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Blahop řejeme všem,  

 

kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 
červenec: 
Jiří Kubíček z Nadějkova, Marie Kolářová z Nadějkova 
Karel Šváb z Nadějkova, Daniela Demská z Kaliště 
Jana Stiborová z Nadějkova 
 
srpen: 
Václav Bláha z Nadějkova, Marie Volšanská z Nadějkova 
Jaroslav Pinc z Nadějkova, Jiří Burda z Nadějkova 
Jiřina Parašínová z Nadějkova, Jaroslav Ctibor z Chlístova 
 
září: 
Jana Vacková z Nadějkova, Josef Havelka z Nadějkova 
 

 

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

Tel. 381 272 017, e-mail: starosta@nadejkov.cz, knihovna@nadejkov.cz. 
Redakce Ing. Arnošt Novák a Petra Macháčková 
 Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 150 ks.  
� Toto číslo vychází v říjnu 2018   � 

S����	�
�� ���
��� 

 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

 Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu 
Nadějkova! Uzávěrka příštího čísla je 2. prosince 2018, všechny podepsa-
né příspěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené 
v tiráži, vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosí-
me zejména o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen 
v Hlase, ale i na webových stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  
 Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/
stránka. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější ven-
kovskou tržnici: www. venkovskatrznice.cz, vkládání inzerátů je bezplatné. 
 Předplatné: si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 
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Skauti 
 

str. 17 

Ohlédnutí  
za školním rokem  
 

str.10 

HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXVII / číslo 3 říjen 2018 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Čajovny 
Na stezce 

str.  5 

Škola základní i škola mateřská se v minu-
lém školním roce věnovaly naplňování svého 
primárního poslání, tedy výchově, vzdělávání  
a podpoře osobnostně – sociálního rozvoje 
dětí předškolního a mladšího školního věku.  

Začátek července jsme strávili jako každý 
rok dva týdny na letním táboře. Tentokrát se 
stala naším tábořištěm louka na břehu Lužni-
ce u srubu, který nám zapůjčili milevští skau-
ti, nedaleko vesnice Bečice.  

Od října se v nadějkovském kině, jednou mě-
síčně proměňovaném na čajovnu, budeme 
znovu setkávat se zajímavými hosty. 

Stru čně z obsahu: 

Z jednání obecního zastupitelstva (2) Ordinace praktické lékařky (4) 
Čajovna Na stezce (5) Volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018 (6) 

Kandidáti KDU-ČSL pro obecní volby 2018 (7) Mateřská škola (8) 
Ohlédnutí za školním rokem (10) SDH Nadějkov / Mladí hasiči Nadějkov (14) 

Správné odpovědi na hádanku, zájezd do Divadla Kouzel (15) 
Divadelní spolek Fikar (16) Skauti (17) Křížek v Brtnom (18)  

Bezplatný vzdělávací kurz pro maminky v Táboře (19) 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2018 
dne 28. června 2018 
 
Závěrečný ú čet obce Nad ějkov za rok 2017  
Usnesení č. 43/2018: Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 14/2018 
a schvaluje rozpočtový výhled obce Nadějkov ve stejném znění, který byl 
zveřejněn k datu 12. 6. 2018. 
 
Účetní uzáv ěrka obce Nad ějkov za rok 2017   
Usnesení č. 44/2018: Zastupitelstvo schvaluje provedení následujících 
nápravných opatření ke zjištěným nedostatkům a odeslání zprávy o jejich 
nápravě na KÚ JČ kraje do 28.2.2019: 
� Porovnáním inventurního soupisu účtu 021-Stavby bylo zjištěno, že ve 

výpisu z KN ke 31. 12. 2016 je zapsána stavba bez čp. na st.p. č. 8 
v k.ú. Petříkovice a stavba čp. 23 na st.p.č. 316 v k.ú. Nadějkov. Tyto 
stavby nejsou vedeny na inventurním seznamu obce. Napraveno 21. 5. 
2018, stavby oceněny a zařazeny do majetku. 

� nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí 
opatření k nápravě chyb a nedostatků do 15 dnů od projednání závě-
rečného účtu. Bude napraveno do 14. 7. 2018, kdy bude zpráva ode-
slána.  

� Rozpočtový výhled neobsahoval souhrnné údaje o příjmech a výdajích, 
zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. Bude napraveno 
do 29. 6. 2018 revokací usnesení č. 14/2018. 

� Inventarizační identifikátor nebyl ve formě označení zajišťující jedno-
značné určení části inventarizační položky nebo jednotlivé věci a sou-
boru majetku. Bude napraveno do 20. 1. 2019 správným zaúčtováním. 

Usnesení č. 45/2018: Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření 
a závěrečný účet obce Nadějkov v roce 2017 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Nadějkov za rok 2017 bez výhrady. 
Usnesení č. 46/2018: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Na-
dějkov za rok 2017 bez výhrady. 
 
Rozpo čtová opat ření 
Usnesení č. 47/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 7/2018 ve úhrnné výši 0,- Kč výdajové straně rozpočtu. 
Usnesení č. 48/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 
č. 8/2018 ve úhrnné výši 995.100,- Kč na příjmové i výdajové straně roz-
počtu. 
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Bezplatný vzd ělávací kurz  
pro maminky v Tábo ře 
 
Maminky, neváhejte a přihlašujte se do bezplatného  kurzu po čítačů 

a měkkých dovedností. Od konce září 2018 otevíráme maminkám z Tá-
bora a okolí skvělou vzdělávací příležitost. Unikátní program, který pomá-
há najít správnou cestu k seberealizaci a podporuje sebevědomí jak 
v osobním, tak i pracovním životě. Naučíte se spoustu nového. Práce 
s po čítačem se stane zábavou. Prezentování před lidmi bude brnkačka.  

Získané certifikáty zlepší postavení při nástupu do práce. Úprava foto-
grafií  bude hračka. Návrhy webových stránek a loga mohou nastartovat 
chuť podnikat. Naleznete nová p řátelství . Strávíte mnoho krásného času 
s našimi šikovnými lektory. Ti vám předají své znalosti a zkušenosti. Abys-
te se výuce mohly naplno věnovat, postaráme se i o vaše d ěti . Pro malé 
to je pozvolný nácvik před školkou. Nejmenší se pořádně prospí a velké 
děti pozlobí naše chůvičky.  

Zní to skvěle, a proto neváhejte s přihlašováním na www.attavena.cz  
nebo kontaktujte koordinátorku na e-mailové adrese:  

zuzana.heferova@attavena.cz. Kapacita míst je omezena. 
Zuzana Heferová 

 

  O��� � ����� 
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Křížek v Brtnom 
 
U silnice vedoucí od Starcovy Lhoty do Ostrého nalezneme na levé stra-

ně v lese zvaném „Brtnom“ malý křížek.  
Zde byl 27. červa 1817 zastřelený knížecí revírník Ján Mušik ve věku 33 

let. Byl zastřelený pravděpodobně pytláky či zloději dřeva. Křížek vyčnívá 
nad zemí 50 cm. To mi vyprávěl pan Benda ze Strarcovy Lhoty. 

napsal a nakresli Jiří Vocílka 

O��� � ����� 

3   H��� N���	
���, �. 3, ���. XXVII., ��	�� 2018 

 

 

 

 

 Z���� � ���� 

Sportovní h řišt ě ZŠ 
Usnesení č. 49/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov 

a. schvaluje vyhlášení výběrového řízení na projekt „Sportovní h řišt ě 
ZŠ Nadějkov“  

b. pověřuje starostu obce veškerým dalším jednáním souvisejícím 
s výběrovým řízením na projekt, včetně podpisů všech dokumentů 
souvisejících s realizací výběrového řízení 

c. deleguje pravomoc provést rozpočtové změny související 
s výběrovým řízením na projekt „Sportovní h řišt ě ZŠ Nadějkov“ 
do kompetence rady obce Nadějkov. 

 

E.ON 
Usnesení č. 50/2018: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv na zřízení 
věcného břemene č: 
PI-014330046279/003 – Sběrný dvůr NN přípojka kabelem 
PI-014330046279/001 – Sběrný dvůr NN přípojka kabelem 
PI-014330045314/001 – Hubov Novotný NN přípojka kabelem 
a pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených smluv. 
Usnesení č. 51/2018: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv o smlou-
vách budoucích na zřízení věcného břemene č: 
1040013573/001: Pohořelice, NN rekonstrukce vedení v k.ú. Starcova 
Lhota. 
1030006989/018: Střítež u Milevska - Číčovice samoty“ kabel VN a teleko-
munikační síť, kabel NN 
a pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených smluv. 
 
Pozemky 
Usnesení č. 52/2018: Zastupitelstvo bere informaci na vědomí a ukončuje 
jednání o koupi lesních pozemků v Bezděkově. 
Usnesení č. 53/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o záměru 
prodeje části pozemků 141/2, 141/3, 1043/1 v Bezděkově, k.ú. Starcova 
Lhota bez připomínek 
Usnesení č. 54/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci 
o záměru prodeje části pozemků pč. 1059, k.ú. Nadějkov, bez připomínek. 
 
Stanovení ceny pachtu zem ědělské p ůdy 
Usnesení č. 55/2018: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje navržené 
minimální ceny pachtovného (2.000,- / 1.000,- / 3.000,- Kč/ha/rok) 
v kategoriích podle doporučení pracovní skupiny. 
 
Počet členů zastupitelstva pro komunální volby 2018 
Usnesení č. 56/2018: Zastupitelstvo Obce Nadějkov stanovuje počet čle-
nů zastupitelstva pro volební období 2018-2022 na 15 členů.  
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Ordinace praktické léka řky 
 

MUDr. Blanka Vl čková 
 

Náměstí Prokopa Chocholouška 6, 398 52 Nadějkov 
tel. 381 272 129 

 
PŘIJÍMÁ 

 
nové pacienty k registraci 

 
Ordinace je moderně vybavena. 

Provádíme preventivní prohlídky včetně laborator-
ních vyšetření a EKG, zajišťujeme objednání specia-

lizovaných vyšetření. 
                 
 

                     Ordinační doba: 
   Úterý:    7.00 – 12:30 
  Čtvrtek:  7.00 – 12:30 

 
V ostatních dnech kontaktujte polikliniku  

Milevsko s. r. o., tel: 382 503 222 

Z���� � ���� 
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Skauti 
 
Začátek července jsme strávili jako každý rok dva týdny 

na letním táboře. Tentokrát se stala naším tábořištěm louka 
na břehu Lužnice u srubu, který nám zapůjčili milevští skauti, 
nedaleko vesnice Bečice. Celotáborové téma byl stroj času, se kterým 
jsme navštívili mimo jiné pravěk, dobu vikingů, národní obrození, druhou 
světovou válku a dokonce i budoucnost. Samozřejmě jsme si užili i dost 
koupání, her, táborových ohňů a společně strávených chvil... 

 
Letošní schůzky probíhají opět v pátek od 16 do 18 hodin  v klubovně 

na faře nebo farské zahradě. Zváni jsou i noví zájemci - kdo je zvědavý, 
může se přijít podívat na některou schůzku a rozhodnout se, jestli by chtěl 
chodit pravidelně. Také se můžete podívat na naše internetové stránky  

http://skaut.nadejkov.cz   
a fotografie https://skautnadejkov.rajce.idnes.cz . 
 
Rok sice sotva začal, přesto se někteří členové našeho nadějkovsko-

sepekovského oddílu už stihli zúčastnit dvou skautských akcí. 
První proběhla v Opařanech v sobotu 8. září. Tamní skauti slavili 50 let 

od svého vzniku zahradní slavností s fotografiemi, rukodělkami i prohlíd-
kou Opařan. Od nás byla ale účast slabá :-) 

 
Druhá akce bylo víkendové 
setkání jihočeských skautů - 
Jihočeské jamboree - které 
se konalo 21.  - 23. září ne-
daleko Jindřichova Hradce. 
Zúčastnilo se ho kolem 300 
skautů, z našeho oddílu 12. 
Na programu byly hry, různé 
úkoly, jarmark aktivit (každý 
oddíl si připravil něco pro 
ostatní), hudba, tanec 
a zpěv... Hlavním cílem bylo 
setkání samotné, vzájemné 
poznávání a výměna zkuše-
ností s jinými oddíly. 

 
Dále jsme pozvaní na setkání středisek v Milevsku v sobotu 13. října 

a plánujeme také podzimní výpravu.  
Anežka Černá 
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   Fikar, divadelní a osv ětový spolek 
 
     Před prázdninami spolek naposled sehrál veselohru 
„Nájemnící pana Swana aneb Haba ďůra“. Jako vždy ve ve-
letínské salaši u Hospůdky za pecí. A také jako vždy, byla 
zimmma, takže i výborné kuřátko z pece jsme si nedali venku, 
ale vevnitř. 

Hra byla tedy konečně zařazena „ad acta“ a všichni si oddechli. Jak by 
ne, hrála se celkem patnáctkrát u nás, v blízkém i vzdáleném okolí. 

Divadelní prázdniny byly až moc krátké a hned zkraje září začíná tvrdé 
zkoušení nové hry. Nikoho nepřekvapí, že má v názvu republiku, vždyť 
máme letos sté narozeniny Československé republiky. S tématem však 
autor naložil značně bizarně, jak ctěné obecenstvo uvidí o výročí velké 
listopadové kapitalistické revoluce. 

 
Prvního září Nadějkov pohostinsky navštívili pláničtí přátelé s odloženým 

provedením bláznivé komedie „Manželství na druhou aneb Barillonova 
svatba “. 

Diváků přišlo mnoho, je vidět, že Divadelní spolek Plánice je u nás oblí-
ben. Chyběl jim důležitý herec Lukáš, dokonce s dvojrolí. Na poslední 
chvíli zapojili dva jiné herce a bylo to výtečné. 

Přátelské posezení u prohýbajících se stolů v petříkovickém Hasičském 
domě se protáhlo přes půlnoc. 

 
O týden později, 8. září, rozezvučel koncert  náš kostel, úplně zaplněný, 

přestože plakáty oznamovaly 100 Kč vstupné. Ovšem, na bohulibý účel: 
celý výtěžek spolek věnoval na třetí etapu opravy varhan. 

Koncert se konal u p říležitosti 100. výro čí Československé republi-
ky a 20. výro čí obnovení spolku Fikar.   

Vystoupila Simona Houda Šaturová (soprán) a Lenka Navrátilová 
(varhany). Na programu byla duchovní díla od G. F. Händela, J. S. Bacha, 
W. A. Mozarta a A. Dvořáka.  

Koncert byl skvělý, obě umělkyně byly po právu odměněny dlouhými 
ovacemi. Jako honorář obdržely plody naší země: husu, med, rychlokvaš-
ky a podobně. Atmosféra se jim natolik líbila, že zase slíbily přijet. 

Přehled divadelních představení na http://www.fikar.info/ 
Zdeněk Černý 
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Upozorn ění obecního ú řadu 
 
Poplatek za odpady 
 
Za odpady se platí 530 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   
poloviční slevu. Poplatek se m ěl uhradit do konce srpna . Vyzýváme 
všechny, co tak neu činili, aby poplatek ihned zaplatili.  Chcete-li platit 
převodem na účet, domluvte se s paní účetní (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 

-ou- 

 
Čajovna Na stezce 
 
Od října se v nadějkovském kině, jednou měsíčně proměňovaném 

na čajovnu, budeme znovu setkávat se zajímavými hosty. 
Sezónu zahájíme týden po volbách, v sobotu 13. října s osvědčeným 

cestovatelem (ale také učitelem, truhlářem, přírodovědcem a sběratelem 
inspirativních kuchařských receptů…) Jindrou Částkou z Kvasejovic. Vy-
pravíme se s ním za orchidejemi do národních park ů Turecka . Na svých 
webových stránkách píše: „Botanická výprava kterou jsme absolvovali ve 
druhé polovině května 2016, nás zavedla do národních parků  severní čás-
ti Turecka od Istanbulu až téměř po hranice s Gruzií. Navštívili jsme NP 
Küre s divokými kaňony, NP Ilgaz, který se z úchvatných horských scené-
rií mění na jeden velký lyžařský resort, NP Altindere, jehož náhorní planina 
ve výšce kolem 2500 m n. m. připomíná pláně ve střední Asii a také NP 
Kačkar, jehož vrcholy v necelých 4000 m n. m. byly v tomto ročním období 
ještě nedostupné. Ve všech výškových pásmech - od hladiny moře až po 
vrcholky hor - jsme se setkávali s množstvím kvetoucích druhů. Na své 
cestě jsme viděli 41 druhů kvetoucích orchidejí a ujeli jsme bez mála 7500 
km.“ 

O měsíc později, v sobotu 3. listopadu, navštívíme s Jiřím Jiroutkem 
Provence , zejména místa, která koncem 19. století na svých obrazech 
zachytil Vincent van Gogh. 

Dalším tématem čajovny bude Dálný východ, konkrétně Jakutsko , které 
se svými přáteli procestoval Stanislav Houdek ze Sudoměřic u Bechyně. 
Budeme si o něm vyprávět v sobotu 1. prosince. 

Besedy začínají vždy v 17 hodin, podrobnosti, další program čajovny 
(nebo jeho případné změny) najdete na webu Zachovalého kraje - 
www.zachovalykraj.cz. 

Olga Černá 
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Volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018 
 
Voli čem je:  
� občan České republiky, který je v obci přihlášen k trvalému pobytu 

a alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.  
� občan jiného státu přihlášený, v obci k trvalému pobytu, alespoň druhý 

den voleb dosáhl věku 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní 
úmluva. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky), popřípadě státní občanství státu, je-
hož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. 

 

Volba do p řenosné hlasovací schránky 
Volič může požádat ze závažných , zejména zdravotních důvodů obecní 

úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mi-
mo volební místnost. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební 
schránkou můžete zasílat na ucetni@nadejkov.cz nebo tel. 381272117. 

 

Způsob hlasování: 
Do Zastupitelstva obce Nadějkov se bude 5. a 6. října 2018 volit 15 za-

stupitelů. Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Voli č může volit nejvýše tolik kandidát ů, 
kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno – tedy 15. 

 

Volič může na hlasovacím lístku: 
• označit v ráme čku p řed jménem kandidáta k řížkem toho kandi-

dáta, pro kterého hlasuje , a to v kterémkoliv ze sloupců, v nich jsou 
uvedení kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 15 křížků), 

• označit k řížkem ve čtvere čku v záhlaví sloupce s kandidáty vo-
lební strany nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni 
kandidáti této strany), 

• označit k řížkem ve čtvere čku jednu volební stranu a zárove ň 
může označit v ráme čku p řed jménem kandidáta k řížkem další 
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných sa mostatných 
sloupcích, ve  kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.  Takto 
volí přednostně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů 
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, 
kteří mají být zvolení a označených jednotlivých kandidátů, a to 
v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni 
v jejím sloupci. 

 

Úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní. 

-ou- 

O��� � ����� 
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    Byli jsme skvělá parta a spolupráce 
s Jistebnickým SDH si velmi vážíme. 
Proto jsme je velmi rádi, stejně jako oni 
nás, pozvali na každoroční „Rozloučení 
s prázdninami“, které se konalo ve spolu-
práci s Obecním úřadem Nadějkov. 
Na hřišti u hasičárny v Nadějkově 
si všichni, kdo přišli opekli špekáčky, dali 
masíčko a děti si na hřišti zasoutěžily jen 
tak pro radost. Největší úspěch měla, 
jako vždy, střelba ze vzduchovky se střel-
nicí plnou sladkostí. 
 
V září jsme zahájili pravidelné schůzky 
a do našich řad přišlo dalších 5 malých 
hasičů. Vrhli jsme se na přípravy na pod-
zimní kolo hasičské soutěže Plamen, 
které se bude konat 13. října v Mladé 

Vožici. Protože se nám blíží každoroční hasičský ples (25. prosince 2018) 
v Nadějkově, určitě si zase malí hasiči připraví nějaké vystoupení. Nechte 
se překvapit. 

Marie Burdová 

Správné odpov ědi na hádanku  
 
V minulém čísle paní Marie Bendová z Hronovy Vesce uveřejnila Há-

danku - Kudy vede moje cesta do práce.  
Správné odpovědi jsou: Hronova Vesec, Přeštěnice, Týnice a Milevsko. 

Výherkyně od paní Bendové dostaly knihu dle vlastního výběru. 

Zájezd pro d ěti do Divadla Kouzel 
 
Obec Nadějkov pořádá v neděli 21. října 2018 zájezd pro děti do Diva-

dla Kouzel Pavla Kožíška (Líbeznice u Prahy) na představení "S kouzly 
kolem sv ěta!".  

Začátek představení je ve 14.00 hod. 
Účinkují: Pavel Kožíšek, Hana Mašlíková / Martina Dvořáková 
Odjezd z Nadějkova v 11.00 hod. 
Vstupné pro děti do 15 let zdarma a pro dospělé 150 Kč. Dítě v dopro-

vodu pouze jedné dospělé osoby, při nenaplnění autobusu mohou jet dvě 
dospělé osoby. 

Petra Macháčková 
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SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov  
 
Zásahy: 
31.8. odstraňování padlého stromu mezi Nadějkovem a Květuší. 
9.9. vyčerpání vody z rybníčku na návsi v Chlistově, z důvodu její pláno-

vané rekonstrukce. 
 
Mladí hasiči z Nadějkova se sice v době prázdnin nescházeli, ale hned 

prvních 14 dní v červenci se účastnili letního hasičského tábora na Kaplici 
u Jistebnice. Počasí se, i přes začáteční chladné noci, nakonec umoudřilo 
a spolu s Jistebnickými mladými hasiči jsme si tábor perfektně užili. 
V duchu rytířském, vybaveni potřebnými štíty, meči a helmicemi, pod do-
hledem krále Artuše, kouzelníka Merlina a ostatních rytířských vedoucích 
i praktikantů, plnily děti různé úkoly, hrály hry, skládaly rytířské zkoušky 
a utkaly se v řadě soubojů (např. hra Chraňte krále, souboj Slepých rytířů, 
Cesta za svatým grálem, Obrův prsten, klání na koních, vodní hry aj.). 
Nezapomněli jsme na hasičské povinnosti a také pilně trénovali hasičský 
útok mezi stany (někdy i do stanu). Zbyl čas i na koupání, jízdu na lodi, 
sběr hub a jízdu na koních v Jistebnici. Tak jako v loňském roce jsme 
se v průběhu tábora zúčastnili hasičské soutěže ve Smrkově a vytvořili 
družstva nejen SDH Nadějkov a SDH Jistebnice, ale také družstvo KAPLI-
CE, kde jsme si společně zasoutěžili a naučili se jeden od druhého zase 
něco nového. 
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Kostel Nejsv ětější Trojice  
 

V neděli 7. října 2018 od 16 hod. koncert k poctě Svatého Václava 
             - soubor Ludus Musicus vede František Běhounek  

 

Kandidáti KDU- ČSL  
pro obecní volby 2018  
 
KDU-ČSL je tradiční strana, která se v Nadějkově podílí na práci zastu-

pitelstva od prvních svobodných voleb v roce 1990. I za proměnami obce 
v předešlých letech stojí 14 zastupitelů, zvolených na kandidátce         
KDU-ČSL v roce 2014. Chceme pokračovat v práci, kterou pro Nadějkov 
odvádíme kontinuálně již přes 25 let. 

Do obecního zastupitelstva mají kandidovat ti, kdo opravdu chtějí pro 
obec pracovat. Proto jsou na naší kandidátce aktivní lidé, kteří se v obci 
angažují již nyní. Není jim lhostejná budoucnost Nadějkovska. Znáte je jak 
ze stávajícího zastupitelstva, tak z jejich aktivit ve spolcích, farnosti 
a na osadách. Přinášíme ale i novou krev, která přichází s nápady a pod-
něty a často se zcela novým pohledem na věc. 

V zastupitelstvu chceme spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle. Jsme 
připraveni jednat otevřeně, naslouchat odlišným názorům, hledat společ-
nou řeč, předcházet zbytečným konfliktům a důsledně se vyhýbat po-
mluvám, podezírání a zákulisním intrikám. 

 
1. Ing. Jiří Benda, 35 let, člen KDU-ČSL, zemědělec, Hronova Vesec 
2. Ing. Tomáš Kabíček, 31 let, webový vývojář, Nadějkov 
3. Ing. arch. Vít Benda , 29 let, architekt, Hronova Vesec 
4. Olga Dušková, 44 let, manažerka, Nadějkov 
5. Tomáš Průša, 45 let, konzultant, Hubov 
6. Mgr. Eva Špallová , 42 let, sociální pracovnice, Nadějkov 
7. Bc. et Bc. Simona Šitnerová, 28 let, studentka, recepční, Nadějkov 
8. Mgr. Jana Průšová, 41 let, učitelka, Hubov 
9. Ing. Josef Dvořák, 62 let, důchodce, Vratišov 
10. Ing. Pavel Šitner, 57 let, zemědělský poradce, Nadějkov 
11. Jaroslav Čapek, 52 let, elektrikář, Brtec 
12. Kateřina Mikešová, 44 let, školní asistentka, Nadějkov 
13. Josef Ctibor, 46 let, údržbář, Modlíkov 
14. Hana Koudelková, 42 let, vedoucí výroby, Nadějkov 
15. Ing. Olga Černá, 54 let, knihovnice, Kaliště 

Olga Černá 
 

 O��� � ����� 
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Mateřská škola 
 

Školka je pro děti, malé i ty větší, 
větší jdou s úsměvem, malé někdy brečí. 

Neplakej mrňousku, utři tvářičku, 
a místo slziček zpívej písničku. 

 
Zase nám začal nový školní rok…ten čas plyne jak voda v potoce, když 

není na suchu jako naše Smutná! Paní učitelka Magda se už doma těší na 
miminko a ve školce jsem zase já - Jitka. Nově příchozí děti si pomalu 
zvykají na nové prostředí i nové kamarády - malé i dospělé. Nebudu 
se zbytečně chlubit tím, jak jsme si přes prázdniny udělali školku zase 
o trochu krásnější, příjemnější a praktičtější. Klidně se za námi přijďte po-
dívat a uvidíte. Nebudu se ani rozepisovat o tom, že pořád něco děláme – 
buď si hrajeme, nebo zpíváme, nebo cvičíme, nebo kreslíme či malujeme, 
nebo „pracujeme“ a hlavně chodíme hodně ven a užíváme si krásy naší 
přírody a babího léta, na nudu nemáme čas. Dneska chci psát o našem 
výletě v půli září. 

   Vydali jsme se spolu s našimi dobrými kamarády ze základní školy 
velkým autobusem do Písku. Na konci září totiž ve Sladovně končí výsta-
va Cesta do Mytologie a my jsme ji rozhodně nechtěli propásnout. Počasí 
nám přálo a Písek nás uvítal svým krásným prastarým mostem a pískovou 
sochou T. G. Masaryka. Jenže děti víc než kamenný most nebo pan prezi-
dent zaujaly labutě kolébající se na Otavě. No jasně, vždyť v Nadějkově 
se ty naše dvě bílé krásky objevily teprve před pár dny a tady jich bylo 
hned celé hejno. (Ode dneška ve školce shromažďujeme tvrdé pečivo, 
ať máme čím krmit a neuletí nám jinam!) Když nás v devět hodin pustili 
do Sladovny, na nic jsme nečekali a vrhli jsme se rovnou výtahem do čtvr-
tého patra do Laboratoře na Bestiář. Na začátek se děti trochu rozehřály 

pohybovou hrou a pak 
už jsme si všichni užívali stí-
nových her plných bájných 
tvorů, fantastických bytostí 
a dalších roztodivných stvoře-
ní. V druhé místnosti ateliéru 
jsme pak tvořili různé tvory, 
potvory a prapodivná zvířata, 
která jsme tam buď mohli 
nechat vystavené pro ostatní, 
nebo si je vzít na památku 
domů. Po svačinové přestáv-
ce jsme konečně mohli vstou-
pit do té bájné Mytologie plné 
velkolepých výtvarných děl 
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Mateřská škola 
Ve školce jsme začali vytvářet jednodušší a přehlednější prostor. Vyřa-

zen byl nevhodný a nefunkční nábytek (sektorová stěna). Pastelové nátě-
ry futer, nástěnek a některých stěn dodávají místu měkkost. Změnilo 
se uspořádání. O prázdninách vznikly v obou místnostech koutky zaměře-
né na určitou činnost. Děti mají k dispozici čtenářský koutek s měkkým 
sezením a knihami, výtvarný koutek, hudební koutek, přírodovědný kou-
tek, domeček s kuchyňkou, prostor pro cvičení a prostor se stavebnicemi 
a hračkami. 

 
Školní zahrada 
Vlastními silami jsme se pustili do úprav školní zahrady. Naším společ-

ným cílem je vytvořit přírodní zahradu, která bude dětem a žákům sloužit 
jako učebna pod širým nebem s různými biotopy a zároveň bude místem 
odpočinku, her a relaxace. Věnovali jsme se v ní pěstební činnosti. Děti 
si samy vypěstovaly ředkvičky, hrášek, kedlubny, polníček, salát, pažitku, 
petržel, mrkev, cibuli, rajčata, cukety, špenát a papriky.  

Od září 2017 jsme trávili většinu velkých přestávek venku na zahradě 
nebo na hřišti u školy. Dopřávali jsme si tak odpočinek v zeleni či aktivní 
odpočinek při sportu. 

 
Chtěla bych pod ěkovat svým spolupracovník ům, pedagog ům 

a administrativním a provozním zam ěstnanc ům, kte ří se v Nad ějkov ě 
snaží spoluvytvá řet moderní školu, tedy vlídnou, otev řenou a s jas-
nými pravidly. 

 
Děkuji také školské rad ě, P. Mikulášovi a knihovnici Pet ře Macháč-

kové za p říjemnou spolupráci. 
 
Do nového školního roku přeji všem kolegům dobré zdraví a osobní spo-

kojenost, dětem radost z objevování a rodičům pěkné společné chvíle 
s dětmi. 

Jana Průšová, ředitelka školy 
 
 
PODĚKOVÁNÍ  
Základní škola a Mate řská škola Nad ějkov jménem svých žák ů 

a učitel ů upřímně a ze srdce d ěkuje spole čnosti McKin-
sey&Company Czech Republic za darovaný nábytek a Cí rkevní zá-
kladní škole Orbis Pictus v Tábo ře za zapůjčení lavic. 
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Rozvoje školy 
 
Granty 
 
Škola získala finanční podporu z projektu ESF (tzv. Šablony) na rozvoj 

a zkvalit ňování škol . Výše dotace činí 497.000,- Kč a doba trvání projek-
tu je od září 2017 do srpna 2019. Jeho hlavní aktivity jsou:  
• školní asistent v ZŠ a MŠ = 2 posily týmu  
• další vzdělávání pedagogických pracovníků (semináře, kurzy, worksho-

py) v oblastech: 
• matematická gramotnost žáků 
• individualizace ve vzdělávání 
• osobnostně – sociální rozvoj učitele 

• Klub deskových a logických her pro rozvoj matematického myšlení 
a posilování sociálních dovedností dětí 

 
Prost ředí školy 
 
Celý pedagogický tým pracoval na zlepšování estetického vzhledu interi-

érů školy. Vzhledem k tomu, že dotace na takový záměr v podstatě nee-
xistují, rozhodli jsme se pomoci si v maximální možné míře sami.  Pastelo-
vé nátěry futer a dveří navozují příjemnou atmosféru školy, která je v prvé 
řadě místem pro děti a kde se potřebují dobře cítit i učitelé a ostatní pra-
covníci. Mezi úkoly školy patří mimo jiné také rozvoj estetického cítění 
u dětí. Vzhled školy na ně denně působí. Na konci loňského školního roku, 
tedy o letních prázdninách, jsme učinili první kroky ke zkvalitnění tohoto 
prostředí.  

 
Vybavení školy  
 
Pro d ěti 
Škola již mnoho let potřebovala zlepšit vybavení. Díky dlouhodobé zá-

půjčce kvalitních, výškově nastavitelných tzv. jednolavic z Církevní základ-
ní školy Orbis Pictus v Táboře se nám daří nastavit každému žákovi lavici 
na míru. To je základ pro správné a zdravé sezení. Tento typ lavic nám 
zároveň umožňuje snadno měnit uspořádání třídy pro individuální, páro-
vou či skupinovou práci. 

 
Pro u čitele a kuchy ň 
Poradenská firma McKinsey&Company darovala škole kvalitní, designo-

vý nábytek, takže pedagogové mají lepší stoly, úložné boxy, knihovny, 
police a skříně do 4 učeben a sborovny. Kuchyň má svou první myčku. 
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z dílny Divadla Bratří Formanů a Josefa 
Sodomky. Cesta byla dobrodružná 
a trochu i strašidelná a děti vydržely 
celou dobu napjatě spolupracovat 
a procházet všemi nástrahami a úkoly. 
Bylo totiž potřeba pokusit se přemoci 
kruté, avšak trochu hloupé bazilišky 
a získat od nich knihu mytologických 
kouzel a tím celou Mytologii zachránit. 
Museli jsme se tiše proplížit kolem strá-
žících bazilišků a vlézt do tlamy spícími 
drakovi. Pak se promotat pavoučím 
bludištěm ve tmě a špuntovou pistolí 
sestřelit co nejvíce bazilišků v jejich 
hradě. Správně jsme poradili obrovské-
mu jednorožci, jak má vyřešit složitý 
rébus - opice musela na své loďce pře-
vozit přes řeku zelí, kozu a vlka tak, 
aby koza nesnědla zelí a vlk kozu. Pak 
jsme se v gigantické knize dozvěděli, 

že zlé bazilišky přemůžou jen lasičky-bojovníci. Z obyčejné zbabělé lasič-
ky se bojovník stane, když si přivoní ke květině, která se jmenuje routa. Ta 
ale v Mytologii roste jen na jediném místě – na ostrově vlkodlaků. A tak 
nám nezbylo nic jiného, než si obléci kůži 
mořské panny a vydat se na náročnou 
plavbu mořem mezi žraloky a obrovskými 
rybami a získat drahocenné semínko routy. 
Pak už jen stačilo překonat hrad lasiček se 
skluzavkou, to pro děti byla hračka, a projít 
velkou bažinou. Na konci jsme zasadili svá 
semínka routy a budeme doufat, že nám je 
tam budou poctivě zalévat, aby routa rychle 
vyrostla a ty bojovné lasičky přemohly ty 
ukrutné bazilišky a tím osvobodily Mytolo-
gii. 

Celá tato výstava je postavená na fanta-
zijním příběhu popsaném v dětské knize 
Mluvící balík od  Geralda Durrella. 

Cestu zpátky už asi není třeba popisovat 
a prožitek, radost a spokojenost dětí byla 
odměnou i nám dospělým. 

 
S přáním příjemných dní a silných zážitků či dobrodružství v Nadějkově 

a okolí 
        Jitka Krajčová 
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   Ohlédnutí 
   za školním rokem 2017/2018 
 
    Škola základní i škola mateřská se v minulém školním 
roce věnovaly naplňování svého primárního poslání, 

tedy výchově, vzdělávání  a podpoře osobnostně – sociálního rozvoje dětí 
předškolního a mladšího školního věku. Pedagogové se společně snažili 
vytvářet příjemné a přátelské klima celé instituce, aby byla školou vlídnou 
k dětem, pedagogům a rodičům. 

Maximálně jsme využívali venkovského prostředí, v němž se škola na-
chází, blízkosti rybníků, potoka, luk, remízků, hájků a lesa, které nám po-
skytovaly prostor pro bádání, pozorování a objevování přírodních zákoni-
tostí. Staly se pro nás zdrojem inspirace, zábavy a radosti. 

 

Vzdělávání a výchova probíhaly různou formou. Přínosné, efektivní 
a žáky oblíbené byly tematické a projektové dny, exkurze, výlety a výsta-
vy. Škola se věnovala několika dlouhodobým projektům. Ráda bych Vám 
stručně představila některé z nich. 

 
Dlouhodobé projekty školy 
 

Úspěšně jsme vstoupili do celorepublikového projektu LES VE ŠKOLE, 
kdy se  škola přesunula do lesa. Hlavním tématem, jak už název napoví-
dá, byl a bude les. 

S radostí jsme se připojili k projektu Nadace Partnerství STROMY SVO-
BODY 1918 - 2018, v němž jsme pátrali po živoucí připomínce našich dě-
jin, abychom u žáků zaseli první pocit sounáležitosti s naší vlastí. Výsled-
ky hledání bylo možné vidět na pouťové výstavě.   

Pokračovali jsme v projektu Recyklohraní, který nás vede k zodpovědné-
mu třídění odpadu. To jsme rozšířili a zintenzivnili, takže jsme ve školách 
i školní kuchyni třídili plast, papír, sklo, nápojové kartony, kov, bioodpad, 
kuchyňský olej, elektroodpad, baterie a tonery z tiskáren.  

 

V průběhu roku jsme realizovali níže uvedené akce, které byly zaměřené 
na následující oblasti, kdy některé akce přinášejí efekt ve vícero oblas-
tech: 

I. Přírodov ědné, environmentální a polytechnické vzd ělávání 
• Proměny podzimní přírody – tematický den 
• Výstava hub v Botanické zahradě v Táboře 
• Proutěný den (ve spolupráci s řemeslně zdatnými rodiči a dobrovolní-

ky) 
• Den Země – Dobrodružná výprava do Číčovic, aneb poznej přírodu 

všemi smysly 
• Motýlárium Votice – vzdělávací program o životě motýlů a dalšího 

hmyzu 
• Rybníky – jejich zakládání a život v nich, Vše o kaprovi – programy 
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v Environmentálním vzdělávacím středisku Jihočeské univerzity 
ve Vodňanech s prohlídkou jeseteří líhně 

 

 II. Budování týmu, zlepšování vztah ů ve škole i mezi d ětmi obou 
škol  
• Samhain – svátek keltských předků (s přespáváním ve škole) 
• Mikulášská nadílka 
• 4 společné snídaně žáků a učitelů, z toho jedna tzv. Medová snídaně 

podpořená ministerstvem zemědělství a jedna mléčná snídaně za vyu-
žití projektu „Mléko do škol“ 

• Den her aneb velké školní hraní – každý má nějakou oblíbenou spole-
čenskou či deskovou hru, kterou si vezme do školy 

• Společné vynášení Morany (ZŠ a MŠ) 
• Předškoláci na hodině ve škole 
• Den pro školní zahradu (se zapojením rodičů) – budování vyvýšených 

a dalších záhonů – v rámci projektu „Školní zahrada – učebna pod ši-
rým nebem“ 

 

III. Posilování vztah ů s rodi či a otev řenost ve řejnosti 
• Adventní věncování 
• Vánoční posezení s rodiči 
• Slavnost ke Dnu matek na Farské (MŠ) 
• Zahradní slavnost a loučení s páťáky a předškoláky 
• Den otevřených dveří obou škol 
• Ukázková hodina pro rodiče a děti 

 

IV. Kulturní, um ělecký a spole čenský rozvoj 
• Divadelní představení pro ZŠ a MŠ v Divadle Oskara Nedbala 

v Táboře (cca 1x za 6-8 týdnů) 
• Divadelní představení ve škole – Čert a Káča 
• Děti lví srdce – dobrodružné divadelní představení, které děti spoluvy-

tvářely v písecké Sladovně 
• Tvorba v ateliéru na téma „Papírmašé“ (Sladovna Písek) 
• Školní kolo recitační soutěže 

 

V. Podpora pohybových aktivit a rozvoj pohybových d ovedností 
• Plavecký výcvik povinný pro 3. a 4. ročník a dobrovolný pro všechny 

ostatní 
• Den cyklistické obratnosti a akrobacie, včetně základní údržby kola 
• Cyklistický výcvik pro čtvrťáky na dopravním hřišti 
• Účast na atletické olympiádě v Táboře 

 

VII. Podpora komunitního života 
• Vystoupení na vítání občánků 
• Vystoupení na předvánočním posezení pro seniory  
• Ukázka výtvorů a prací dětí základní a mateřské školy na pouťové   

výstavě 

 


