyhotoveným Pánem 
Krystem. Stálať jich ta socha přes 100 zl. 
Na Vše svaty byl tento kříž u přítomnosti 
nesčíslného množství lidu, při hudbě, zvo-
nění a střelbě ode mne posvěcen a sice u 
přítomnosti co asistenta nově vysvěceného 
kněze P. Chochole rodem z Rohozova, kte-
rý jest spolu příbuzným laskavého dárce. 
 Tento znamenitý dar jest tím znameni-
tější, že Jan Dvořák s jeho synem ani osa-
dou ani obcí k Nadějkovu nepatří, pročež 
Bůh jemu a jeho potomkům odmění tento 
křesťanský skutek, který Nadějkov tak 
krášlí a ku poctění Spasitele našeho tak 
povzbuzuje. 

P. Antonín Čechoslav Fikar, farní kronika 
 
 Kříž na náměstí před kostele r. 1852 zbudovaný, ježto v čepu nedržel 
a nebezpečím spadnout hrozil, byl r. 1901 obnoven – novým podstav-
cem a upravením kříže, a to nákladem obce nadějkovské 50 zl. Kameník 
byl J. Kadlec z Jistebnice. 

P. František Teplý, farní kronika 
 
 Lípa Svobody byla zasazena 14. května (obecní kronika uvádí 14. 
dubna) roku 1919. Jímavé slavnosti zúčastnily se jen dítky školní, dne 
16. května pak veliký počet dospělých. Rovněž den Husův dne 6. června 
oslaven důstojným způsobem pálením hranice a proslovem u lípy Svo-
body. 

řídící učitel Jan Rubeš, školní kronika 
 Dne 4. května 1924 byl odhalen pomník padlým vojín ům a průběh 
celé události následuje. 
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 Z mála málo, praví naše staré přísloví. A to vztahuje se i na nás. Ač 
chudičká jest obec naše, přece také ráda dala by po příkladu jiných vez-
dejších obcí postavit společný pomník příslušníkům svým, kteří stali se 
obětí hrozné světové války. Leč pro myšlenku tu nebylo zde příznivé půdy. 
Obci pak ku provedení chyběla hlavní věc – peníze. 
 I ujal se myšlenky této čtenářsko-ochotnický spolek Fikar sám. Ve vý-
borové schůzi 2. října 1923 odhlasován byl návrh, by pomník tento posta-
ven byl od spolku Fikar z výnosu divadelních představení (navrhl učitel a 
jednatel spolku Čeněk Bohuslávek). Ve schůzi 30. října o věci jednáno 
opětovně a celé vedení svěřeno předsedovi spolku Janu Rubešovi, řídící-
mu učiteli, který také zhotovil model pomníku. 
 Peněžitými sbírkami spolek nikoho neobtěžoval, pouze z vlastního po-
pudu rodina Kaufmannova věnovala 100 Kč, pan Otomar Dvořák z Kaliště 
50 Kč, A. Miňhová, vdova 16 Kč, Václav Petr z Hubova 15 Kč, Johanna 
Stehlíková 15 Kč a pak několik rodin dalo při divadle vyšší vstupné 
v obnosu od 1 – 5 Kč.  
 Práce kamenická svěřena byla Josefu Bednářovi z Ounuze za 554 Kč. 
Kameny k tomu potřebné ulomeny na panském poli na Homolích a dopra-
veny na náměstí zdejším velkostatkem zdarma a Karlem Zdeňkem za mír-
ný poplatek 40 Kč; potřebný písek a drobný kámen k podezdívce daroval 
a dovezl zdarma Josef Buzek z Hubova. Zem ku srovnání kol pomníku 
zdarma přivezl Alois Volšanský a Emanuel Šulc. Upravení desky a zhoto-
vení nápisu na ni svěřeno bylo kamenickému závodu Jana Slabého 
v Táboře za cenu 350 Kč.  
 Do základu vloženo je plechové pouzdro s drobnými našimi penězi a 
s listinou jednající o vzniku a postavení pomníku, se seznamem padlých 
vojínů, s podpisy členů výboru spolku Fikar a také uvedena jména k tomu 
účelu hrajících ochotníků. 
 Práci zednickou provedl František Mašek za 40 Kč a potřebné vápno 
k tomu věnoval Eduard Steiner. Aby pomník netrpěl, byla mříž kol lípy 
Svobody prodloužena, což stálo 267,70 Kč. Upevnění mříže vykoval kovář 
František Fara. Náklad na pomník spolkem čtenářsko-ochotnickým Fikar 
věnovaný obnáší 1 492,80 Kč. 
 Slavnost sama konána v době trvalých dešťů. Vzdor tomu sešlo se ke 
2. hodině odpolední hojnost občanstva místního i z okolí, spolky hasičské 
z Chyšecka zavítaly s hudbou a k těm se připojily všechny spolky místní. 
Průvod seřazen byl u spolkové místnosti Fikaru před Reichlovým hostin-
cem a odtud pochodem s hdbou hnul se ke zastřešenému pomníku na 
náměstí. po přivítání všech obecním strastou Janem Rubešem ujal se slo-
va slavnostní řečník Václav Matiášek, městský tajemník v Pacově a kapi-
tán ruských legií. V proslovu vzpomněl tyranie Rakouska, útrap vojáků 
v poli a veliké lásky k vlasti všech legionářů. Ku konci proslovu pomník 
sám odhalil. Nato jednatel spolku Fikar učitel Čeněk Bohuslávek odevzdal 
pomník obci slovy: „Jménem spolku Fikar odevzdávám pomník tento obci 
zdejší a prosím pana starostu jejího, na srdce vložiti občanům zdejším, by 
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