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Blahop řejeme všem, 
 

    kteří oslavili svá významná  životní jubilea! 
 
únor: Alois Aberle Nadějkov, Anežka Pejšová Kaliště, 
          Hana Jánošková Nadějkov, Vlasta Plavcová Brtec 
březen: Miroslav Šubrt Kaliště, Růžena Prášková Nadějkov 
          Zdeňka Bursíková Nadějkov, Radomír Fairaisl Nadějkov 
      Ludmila Jerzová Nadějkov, Jaroslava Hedviková Nadějkov 
         Josef Benda Starcova Lhota 

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 Arnošt 
Novák, Petra Macháčková. Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 100 ks.  

� Toto číslo vychází v dubnu 2015 � 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

  Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

   Příspěvky:   Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Na-
dějkova! Uzávěrka příštího čísla je 14. června 2015, 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 21 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, tj. 7 
+ 14 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, ucetni@nadejkov.

 

Krásné prožití velikonočních svátků 
přejí pracovníci obce Nadějkov 
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Křížek u zámku 
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O duchovním  
významu Velikonoc  
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HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXIII / číslo 1, duben 2015 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

O třešních v aleji 
k Rajchlov ě pasece  
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Nacházel se v zámeckém parku 
v Nadějkově u Mlýnského rybníku. Z parku 
vede malá stezka vpravo od nedalekého 
můstku, kde se ke křížku chodilo po několi-
ka kamenných schodech.  

Ve Svatém týdnu si křesťané připomínají 
Kristovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. 
V Krédu – vyznání víry – se říká, že to vše 
Ježíš podstoupil „pro nás a pro naši spásu“. 

Vloni okolo sv. Martina jsme vysadili třešňo-
vou alej o 42 stromech na obnovené cestě 
z Homolské k Rajchlově pasece. Zatím je 
jedinou takovou alejí na Nadějkovsku. 

Stručně z obsahu: 

Z jednání obecního zastupitelstva (2)  
Nařízení rady obce, komunitní plánování (4) Pod ěkování (5)  
Místní poplatky, oznámení o projektu (6) K řížek u zámku (7)  

O duchovním významu Velikonoc, 100. výro čí narození Antonína Šíta (8) 
Nadějkovské varhany, velikono ční bohoslužby v Nad ějkov ě (9)  

Starcova Lhota žije (10) Fikar (11) Knihovna (12) D en proti  úložišti (14)  
Čajovny, jarní úklid (15) O t řešních v aleji k Rajchlov ě pasece (16)  

Akce Okrašlovacího spolku, fotbal d ětí (19) 
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  Z jednání obecního zastupitelstva 
 

  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 
   dne 19.12.2014 
 

Usnesení č. 81/14: Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěv-
ku sportovcům. 
Usnesení č. 82/14: Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí příspěvku pro 
SPSVD Jistebnice ve výši 20 000 Kč.  
Usnesení č. 83/14: Zastupitelstvo schválilo žádost Sokola Nadějkov pře-
vést letos nevyčerpaný finanční příspěvek ve výši 8 743 Kč na rok 2015.  
Usnesení č. 84/14: Zastupitelstvo schválilo žádost o. s. Prevent o finanční 
příspěvek ve výši 3 695 Kč na rok 2015.  
Usnesení č. 85/14: Zastupitelstvo schválilo žádost osadního výboru Star-
cova Lhota a okolí o finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč na rok. 
Usnesení č. 86/14: Zastupitelstvo ukládá starostovi předložit veřejnosti i 
zastupitelům pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu ob-
ce pro občany, spolky a osady, do 30.4.2015. Schvalovat se bude do  
30. 6. 2015. Do této doby nebudou přijímány žádné žádosti o příspěvky.  
Usnesení č. 87/14: Zastupitelstvo schválilo zvýšení ceny vodného takto:  
v Nadějkově na 31 Kč bez DPH (pro konečného uživatele). O 2 Kč na 1 
m3: na Větrově na 16 Kč a v Kališti na 23 Kč, v kališťském objektu ZD 
Opařany na 25 Kč. 
Usnesení č. 88/14: Zastupitelstvo stanovuje celkovou výši poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Složku č. 1 stanovuje ve 
výši 70 Kč, složku č. 2 stanovuje ve výši 430 Kč. 
Zastupitelstvo dále schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění OZV  
č. 1/2013 s úpravou čl. 4, odstavce 1. a 2. takto: 
Sazba poplatku: 
1. Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena: 
a. z částky 70 Kč za kalendářní rok a 
b. z částky 430 Kč. 
2. Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu činily: 330 325 Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 330 325 Kč 
děleno 768 (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb urče-
ných k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická osoba) = 430 Kč. Z této částky je stanovena 
sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 430 Kč. 
Usnesení č. 89/14: Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2015. V 

ZPRÁVY Z OBCE 
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   Okrašlovací spolek  
   pro Nad ějkov a okolí  
 
   zve všechny místní i p řespolní na tyto akce: 
 
neděle 12.4. 9-11hod HLINO-TVOR-BA VIII - Motýli a hmyz, (kurz kerami-
ky pro děti a hravé dospělé), Řemeslná dílna v ZŠ Nadějkov 
 

sobota 25.4. 9-11hod HLINO-TVOR-BA IX , Řemeslná dílna v ZŠ Nadějkov 
 

pátek 8.5. 9-11hod HLINO-TVOR-BA X - Jmenovky ke kytkám, Řemeslná 
dílna v ZŠ Nadějkov 
 

pátek 12.6. 16 - 18 hod VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU - tradiční akce, sraz na 
Farské, odchyt a kroužkování ptáků tentokráte v zámeckém parku 
 

sobota 13.6. 9-11hod HLINO-TVOR-BA XI  - ZOO, Řemeslná dílna v ZŠ 
Nadějkov 
 

sobota 13.6. - neděle 14.6. VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD  s divadlem 
pro děti 
 

pátek 26.6. a neděle 28.6. - LETNÍ BIOGRAF FARSKÁ IV - Medvídek 
Paddington a Pojedeme k moři 

Jana Průšová 

 

   Fotbal d ětí 
 
    I v letošním roce pokračují fotbalové tréninky dětí. Po zimní 
halové přípravě začínají tréninky venku. Budou se konat 
střídavě na hřištích v Nadějkově a Chyškách - vždy ve středu od 17:30. 
    Minulou sezónu smíšený nadějkovsko-chyšecký tým úspěšně 
absolvoval několik turnajů a pravidelně se utkával s týmy Petrovic, 
Sepekova a Kovářova. Starší a zkušenější tým Petrovic naši mladí 
sportovci několikrát velmi slušně potrápili a týmy Sepekova a Kovářova 
jsme většinou přehrávali.   Letos nás čekají další turnaje, tréninky a hlavně 
zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. Pokud by měl někdo zájem se přidat, 
můžete se přihlásit u Zdíka – 732355393. Vítáme jakoukoli podporu, 
zejména těch, kdo by byli ochotni zapojit se do organizace a vedení 
tréninků. 

Zdík 

SPOLEČNOST 
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DÖNISSENOVA - žlutá polochrupka 
    Původem je pravděpodobně z německého Gubenu. Vyznačuje se odol-
ností vůči mrazům jak při kvetení tak i dřevem. Patří mezi nenáročné odrů-
dy. Stejně jako Napoleonova je „prázdninovou“ třešní. Plody má srdcovité, 
středně velké, žluté s červeným líčkem a medové chuti. Patřila mezi nej-
rozšířenější žlutoplodou odrůdu. Hodí se k dalšímu zpracování, zejména 
k zavařování a k sušení na třešňové rozinky. Plody jsou náchylné na 
omačkání a následné hnědnutí, takže je potřeba je sníst nebo zpracovat 
tady a nikam je nevozit. Údajně bychom měli mít větší šanci si na těchto 
třešních pochutnat oproti odrůdám červenoplodým, protože nejsou tak in-
tenzivně požírány ptactvem. Uvidíme... 
(pozn. V roce 1955 nebyla Dönissenova v listině tzv. povolených odrůd.) 
 
TROPRICHTEROVA - tmavá polochrupka 
Někdy bývá považována za českou odrůdu, jindy neznámého původu. 
Nicméně je to odrůda stará přes 150 let. Vhodná je i do drsnějších poloh a 
snad ani nemá špatných vlastností. Plodí později po výsadbě, ale patří 
mezi nejúrodnější. Její dost velké, do černa zbarvené plody výtečné chuti 
nám budou avizovat blížící se prázdniny.                             Jana Průšová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatura a zdroje: 
Kamenický, K., Kohout, K.: Atlas tržních odrůd ovoce. SZN. Praha, 1958. 
Vávra, M. a kol.: Kniha o ovocném stromu. SZN. Praha, 1961. 
Kol. autorů: Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Spole-
čenství obcí Čertovo břemeno. VÚKOZ. Praha, 2014. 
http://www.lesprace.cz 
http://www.plantsdata.com 
http://www.meluzina.info 
http://www.archivni-odrudy.cz 
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příjmech ve výši 10 163 350 Kč, ve výdajích ve výši 10 207 045 Kč, tj. jako 
schodkový s tím, že schodek bude vyrovnán ze zůstatku z minulých let. 
Usnesení č. 90/14: Zastupitelstvo deleguje pravomoc schválení rozpočto-
vé změny pro období 20.12.2014 - 31.12.2014 na příjmové části rozpočtu 
obce na radu obce Nadějkov. 
Usnesení č. 91/14: Zastupitelstvo schválilo vyřazení nepoužívaného 
obecního rozhlasu. Buď bude prodán jako rozhlas, nepodaří-li se to, SDH 
Nadějkov ho prodá jako železný šrot. Určená cena: 1000 Kč.  
Usnesení č. 92/14: Zastupitelstvo pověřilo radu, aby vybrala dodavatele 
měřícího zařízení rychlosti vozidel.  
 

   Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2015 
    dne 6.3.2015 
 
Usnesení č. 1/15: Zastupitelstvo schválilo navržený program. 
Usnesení č. 2/15: Zastupitelstvo schválilo zapisovatele a ověřovatele 
zápisu dle návrhu. 
Usnesení č. 3/15: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 7 
ze dne 31. 12. 2014. Byla schválena Radou obce dle schválené delegace 
pravomoci. 
Usnesení č. 4/15: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, 
v příjmech i výdajích 225 400 Kč, která je součástí zápisu. 
Usnesení č. 5/15: Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením části 
pozemku parcelní číslo 1096/1 o výměře 5m2 a části pozemku parcelní 
číslo 717/3 o výměře 5m2 v k.ú. Starcova Lhota, dále souhlasí 
s odprodejem části pozemku parcelní číslo 1040/8 v k.ú. Starcova Lhota o 
výměře 7 m2 v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 2.9.2014, cenu 
za pro odkup i prodej zastupitelstvo stanovuje v souladu se svým 
usnesením ve výši 70,- Kč za m2. Zastupitelstvo dále stanovuje, že ostatní 
administrativní náklady spojené s návrhem na vklad do katastru 
nemovitostí budou hrazeny oběma stranami ve stejném poměru. 
Usnesení č. 6/15: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje Obecně 
závaznou vyhláška obce Nadějkov č. 2/2015 „O stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Nadějkov“ včetně přílohy v předloženém znění. 
Usnesení č. 7/15: Zastupitelstvo schvaluje zapojení Obce Nadějkov do 
operačního programu Životní prostředí a podání žádosti o dotaci v rámci 
tohoto programu, se spoluúčastí obce ve výši 10% z celkových nákladů. 
Obec bude žádat o dotaci na pořízení: 
Svozový automobil 3,5 t, kontejnerový nakladač, hydraulická ruka 4x4 
kontejnery 4m 3 kusy, radlice, čelní štěpkovač, zahradní kompostéry cca 

ZPRÁVY Z OBCE 
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1000 litrů, kontejnerový kompostér, vysavač listí. 
Usnesení č. 8/15: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o 
smlouvě budoucí s panem Luďkem Fukou o ukládání biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů z obce Nadějkov na jím vybudované 
kompostárně.  
Usnesení č. 9/15: Zastupitelstvo bere na vědomí vznik pracovní skupiny 
pro přípravu „Místního programu obnovy vesnice“. 
Usnesení č. 10/15: Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu  
„Nadějkov-přepojení vrtů NJ-1 a NJ-2“ podle plánu realizace akce. 
Usnesení č. 11./15: Zastupitelstvo bere na vědomí seznam plánovaných 
investičních akcí a oprav pro rok 2015. 
Usnesení č. 12/15: Zastupitelstvo bere na vědomí seznam podaných 
žádostí o dotační příspěvky z JČK. 
 
 

   Nařízení rady obce 
 
       Rada obce Nadějkova svým nařízením č.1/2015 ze dne 16. ledna 2015 
stanovila zákaz podomního a pochůzkového prodeje obci. Pokud se tím-
to způsobem prodeje setkáte, oznamte to na obecní ú řadě. Celé znění 
je na internetových stránkách obce - elektronická úřední deska.                                                
 

  Komunitní plánování 
 

Vážení občané, 
 
Zastupitelstvo obce Nadějkov přijalo v roce 2013 „Místní program ob-

novy vesnice“ strategický dokument, který s dvouletým výhledem stano-
voval priority obce. V letošním roce by mělo dojít k jeho revokaci, případně 
by měl být zpracován plán nový s výhledem alespoň do roku 2020.                                                                                                             
   Dokument  „Místní program obnovy vesnice“ nebo jiným názvem 
např.   „Strategický plán rozvoje obce“ by měl vymezovat hlavní okruhy, 
které chce obec společně s občany v budoucnu řešit, přičemž některé 
z nich lze vymezit s přesným časovým i finančním ohraničením, některým 
okruhům, například programům podporujícím zaměstnanost, bude nutné 
věnovat pozornost  neustále.  

Strategický plán a činnosti v něm obsažené se bude dotýkat prakticky 
všech obyvatel obce i okolních osad, neměl by tedy vznikat od „úředního 
stolu“ ale naopak se zapojením co nejširší veřejnosti, která chce aktivně a 

ZPRÁVY Z OBCE 
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Strom rodí brzy po výsadbě, zhruba po 5 letech, a pravidelně. Zraje kon-
cem června a je velmi úrodná. Plody má krásné a hlavně výborné sladké 
chuti. Měly by odolat větru a dešti a neopadat ani nepopukat (což tedy zní 
spíše jak od Sovětů:-)). Důležité je nechat plody zcela uzrát, aby byla chuť 
plná. Jinak si člověk nepochutná a ještě se třešinky scvrknou. 
V polovině minulého století byla i u nás považována za znamenitou tržní 
odrůdu s vysokou rentabilitou. 
 
HEDELFINGENSKÁ - tmavá chrupka 
    Jak německý název napovídá, pochází z okolí obce Hedelfingen u Stutt-
gartu. 
Doporučována je svým vzrůstem do stromořadí a třešňovek. 
Plodí sice později, zato však mívá velké temně rudé plody, které díky své 
kráse, pevnosti dužniny a sladce kořenité chuti patřily k nejlepším chrup-
kám. Tyto třešně dobře snášely/snášejí transport, takže byly vyváženy do 
zahraničí. To z ní v jisté době učinilo tzv. průmyslovou odrůdu. 
 
LIBĚJOVICKÁ RANÁ - tmavá srdcovka 
    V aleji jediná původem česká odrůda, navíc krajová, neboť je to Jiho-
češka. Byla vypěstována jako semenáč plané třešně v Záhorském dvoře u 
Libějovic na Netolicku ve 2.pol.19.st.. Na jihu Čech bývala velmi rozšířená. 
Vzhledem k původu má řadu kladných vlastností, např. štíhlý vzrůst, vyso-
kou korunu, skromnost, co se půdy týče, otužilost, pevné zdraví a vitalitu. 
Hodí se proto do alejí podél silnic, cest i pěšin a do celkově drsnějších po-
loh a podmínek. To vše jí můžeme nabídnout. 
Plodit by měla začít brzy, zraje chvíli před Kaštánkou. Má méně plodů 
avšak lahodné chuti. 
 
NAPOLEONOVA neboli LAUERMANNOVA - pestrá chrupka 
    Třešeň s nejistým belgickým původem. 
Její plody patří mezi největší a vynikají nejen pestrostí – červeně žlutě prů-
svitné s tečkami a proužky, ale hlavně lahodnou sladce kořenitou chutí. 
Výborná je pro přímý konzum bez skladování. Díky své pevnosti snese 
dobře transport. Náchylná je na pukání plodů po dešti, avšak starší litera-
tura uvádí, že i popraskané plody se daly dobře prodat, neboť při pěkném 
počasí rána čistě zasychá. 
    Je to třešeň „prázdninová“. Zraje v první polovině července, ale pochut-
nat si na ní mohou i skauti po návratu z tábora, neboť se plody udrží na 
stromě až 3 týdny. Tato stolní třešeň se skvěle hodí na kompoty. 
Patřila mezi nejlepší českou vývozní odrůdu třešně a k nejlepším tržním 
odrůdám na světě vůbec. Dostala tak přízvisko „Princeska“. I dnes je řaze-
na mezi nejpěstovanější odrůdy. 

SPOLEČNOST 
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O třešních v aleji k Rajchlov ě pasece 
 
   Vloni okolo sv. Martina jsme vysadili třešňovou alej o 42 stromech na 
obnovené cestě z Homolské  k Rajchlově pasece. Zatím je jedinou tako-
vou alejí na Nadějkovsku. Sázení bylo slavnostním zakončením projektu „
Obnova starých obecních cest” , který podpořila Nadace VIA.  
Co nám v aleji poroste, pokvete a uzraje? Nakoukněme na třešně a vysa-
zené odrůdy trochu podrobněji. 
 

   Dalo by se říci, že vše začíná u ptačky. Třešeň ptačí (lat. Cerasus avium 
(L.) Moench), neboli ptáčnice/ptačka dnes roste planě v Evropě, v Malé a 
Střední Asii a v severozápadní Africe. Její původ je pravděpodobně asij-
ský a v Evropě tzv. zdomácněla. U nás ji najdeme ve světlých lesích, na 
mezích, v remízcích a na křovinatých stráních. Roste i na našich horách, 
většinou u chalup, protože je otužilejší než ostatní ovocné stromy. Dorůstá 
20 až 30m. Na přelomu dubna a května zdobí zdejší krajinu bohatstvím 
svých bílých květů. V létě na jejích červeno-černých drobných plodech ho-
dují hlavně ptáci. V zimě hravě louská zbylé pecky dlask tlustozobý.  
Důležité a poměrně nedávno zkoumané jsou její meliorační vlastnosti. 
   Třešeň je dřevina, která má velmi příznivý vliv na obnovu a udržení 
úrodnosti půdy. V lesích by proto měla být ptáčnice vítaným stromem! Pro 
ovocnáře je ptačka cenná již dávno. Semenáče třešně ptačí se používají 
jako podnože pro vysokokmenné třešně a mnohé odrůdy višní. 
 

   Třešeň stejně jako višeň patří k nejstarším lidmi pěstovaným ovocným 
druhům. Ze všech našich peckovin dorůstají třešně největší výšky a  mo-
hutnosti. Dožívají se běžně 40 – 50 let. Vzhledem k přirozeně řídce ros-
toucí koruně není potřeba řezu, což je pěstitelsky příjemné.  
 

   Podle tvaru plodů a jakosti dužniny se třešně pomologicky dělí na srd-
covky, chrupky a polochrupky. Srdcovky poznáme podle srdcovitého tvaru 
a měkké dužniny. Chrupky bývají kulaté a pevné a polochrupky jsou pře-
chodem mezi oběma.  
   Při výběru odrůd do aleje nám pomohl zkušený pomolog Ing. Stanislav 
Boček, který na Nadějkovsku, Jistebnicku, Borotínsku a Sedlecko-Prčicku 
mapoval ovocné stromy a výskyt starých a krajových odrůd v rámci výzku-
mu „Lokální identita zelen ě venkovských sídel“. Po ročním shánění 
doporučených odrůd jsme sázeli následující: 
 
KAŠTÁNKA - tmavá srdcovka 
   Její původ je v literatuře uváděn různě. Někdy bývá označována jako 
krajová odrůda z Polabí. Jinde je uváděna jako odrůda z Anglie z 19.st. a 
s dalším jménem ‚Early Rivers‘. 

SPOLEČNOST 

5 HLAS NADĚJKOVA, Č. 1, ROČ. XXIII., DUBEN 2015 

konstruktivně přispět svým názorem k podstatným tématům.                  
    Vhodnou formou zapojení obyvatel a jejich nápadů bude zřejmě ně-
jaká z forem komunitního plánování, tzn. schůzky občanů nad konkrét-
ními tématy a problémy, konkretizování těchto témat a poté jejich za-
pracování do plánu obce.                                                                         

Prvním krokem ke komunitnímu plánování je vymezení oblastí, kte-
ré jsou pro obec nejdůležitější, která budou tvořit jakousi „páteř“ strate-
gického plánu, tyto oblasti budou postupně naplňovány konkrétními 
akcemi, úkoly a problémy k řešení.                                  

Pro přípravu a vymezení výše uvedených oblastí vzniká v obci pra-
covní skupina, která by se měla pravidelně scházet, cca jedenkrát mě-
síčně, jednat o přípravě témat pro komunitní schůzky podle naléhavosti 
těchto témat případně by se tato skupina měla rozšířit o specialisty 
k projednání témat vyžadující vysokou míru odbornosti.                                                

Oslovuji Vás, jako obyvatele obce Nadějkov s dotazem, zda máte 
zájem se stát členy vznikající pracovní skupiny a zúčastnit se tak celé-
ho procesu vzniku nového strategického plánu obce nebo zda se bude-
te zúčastňovat pouze konkrétních jednání o tématech, která jsou  Vám 
nejbližší. Pracovní skupina se bude scházet od března do prosince le-
tošního roku a otevřená Vám všem. 

Součástí první etapy je získávání informací od občanů, názory, ná-
pady a hodnocení od každého z Vás je pro přípravu plánu rozvoje obce 
velmi důležité. Věnujte prosím chvíli vyplnění přiloženého dotazníku. 
    Vyplněný dotazník můžete odevzdat v kanceláři OÚ, v knihovně, 
v kostele a v obchodě. Aby bylo možné všechny informace zpracovat a 
připravit na následující setkání, odevzdejte prosím vyplněné dotazníky 
do 15.4.2015. 

   Arnošt Novák 
 

   Poděkování 
 

Ke konci února letošního roku odešla na vlastní žádost paní Ing. 
Olga Černá z místa knihovnice nadějkovské knihovny. Za dobu jejího 
působení ukázala mnoha lidem a hlavně dětem cestu ke knize, cestu, 
jak najít to, co je v literatuře krásné. Paní Černé za její práci děkujeme. 

-ou- 
 

ZPRÁVY Z OBCE 
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ZPRÁVY Z OBCE/MIKROREGIONY  

  Upozorn ění obecního ú řadu 
 

Poplatek za odpady 
 

   Za odpady se platí 500 Kč za každého, kdo má v obci trvalé bydliště. Od 
poplatku jsou osvobozeny děti do začátku školní docházky, studenti, kteří 
přes týden bydlí mimo Nadějkov, mají po předložení dokladu o studiu po-
loviční slevu. Poplatek je t řeba uhradit do konce srpna. Chcete-li platit 
převodem na účet, domluvte se s paní účetní (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz) 
 

Poplatek ze psa 
 

   Za psa se platí 100 Kč za každého, od poplatku jsou osvobozeny obča-
né, kteří dosáhli věku 70 let a psi s loveckým výcvikem. Poplatek je splat-
ný k 28. 2. Po domluvě je též možné zaplatit přes účet. Žádáme všechny 
opozdilce, aby poplatek neprodlen ě uhradili. 

-ou- 

  Mikroregion Venkov 
 

  Oznámení  o  projektu   
„Odstavné stání a oplocení Penzionu 

Kateřina“ za podpory MAS  Krajina srdce 
 

   V  Nepřejově je již pátým rokem v provozu Penzion Kateřina, který se  
těší přízni turistické veřejnosti. Jezdí sem turisté z celých Čech.   
Spokojenost návštěvníků se velmi zlepšila, když  se v roce  2012 podařilo 
dokončit oplocení a zpevněné parkoviště v objektu. Oplocením objektu se 
zlepšil komfort pro hosty, většinou rodiny s dětmi. Rodiče se při pobytu  
nemusí strachovat o své ratolesti, že se jim zatoulají bez dozoru do okolní 
přírody.  
   Projekt „Odstavné stání a oplocení Penzionu Kateřina“ byl podpořen 
MAS Krajina srdce. Dnes, po dvou letech od dokončení můžeme říci, že 
prostředky byly vynaloženy účelně. Na penzionu se vytvořila i sezónní 
pracovní místa pro místní občany. Touto formou děkujeme MAS za 
podporu našeho projektu. 

Ilona a Luděk Fukovi 
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Čajovny     

       

11. dubna s Edvardem Sequensem: O úložišti radioaktivních odpad ů  
      Jaká je dnes situace, co nás čeká v nejbližší době i v budoucnu, co 
můžeme dělat…  
    S Edou Sequensem, energetickým expertem z českobudějovického 
sdružení Calla, se při jednáních o úložišti setkáváme už patnáct let. 
Jeho znalosti a zkušenosti nám pomáhají vyvážit jednostrannou 
propagantu ze strany státu a SÚRAO. 
 

 9. května s Lenkou Víchovou: O Ukrajin ě  
    Lenka je ukrajinistka, možná jste její jméno v poslední době zahlédli v 
novinách nebo ji osobně v televizi. Můžeme se jí zeptat na všecko, co 
bychom chtěli vědět o dějinách i současnosti těžce zkoušené země, 
která leží jen kousek na východ od našich hranic. 
 

Jarní úklid 
 

       Společně se skauty, jistebnickým okrašlovacím spolkem a dalšími 
dobrými dušemi budeme 11. dubna uklízet okolí Smutné a silnice z 
Nadějkova do Jistebnice. Může se přidat kdokoli a kdekoli, sraz je v 9 
hodin u fary, konec tam, kde se s jistebnickými sejdeme -  
pravděpodobně poblíž odbočky na Pohoří, kde si k obědu upečeme 
buřty. 

 Olga Černá 

Osadní výbor Makov 
vás zve na pochod 

KRAJEM, KDE NEBUDE ÚLOŽIŠTĚ 
(vyhořelého jaderného paliva), 

který se koná v rámci celorepublikového            

Dne proti úložišti 
v sobotu 18. dubna 2015  

 
délka trasy : 10 km (Makov-Padařov-Drahnětice-Hůrka-Makov) – v obcích 
budou připraveny petiční listiny se společným prohlášením všech sedmi 
uvažovaných lokalit, k pochodu je možno se připojit kdekoliv na trase  

start : 13.00 u kapličky v Makově 
občerstvení v cíli pochodu zajištěno (Makov, budova bývalé školy)  

SPOLEČNOST 
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Den proti  úložišti  
 

       Na sobotu 18. dubna se ve všech úložištních lokalitách 
chystají protestní akce. Naše lokalita Magdaléna se připojí 
pochodem "Krajem, kde nebude úložiště", který v tento den 

pořádá osadní výbor Makov, vystavením protestního prohlášení na dalších 
místech (seznam včas zveřejníme), a besedou o úložišti v Čajovně Na 
stezce v Nadějkově. Beseda bude o týden dřív, než pochod, aby bylo 
možné stihnout oboje - v sobotu 11. dubna. 
     Na všech protestních akcích budou mít ti, kdo s postupem státu při 
vyhledávání lokality pro úložiště nesouhlasí, možnost podepsat toto  
 

spole čné prohlášení: 
 

   1. Stát nerespektuje názor obyvatel v obcích ohrože ných 
výstavbou úložišt ě.  
   Správa úložišť radioaktivních odpadů opakovaně slibovala, že bez 
souhlasu místních obyvatel průzkumy nezačnou. Tento slib nebyl splněn: 
o povolení průzkumů SÚRAO usiluje, přestože žádná z obcí s ní 
neuzavřela smlouvu o spolupráci a proti úložišti se v místních referendech 
vyjádřilo více než 95% občanů. 
   Obce  dnes nemají v zákoně zakotvenou možnost rozhodnout se, jestli 
na svém území úložiště chtějí. Přijetí návrhu zákona, který by pravomoci 
obcí posílil na úroveň obvyklou v zahraničí, stát bojkotuje. Na znění tohoto 
návrhu se přitom shodli zástupci samospráv, neziskových organizací, 
ministerstev i odborníci z oblasti práva, sociologie a jaderné bezpečnosti. 
     2. Stát postupuje nekoncep čně. 
     Průzkumné práce mají začít, aniž by bylo jasné, podle jakých kriterií se 
bude vhodná lokalita vybírat. Existuje nebezpečí, že kriteria výběru se 
přizpůsobí tomu, co průzkumy zjistí, nebo ochotě místních obyvatel se s 
úložištěm smířit. 
   Stát také nehledá jiné řešení likvidace radioaktivních odpadů: trvalým 
uložením vyhořelého jaderného paliva hluboko pod zem, bez možnosti 
jeho vyjmutí, připravuje budoucí generace o možnost nalézt jiné, 
dlouhodobě bezpečnější řešení. 
     Naším spole čným zájmem  
je upozornit na problém ukládání vyhořelého jaderného paliva a  zahájit 
celonárodní diskusi, do níž by se zapojili nejen obyvatelé dotčených 
lokalit, ale i vědci, novináři a široká veřejnost. Přenést důsledky 
nezodpovědného jednání státu na několik obcí, které nemají zákonnou 
možnost rozhodování o své budoucnosti ovlivnit, považujeme za 
nepřijatelné. 
 

SPOLEČNOST 
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HISTORIE OBCE 

  Křížek u zámku 
 
    Nacházel se v zámeckém parku v Nadějkově u Mlýnského rybníku. 
Z parku vede malá stezka vpravo od nedalekého můstku, kde se ke kříž-
ku chodilo po několika kamenných schodech. Stával na malé skále, u kte-
ré protéká Nadějkovský potok až k samé hranici pod skalou. Křížek zde 
stál ještě kolem roku 1970. 
    Ke křížku se váže několik příběhů. Podle Karla Dvořáka z Nadějkova 
zde spadla s koněm komtesa ze zámku a oba se zabili. Druhá verze je 
podle Milana Kvasničky z Nadějkova, že zde spadl s koněm nějaký voják, 
a třetí podle Jardy Kotalíka z Hronovy Vesce, že zde spadla komtesa ze 
zámku a protože pád přežila, i když kůň zahynul, nechala zde postavit 
křížek na památku této události. S největší pravděpodobností se tato udá-
lost stala roku 1900. 

napsal a nakreslil Jiří Vocílka 
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ŽIVOT FARNOSTI 

  O duchovním významu Velikonoc 
 
   Ve Svatém týdnu si křesťané připomínají Kristovo utrpení, smrt a 
zmrtvýchvstání. V Krédu – vyznání víry – se říká, že to vše Ježíš 
podstoupil „pro nás a pro naši spásu“. V jedné velikonoční anketě byla 
mnohým položena otázka: „Co je pro tebe hlavním poselstvím 
Velikonoc?“. Jedna žena odpovídá: 
   Pro mě jsou Velikonoce největším důkazem Boží lásky. To, že mě 
někdo tak miluje, že se kvůli mně nechá ponižovat, bít, plivat na sebe, 
úplně se zříct svojí důstojnosti, svojí velikosti, svojí moci… Že za mě 
dokonce zemře, aby si to „vyřídil“ s mým věznitelem, jenom proto, že mě 
tak miluje… Že Ten, kdo je Nesmrtelný, přijme dobrovolně smrt, abychom 
ani v umírání a opuštěnosti nebyli sami… 
 

A taky to, že nemusím být skvělá, dokonalá svatá. Svou smrtí na kříži mi 
Ježíš říká: „Já vím, že jsi to podělala. Neboj se, já jsem to vzal na sebe. A 
jenom já tě z toho můžu dostat.“ 
   O Velkém Pátku jsme svědky toho, jak v Ježíši Kristu Bůh vstupuje do 
světa utrpení, abychom v něm nebyli sami. Když známý italský spisovatel 
Alessandro Pronzato píše o Ježíšově bolesti na kříži, zaměřuje se na to, 
že se Ježíš přibližuje všem možným podobám utrpení:  
 

   Na Kristově kříži se na nic nezapomíná. Je tam výkřik operovaného, 
tragédie propuštěného z práce, vyhozeného z bytu, je tam hlad dětí, 
zoufalství matek, pokoření nezaměstnaného, muka nemocné rakovinou, 
opuštěnost starce, chrčení umírajícího, drama svedeného děvčete. Je tam 
svíjení se pomatence na samotce. Dlouhé hodiny nespavosti. Smutek 
tuláka. Nářek zdrceného nespravedlností. Fyzické mučení. Duševní 
úzkosti. Nic se tu neztrácí. I v tomto smyslu je pravda, že „Ježíš přišel 
hledat a zachránit, co zahynulo“. Přišel hledat tvou „neužitečnou“ bolest. 
Našel ji. A přijal za svou. 
 

   Přeji všem v Nadějkově, ať je potěší slova zmrtvýchvstalého Ježíše: „Já 
jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa.“ Je stále s námi – ani 
v životě, ani v utrpení, ani ve smrti nás neopustí. 
   Radostné Velikonoce přeje                                                                Zdík 
 

  100. výro čí narození Antonína Šíta  
 
   Letos v lednu uplynulo  sto let od narození malíře Antonína Šíta (1915-
1983), jehož život a dílo jsou pevně spjaté se zdejším krajem. Vystudoval 
Akademii výtvarných umění v Praze u Maxe Švabinského a Jakuba 
Obrovského a podnikl řadu studijních cest po Evropě, většinu svého života 
však strávil na rodném hospodářství v Nosetíně na Chyšecku. Místní 
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a podala si přihlášku s tím, že to třeba vyjde. A ono to vyšlo. Od března 
jsem nastoupila do knihovny, kde jsem po 11 letech vystřídala paní Olgu 
Černou, které bych tímto chtěla moc poděkovat za počáteční zaškolení do 
provozu knihovny a také celkově za ochotu, s kterou se mi při našich 
schůzkách nadále věnuje. Času na zaškolení nebylo mnoho, lépe řečeno 
téměř žádný. Výběrové řízení skončilo v posledním únorovém týdnu a 
ještě v tom samém týdnu jsme se stačili dvakrát sejít. Naše další schůzky 
proběhly až v průběhu měsíce března. Její záběr okolo naší knihovny byl 
velice široký, samotnou mě překvapilo, kolik toho mimo starání se o 
knihovnu dokázala zvládnout. Myslím si, že jí patří nejen můj dík, ale dík 
všech občanů Nadějkova a ostatních obcí, kteří rádi zašli do knihovny, 
navštívili některou z pouťových výstav, nebo si v teple domova v klidu 
přečetli další vydání Hlasu Nadějkova.  
    Co se týče mojí práce, ráda bych se ze začátku věnovala především 
knihovně a pokud bude zájem, chtěla bych uspořádat občasná setkání jak 
pro malé tak pro velké čtenáře. Nejbližší takové setkání bude velikonoční 
v pátek 3. dubna od 14 hod. Něco si o Velikonocích řekneme, namalujeme 
nějaké vajíčko a zkusíme si uplést pomlázku. Můžete se také těšit na pou-
ťovou výstavu obrázků Bohdany Součkové z Hodkova. Všichni jste 
srdečně zváni. 

Petra Macháčková 

Pravidelná otevírací doba knihovny:  
 
Pondělí a čtvrtek    9 – 16h  (čtení se školkou 10 - 11) 
Pátek                      13 – 19h  

 
Místní lidová knihovna Nadějkov 

 

srdečně zve všechny děti i dospělé na 
veselé Velikonoce v knihovn ě 

v pátek 3. dubna od 14 hodin 
přineste si vyfouknutá vajíčka a proutky 
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Knihovna 
 
Knihovna v roce 2014 v číslech 
 
Výpůjčky a knihovní fond:  

   V roce 2014 bylo v knihovně registrováno celkem 154 čtenářů, z toho 50 
dětí do 15 let. Celkem 1222 návštěvníků si vypůjčilo 3 575 titulů, z toho 
bylo 674 časopisů. Naučných knih pro dospělé bylo zapůjčeno 293, belet-
rie 1 689, naučných titulů pro děti 212, beletrie pro děti 707. Kromě vlast-
ního knihovního fondu, v němž je nyní 4 171 knih, měla knihovna 
k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře (asi 500 
knih) a dalších 35 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí Meziknihov-
ní výpůjční služby.  

Do knihovního fondu  přibylo vloni 263 knih, zakoupených z rozpočtu 
obce, získaných z programu Česká knihovna, darů knihovny v Táboře, a 
několika příznivců knihovny. Knihovna pravidelně odebírala 5 časopisů: 
Sluníčko, ABC, 21. století-Junior, Praktická žena a Vlasta, několik časopi-
sů kupujeme z remitendy nebo dostáváme darem (např. Kačer Donald, 
Maminka, Napsáno životem, Chatař a chalupář a další). V létě bylo vyřa-
zeno 497 starších a poškozených knih, většina z nich si postupně našla 
nové majitele. 

 
   Počítače a internet:  
    Knihovna používá k evidenci systém Clavius REKS , díky němuž je ve-
řejnosti na internetu dostupný její katalog, čtenáři mohou získat přehled o 
svých výpůjčkách za pomoci čtenářského konta. Této služby využilo cel-
kem 130 lidí. 
    V současné době máme v knihovně pro veřejnost dva nové a jeden 
starší po čítač s připojením na internet, je možné se připojit i na wi-fi 
z vlastního notebooku. Internet v knihovně je zdarma. Ze služeb knihovny 
se platí pouze kopírování, tisk, případně uložení na CD nebo disketu. Po-
čítač využilo v knihovně celkem 175 návštěvníků. 
   Knihovna o svých akcích informuje na stránkách nadejkov.knihovna.
cz., které v roce 2014 navštívilo celkem 2 513 lidí.  

 
Nová knihovnice  
    
   Jmenuji se Petra Macháčková rozená Kotalíková a se svým manželem 
Radkem žiji na Větrově, kde jsem také vyrostla. Když jsem se dozvěděla o 
výběrovém řízení na místo knihovnice v Nadějkově, dlouho jsem neváhala 
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příroda a lidé byli také nejčastějšími náměty Šítových kreseb a obrazů. 
Účastnil se mnoha výstav v Čechách i v zahraničí, jeho práce jsou ve 
sbírkách Alšovy Jihočeské galerie nebo Prácheňského muzea. Hlavní část 
jeho díla se ale do výstavních síní nedostala – jak proto, že jejich náměty 
nebyly v souladu s převažujícím zájmem o „socialistický realismus“, tak 
pro umělcovu skromnost: „Obrazy nerad ukazoval. Podle něho za moc 
nestály, vždy na nich viděl nějaké chyby – vybrat je na výstavu bylo pro 
něho vždycky to nejtěžší. Celý svůj život se soustřeďoval na namalování 
dobrého obrazu, pravdivé vyslovení, souhlas citu – a tento moment byl 
jediným jeho životním cílem,“ napsal v Šítově nekrologu malíř Karel Valter.  
    Při příležitosti stého výročí narození Antonína Šíta se v letošním roce 
připravuje několik výstav (Praha – Strahovský klášter, Milevsko, Chyšky, 
Písek) a také monografie o jeho osobnosti a díle. Zároveň se zpracovává 
jeho pozůstalost a dokumentuje jeho dílo. Pokud byste měli doma jeho 
obraz a byli ochotni jej pro potřeby dokumentace nechat ofotit (bez 
nutnosti uvádět jméno majitele a adresu), kontaktujte prosím P. Zdíka – 
732355393. 
 

   Nadějkovské varhany  
 
    Jménem farnosti děkuji všem, kteří podpořili restaurování 
nadějkovských varhan. Letos byla dokončena první etapa, která se týkala 
zejména plovákového měchu s čerpacím měchem, pedálové vzdušnice a 
pedálových dřevěných píšťal. V Nadějkově máme vzácný nástroj a práce 
na něm byly velmi zajímavé. Ti, kteří by si chtěli prohlédnout restaurátor-
skou zprávu, mají možnost buď ve farní knihovně, nebo v obecní knihov-
ně. Pokud budou možnosti, pokusíme se letos pustit do další restaurátor-
ské etapy. Týkala by se vzdušnice manuálu, píšťalnic a laviček; a dále 
restaurování a doplnění kovových píšťal manuálu rejstříků Principal 4, 
Octava 2, Quinta 1 1/3 s provizorním laděním. 

Zdík 
 

   Velikono ční bohoslužby v Nad ějkov ě 
 

Květná 
neděle 

Zelený 
čtvrtek 

Velký 
pátek 

Bílá 
sobota 

Neděle 
Zmrtvýchvstání 

Velikonoční 
pondělí 

 
8:00 

 
18:30 

 
18:30 

 
21:00 

 
8:00 

 
8:00 
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  Aktivity ve spole čenské místnosti 
  „Starcova Lhota“  
 
   Dne 28.10.2011 byl slavnostně zahájen provoz společenské místnosti 
po provedené rekonstrukci. Od této doby se zde pořádalo hodně akcí, kte-
ré jsou ku prospěchu osady a slouží k udržování a zlepšení sousedských 
vztahů. 
   V roce 2011 v říjnu se zde uskutečnilo dělání chlebíčků, jednohubek a 
Lhoťačky upekly i koláče. V tento měsíc se zde pořádala i soutěž o nejlep-
ší těsto na kremrole. V listopadu Lhoťačky zde pekly a zdobily perníčky 
s tím, že se na Mikulášské posezení pozve P. Mikuláš Selvek z kláštera 
Milevsko a povypráví přítomným o tomto světci. Setkání se uskutečnilo 
dne 24.11. (podle možnosti P. Mikuláše) a všem se líbilo. Mezi těmito ak-
cemi zde měli myslivci zakončení hodů a naháněk a moc se jim teplá míst-
nost hodila. 
   Rok se zakončil posezením na Silvestra, kde hrála harmonika a kdo 
chtěl, tak si i zazpíval. Vznikl v tomto roce i osadní výbor Starcova Lhota, 
který se scházel podle potřeby. 
   Jaro roku 2012 začínalo MDŽ, Masopustem a stavění májky o Svato-
dušních svátcích. V tomto roce se začalo i s půjčováním knih z knihovny 
Nadějkov. Paní knihovnice dojíždí každý měsíc – první středu -  v určitou 
dobu a hlavně důchodci si zde mohou půjčovat knihy, časopisy a také se 
na chvíli sejdou a mají možnost si popovídat. 
   V roce 2013 se konaly všechny pravidelné akce a 21. 11. byl zde zvolen 
nový osadní výbor. Schází se s osadníky pravidelně každý druhý pátek 
v měsíci. Řeší náměty, připomínky obyvatelů a zápisy předává na OÚ Na-
dějkov, kde dochází k jejich projednání, případné řešení. 
   Paní Krejčí, jedna z Lhoťaček připravuje jídlo pro myslivce na jejich ak-
ce z potravin, které jí dodají. Ať již je to svíčková, nebo řízky se salátem, 
vždy jim chutná. Jídla vaří doma, protože ve společenské místnosti nejsou 
na vaření pro větší počet lidí podmínky. 
   V roce 2014 mimo pravidelných akcí proběhly ve společenské místnosti 
oslavy kulatých narozenin. V červu oslavil své šedesáté narozeniny pan 
Zdeněk Pokorný a v listopadu své padesátiny pan Milan Stehlík. Oba osla-
venci pozvali kromě rodinných příslušníků i sousedy z vesnice, což by bez 
společenské místnosti nebylo možné. 
   V letošním roce 14. března zde oslavil spolu se sousedy své pětačtyři-
cáté narozeniny také rodák Miroslav Poslušný. 

Marie Nováková 
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Divadelní a osv ětový spolek Fikar 
 
hostuje se hrou Paní Fantomasová se zlobí : 
 
� 18.4.  v Trhových Svinech - postupová přehlídka venkovských  
� divadelních souborů 
� 31.5. v 16:30 hod. v Jistebnici - přehlídka Jistebnický guláš 
� červen - Činoherní klub Praha 
� 27.6.  na Veletínské salaši u Hospůdky Za pecí  - derniéra 

SPOLEČNOST 

 

Divadlo v Nad ějkov ě  
 

Divadelní spolek Plánice sehraje veselohru 
od Václava  Štecha: Deskový statek   

 

   v sobotu 25.dubna  od 18 hodin  
v sále u Jandů v Nadějkově 

Srdečně zveme děti i dospělé! 
 

Pozvání 
 

Nejkrásnější měsíc v roce – květen –  
přivítáme ve Starcově Lhotě posvěcením 

opraveného křížku, 
 a to 1. května v 11 hodin. 

 
Zveme srde čně všechny, kdo by m ěli  

o tuto událost zájem. 
 

Manželé Novákovi a osadníci St.Lhoty 
 


