
Farnost 
 

str.  7 

Prokop Chocholoušek 
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ročník XXVII / číslo 2   červenec 2019    
vydává obec Nadějkov 

cena 7 Kč 

Zprávy ze školky 
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Od července přejde farnost Nadějkov pod 
duchovní správu v Jistebnici, kde bude 
opět po dlouhé době bydlel kněz-duchovní 
správce farnosti Jistebnice.  

V sobotu 15. června jsme si na vzpomínko-
vé slavnosti připomněli 200. výročí naroze-
ní a 155. výročí úmrtí obrozeneckého spi-
sovatele a novináře Prokopa Chocholouš-
ka. 

Na začátku května jsme s dětmi připravili 
překvapení pro maminky k svátku. Děti 
předem vyrobily srdcové přání přímo od 
srdce a vyplnily dotazník o své mamince.  

Stru čně z obsahu : 

Z jednání obecního zastupitelstva (2) 
Upozorn ění obecního ú řadu, ordinace léka řek (6)  

Farnost (7) Zprávy ze školky (8)  
Chocholouškova slavnost (9) Pod ěkování (10)   

Prokop Chocholoušek a Nad ějkov (11)  
Zprávy z Chlístova (13) 

SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov  (15) 

HLAS  
NADĚJKOVA 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nad ějkov č. 1, které 

se konalo dne 8. b řezna 2019 
 
Volba zapisovatele a ov ěřovatel ů zápis ů 
Usnesení č. 1/2019:  
ZO schvaluje navržený program jednání a dále paní Kláru Tesařovou jako za-
pisovatelku, Markétu Buzkovou a Michala Steinbauera jako ověřovatele zápi-
su ze zasedání zastupitelstva obce dne 8. 3. 2019. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Rozpo čtová opat ření 
Usnesení č. 2/2019:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 16/2018 v celkové výši 200,- Kč 
na výdajové a příjmové straně rozpočtu. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 3/2019:  
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2019 v celkové výši 1.460.937,85,- 
Kč na výdajové a příjmové straně rozpočtu. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Hospodá řský výsledek 2018, p ředběžný 
Usnesení č. 4/2019:  
ZO bere na vědomí informaci o hospodářském výsledku Obce Nadějkov 
za rok 2018. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Stravenky pro zam ěstnavatele 
Usnesení č. 5/2019:  
ZO schvaluje zvýšení příspěvku na stravování pro zaměstnance obce 
od 1. 4. 2019 ve formě stravenky v hodnotě 80,- Kč, na kterou obec přispěje 
částkou 55,- Kč. 
Pro: 10  Proti: 0   Zdržel se: 1 
 
Finan ční podpora pro spolky a jednotlivce 2019 
Usnesení č. 6/2019:  
ZO schvaluje finanční podporu pro spolky a jednotlivce ve výši 100% ze sou-
hrnu podaných žádostí tedy 73.900,-Kč, které splnily kritéria dle směrnice 
1/2015. Provedením potřebné rozpočtové změny pověřuje zastupitelstvo radu 
Obce Nadějkov a podepsáním smluv o poskytnutí finanční podpory pověřuje 
starostu obce. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 7/2019:  
ZO schvaluje finanční podporu pro spolky, jejichž financování je součástí roz-
počtu obce (nejsou tedy řešeny směrnicí 1/2015) ve výši 100% ze souhr-
nu podaných žádostí tedy 68.460,-Kč. Provedením potřebné rozpočtové 
změny pověřuje zastupitelstvo radu Obce Nadějkov. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Projekt Pošta partner 
Usnesení č. 8/2019:  
ZO bere na vědomí informaci o projektu Pošta partner, projekt projedná 
a rozhodne o něm do 30. 9. 2019. 
Pro: 10  Proti: 0   Zdržel se: 1 
 
Prodej pozemk ů obce 
Usnesení č. 9/2019:  
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků 141/2, 141/3, 1043/1 
a 141/4  v k.ú. Starcova Lhota za cenu dle reálné výměry a stanoveného ce-
níku a koupi pozemku parc. č. 126 v k.ú. Starcova Lhota o výměře 2996 m2 
bez připomínek. Aby byly narovnány vlastnické vztahy, pověřuje starostu ob-
ce podpisem smluv a dokumentů potřebných pro realizaci tohoto usnesení. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 10/2019:  
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1050 za cenu dle reálné výměry 
a stanoveného ceníku, pověřuje starostu obce podpisem smluv a dokumentů 
potřebných pro realizaci tohoto usnesení. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 11/2019:  
ZO bere na vědomí informaci o přípravě změny cenové politiky obce 
pro pacht zemědělské půdy. 
Pro: 10  Proti: 0   Zdržel se: 1 
 
Projekt ZŠ 
Usnesení č. 12/2019:  
ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace ve všech potřebných 
úrovních pro realizaci projektu „Stavební úpravy ZŠ Nadějkov“. Realizaci vý-
běrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace provede v souladu 
se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu rada Obce Na-
dějkov. Pravomoc k provedení rozpočtových změn souvisejících s přípravou 
projektové dokumentace deleguje zastupitelstvo do kompetence rady obce 
Nadějkov. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem všech potřebných 
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dokumentů potřebných k realizaci tohoto usnesení. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Obnova vybavení kuchyn ě ZŠ 
Usnesení č. 13/2019:  
ZO schvaluje první etapu rekonstrukce kuchyně ZŠ v roce 2019. Výběr doda-
vatele vybavení provede rada Obce Nadějkov ve spolupráci s vedením ZŠ. 
Pravomoc k provedení rozpočtových změn souvisejících s první etapou re-
konstrukce kuchyně ZŠ, až do výše 150.000,- Kč bez DPH, deleguje zastupi-
telstvo do kompetence rady Obce Nadějkov. Zastupitelstvo pověřuje starostu 
obce podpisem všech dokumentů potřebných k realizaci tohoto usnesení. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Technické vybavení obce 
Usnesení č. 14/2019:  
ZO schvaluje záměr koupě traktoru pro obec, pověřuje radu obce do příštího 
zasedání zastupitelstva výběrem vhodného typu stroje a vybavení. Na příštím 
jednání zastupitelstva tento bod projedná znovu. 
Pro: 10  Proti: 0   Zdržel se: 1  
 
Smlouva Rumpold 
Usnesení č. 15/2019:  
ZO schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti naklá-
dání s odpady na území obce Nadějkov a místních částí a pověřuje starostu 
obce podpisem dodatku. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0  
 
Cisterna SDH  
Usnesení č. 16/2019:  
ZO schvaluje prodej hasičské cisterny LIAZ za minimální cenu 55.000,- Kč 
a pověřuje starostu obce podpisem všech dokumentů potřebných k realizaci 
prodeje. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0  
 
SÚRAO, pr ůzkumné území 
Usnesení č. 17/2019:  
ZO bere na vědomí informaci od SÚRAO a bude se otázkou lokality pro hlu-
binné úložiště na svých příštích zasedáních dále zabývat. 
ZO schvaluje podporu obce na Dni proti úložišti 27. 4. 2019 a dále schvaluje 
koordinovaný postup v rámci lokality Magdaléna při budoucích jednáních 
o úložišti. 
Pro: 11  Proti: 0   Zdržel se: 0  
 



5 H��� N�
�����, �. 2, ���. XXVII., Č������� 2019 

 

 

  

 

Z����	 � ��� 

 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nad ějkov č. 1, které 

se konalo dne 5. dubna 2019 
 
Volba zapisovatele a ov ěřovatel ů zápis ů 
Usnesen č. 18/2019 
Zastupitelstvo Obce Nadějkov schvaluje navržený program jednání a dále pa-
ní Kláru Tesařovou jako zapisovatelku a Ondřeje Hulana a Pavla Kříže jako 
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 5. 4. 2019  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 
Živnostenské oprávn ění pro nakládání s odpady 
Usnesení č. 19/2019 
Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje zřízení živností potřebných pro provo-
zování sběrného dvora Nadějkov a to „Nakládání s odpady“ a „Podnikání 
v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“, jako odpovědného zástupce pro 
živnost „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“ zastupitelstvo 
schvaluje starostu obce Ing. Arnošta Nováka, dále pověřuje starostu obce 
podpisem veškerých dokumentů potřebných k realizaci tohoto usnesení. 
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
 
Změna územního plánu č. – zkrácené řízení 
Usnesení č. 9/2017: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje Zadání změny 
číslo 2 územního plánu Obce Nadějkov.  
Schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu obce Nadějkov (dále též jen 
„změna č. 2“) dle § 6 odst. 5 písm. f) a § 44 písm. a), d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „stavební zákon“), která se bude pořizovat na návrh osoby, která 
má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku. 
Ustanovuje starostu obce Ing. Arnošta Nováka dle § 6 odst. 5 písm. f) staveb-
ního zákona jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem 
v oblasti územního plánování (např. § 47 odst. 1 a  odst. 4, § 53 odst. 1 sta-
vebního zákona) během pořizování změny. 
Ukládá radě obce schválit žádost obce adresovanou Městskému úřadu Tábor 
o pořizování změny č. 2 územního plánu obce Nadějkov dle § 6 odst. 6 písm. 
b) stavebního zákona, 
Hlasování: 14 hlasů pro. 
 
Proběhla novelizace stavebního zákona (k 1. 1. 2018), pro zkrácené řízení 
je nutná změna formulace bodu a) usnesení č 9/2017 
Usnesení č. 20/2019 
Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje dle §6, odst. 5b zákona 183/2006 Sb. 
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Ordinace léka řek o prázdninách 
 

Praktická léka řka MUDr. Blanka Vlčková od 8. - 12. července 2019 neordi-
nuje. Sestra nebude přítomna. Akutní případy ošetří poliklinika Milevsko. 

 
Dětská léka řka MUDr. Anežka Veselá neordinuje 18. července 2019.  Dále 

neordinuje od 29. července 2019 do 9. srpna 2019 z důvodu dovolené. Akutní 
případy ošetří MUDr. Veselý, ČSLA 250, Planá nad Lužnicí.tel.: 381 292 140. 

Upozorn ění obecního ú řadu 
 
Od 15. - 19. července 2019  nebude přítomna účetní, platby nebudou přijí-

mány. 
 

 
Poplatek za odpady a psa 
 
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 polovič-
ní slevu. Poplatek je t řeba uhradit do konce srpna. Do konce srpna 
je třeba také uhradit poplatek za psa.  

Chcete-li platit převodem na účet, domluvte se s paní účetní 
(tel. 381 272 117, ucetni@nadejkov.cz). 

(stavební zákon) v platném znění návrh zadání změny č. 2 územního plánu 
Obce Nadějkov. Změna územního plánu bude pořizována zkráceným postu-
pem dle §55b, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.  
Pro 9, proti 0, zdržel se 0 
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 Milí farníci a ob čané nad ějkovští, 
 
 od července přejde farnost Nadějkov pod duchovní správu 
v Jistebnici, kde bude opět po dlouhé době bydlel kněz-duchovní 
správce farnosti Jistebnice. Biskup českobudějovický Mons. Vlas-
timil Kročil dělá určitou reorganizaci diecéze a proto dochází k té-
to změně,  která bude pro vás určitě výhodou. Protože budete mít 

svého kněze blíž než doposud.  
 
Po sametové revoluci farnost Nadějkov začali spravovat premonstráti z Mi-

levska. Po třiceti letech tato duchovní služba v Nadejkově pro nás premon-
stráty končí. Hodnocení naší činnosti u vás za celé dlouhé období nechávám 
na vás,  ale především jí svěřují Bohu, který zná dokonalé všechny souvislos-
ti. Co se nám povedlo a co ne, nechť posoudí On. Každopádně Bohu a jeho 
milosrdenství svěřují vás všechny,  kteří patříte do farnosti Nadějkov a také 
nás kněze,  kteří jsme zde sloužili. 

 
Za sebe chci poděkovat farnímu společenství za hezké a požehnané chví-

le, které jsem s vámi od srpna 2015, kdy P. Zdik Jordánek mi předal tuto far-
nost, mohl prožít. Ale i za ty momenty, kdy jsem musel cvičit svou trpělivost 
a vy asi také. Patří to k životu a díky i za to. Děkuji za spolupráci a pomoc 
v rámci farnosti, kostela a fary. Každému, kdo jakýmkoliv způsobem přiložil 
ruku k dílu. Bez vás by mnoho věcí nefungovalo. Dělali jste to nezištně a dob-
rovolně.  

 
Chci poděkovat také panu starostovi a zastupitelstvu obce Nadějkov za vel-

mi dobrou spolupráci a podporu při opravách kostela, v poslední době zvláště 
varhan.  

 
Celkově i za své předchůdce, děkujeme jako premonstráti za dobrou spolu-

práci s obcí i s divadelním spolkem Fikar.  
 
Děkuji osobně také ZŠ v Nadějkově za vstřícnost a spolupráci v rám-

ci výuky náboženství.  A díky také Okrašlovacimu spolku a skautům za pomoc 
a organizování zvláště třikrálových sbírek, ale i dalších akcí,  které jsme spolu 
vytvářeli a prožívali.  

 
Samozřejmě chci poprosit za odpuštění, protože jsem také jenom člověk 

a nedělám si iluze, že by se moje působení obešlo bez chyb. Určitě nějaké 
byly, i když ne úmyslné. V rámci mých četných povinností jako představeného 
kláštera v Milevsku a faráře tři farností jsem nemohl být na více místech na-
jednou. Děkuji za vaši trpělivost a shovívavost se mnou a prosím o modlitby! 
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Samozřejmě, že i nadále budete vítáni v milevském klášteře, kde pokraču-

jeme v naší  pastorační činnosti. Od léta budeme v komunitě tři a budeme mít 
nadále v duchovní správě  devět farností v okolí Milevska. Kněží ubývá 
a nových je málo,  proto je nutné dělat i tyto změny.   

 
Modlete se za nás a mějte se rádi. Nic není hezčího, než když si lidé rozu-

mí, podporují se vzájemně a vytvářejí pro dobro všech něco hodnotného 
a dobrého. Ať se vám to v těchto končinách daří a Bůh vám všem žehnej!  

 
P. Mikuláš Selvek,  O. Praem. 

Zprávy ze školky 
 
Na začátku května jsme s dětmi připravili překvapení pro ma-

minky k svátku. Děti předem vyrobily srdcové přání přímo od 
srdce a vyplnily dotazník o své mamince. Maminky díky tomu 
mohly zjistit, jak mladé podle jejich ratolestí jsou, nebo co mají 
rády a třeba to ani nevěděly. Ráno pak ještě děti připravily sladký zákusek 
k odpolední kávě. Chvíle oslavy strávené společně ve školce byly plné pří-
jemných zážitků – písně, relaxační masáž, posezení v kavárně s obsluhou 
dětí a nakonec maminky ještě navštívil pošťák. Za celé příjemné odpoledne 
děkujeme našim dětem a hlavně jejich milovaným maminkám, které si příjem-
né chvíle a obsluhování určitě zaslouží! 

  Dalším velkým zá-
žitkem byl školní vý-
let na konci měsíce. 
Hlásili nám déšť, tak 
jsme se připravili 
a možná i proto se 
u nás potvrdila slova 
o štěstí a připrave-
nosti. Sluníčko na 
nás sice vykouklo jen 
na malinkou chvilin-
ku, ale nezmokli 
jsme! Autobus nás 
ráno zavezl přímo 
před zoologickou za-
hradu u Hluboké nad 
Vltavou. Hned jsme 
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se přesunuli do divadla, kde jsme se během pohádky Max a mravenec dozvě-
děli několik zajímavých informací o některých rostlinách, o mravencích a hlav-
ně o tom, že není dobré dělat pokusy na zvířátkách. Potom jsme si postupně 
prošli celou zoologickou zahradu s příjemnou polední přestávkou u hřiště a 
výběhu koz, do kterého měly děti přístup. Viděli jsme mnoho druhů ze světa 
savců, ptáků, plazů, obojživelníků, ryb i hmyzu. Někde jsme se zastavili na 
delší dobu, pozorovali, povídali si nebo společně četli názvy zvířat a informa-
ce o nich, někdy jsme se jen na chvíli zastavili u terária, či klece a někdy jsme 
jen prošli kolem prázdné ohrady či klece, protože obyvatelé byli někde zalezlí. 
Hodně se dětem líbila výstava o mravencích. Zblízka jsme mohli pozorovat 
mraveniště a běžný život jeho obyvatel a jejich pilnou a neúnavnou práci. Dal-
ší velkou atrakcí byl stařičký hnědý medvěd, který se pomalu a líně procházel 
po svém výběhu. Odpoledne jsme se do Nadějkova vrátili plni zážitků a krom 
rodičů nás tam přivítal také pořádný liják, který nám připomněl, jaké jsme měli 
štěstí, že jsme nezmokli… 

V červnu jsme oslavili svátek den otců s našimi tatínky, byli jsme na ozdrav-
ném pobytu na Šumavě s předškoláky a staršími dětmi a v posledním týdnu 
jsme měli zahradní slavnost a přespávání ve školce. Teď už nás čekají jen za-
sloužené prázdniny, na které se všichni moc těšíme! 

 
Jitka Krajčová 

Chocholouškova slavnost  
  

 Slavnost se konala 15. června 2019 u příležitosti dvoustého výročí narození 
a 155. výročí úmrtí Prokopa Chocholouška (*18. 2. 1819 Sedlec †5. 7. 1864 
Nadějkov). 

  
Slavnost ve 14 hodin u Chocholouškova pomníku na nadějkovském hřbito-

vě zahájil zpěvem vlasteneckých písní soubor LUDUS MUSICUS. 
Krátce pohovořil pan starosta. Duchovní správce farnosti, Otec Mikuláš Sel-

vek měl ku přítomným promluvu o duchovním významu vlastence, buditele 
a spisovatele, měl přímluvné slovo a vedl modlitbu za zesnulého. Přítomných 
bylo mnoho, z Nadějkova i okolí. Milými hosty byla velká mise členů Matice 
české. 

Po pietním aktu všichni přešli na Farskou zahradu, kde následovalo slav-
nostní odhalení informačního panelu, věnovaného životu a dílu Prokopu Cho-
cholouška. Je dalším z mnoha, které umisťuje Matice česká po naší vlasti na     
památku významných osobností. Vedle informace o Chocholouškovi skvěje 
se i panel, věnovaný Antonínu Čechoslavu Fikarovi nadějkovskému faráři, 
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pod jehož střechou bylo Prokopu Chocholouškovi dožíti. 
O obou osobnostech měla projev docentka PhDr. Magdalena Pokorná, 

CSc., takto předsedkyně Matice české, iniciátorka dnešní slavnosti a autprka 
textu na obou informačních panelech. Projev byl i fundovaně odborný i lidský, 
obsažný a přitom svěží a zajímavý, pronesený spatra. 

Slavnostní odhalení bylo opět doprovázeno vlasteneckými písněmi, koru-
nou bylo provedení plné verze písně Kde domov můj a celé verze slovenské 
hymny. Nejedno oko se zalesklo… 

V „kině“ v budově obecního úřadu byla výstava o Chocholouškovi i pamětní 
kniha, založená roku 1914. V obřadní síni byla také výstava obrazů Karla Ve-
selého, obé otevřeno bylo i v neděli na nadějkovskou pouť Nejsvětější Trojice. 

Na Farské zahradě byla postavena fikarská loutková scéna a na ní sehráno 
loutkové drama „Pan Šimon z Vrchotic.“ Podle historické novely Prokopa 
Chocholouška (z doby konce vlády a života císaře Rudolfa II. a vpádu pasov-
ských vojsk do Čech) zdramatizovala Olga Černá a před 15 lety ji sehrála 
se školními dítkami na tehdejší Chocholouškově slavnosti. Teď byla tedy pro-
vedena loutkově celou rodinou Černých a Jirkou Jiroutkem, obyvateli Hájovny 
u Větrova. 

Bojová scéna byla podbarvena strašlivou pyrotechnickou smrští, která roz-
plakala jednoho kojence… ostatní byli trochu znepokojeni hřměním blížící 
se bouřky, ale dohrát se podařilo! 

Na závěr Chocholouškovo trio provedlo dramatické čtení Chocholouškova 
textu „Zdeněk a Miláda.“ Ač z roku 1848, nám zdá se zcela dadaistickým. 

A pak už začalo pršet a na náměstí začali kroužit kačeři, poníci a autíčka 
dětského kolotoče, vzduchovky u střelnice třaskaly, byl podvečer pouťové ne-
děle. 

 
Zdeněk Černý 

Poděkování 
 
Děkuji touto cestou za příkladné jednání poctivému nálezci panu Čichovské-

mu z Nadějkova, který koncem dubna našel v zámeckém parku můj mobilní 
telefon, podařilo se mu vypátrat mě jako majitelku a mobil nezištně vrátil. 
 

Stanislava Štemberková 
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Prokop Chocholoušek a Nad ějkov 
 
Letos jsme si na vzpomínkové slavnosti připomněli obrozeneckého spiso-

vatele a novináře Prokopa Chocholouška.  
Jeho život, dílo a význam jsou, myslím, nadějkovským občanům alespoň 

rámcově známy – v obecní knihovně je jak několik jeho románů, tak životo-
pisná kniha o něm (Milován i sledován od Magdaleny Pokorné), je mu věno-
vána i stránka na obecním webu. Také vzpomínkové akce mají v Nadějkově 
dlouhou tradici. 

První z nich se konala v roce 1879, kdy byl na místním hřbitově odhalen 
Chocholouškův pomník. Snaha o jeho vybudování se datuje od roku 1869,  
kdy nadějkovští občané zveřejnili v denním tisku provolání ke sbírce. Obecní 
zastupitelstvo se v srpnu 1871 obrátilo dopisem se žádostí o podporu na spo-
lek Svatobor, ale úspěch zaznamenala až snaha spolku jihočeských akade-
miků Štítný, kteří v lednu 1878 vytvořili Komitét pro postavení pomníku. 
Do listopadu téhož roku získali téměř 200 zlatých, přičemž redakce Národ-
ních listů, v nichž působil Chocholouškův přítel Jan Neruda, přispěla jednou 
čtvrtinou této sumy, také spolek Svatobor přidal značnou částku. Pomník, kte-
rý je dílem sochaře Antonína Procházky z Prahy, byl odhalen 24. srpna 1879. 
V roce 1995 byl prohlášen kulturní památkou. 

V den 50. výročí Chocholouškova skonu, 5. července 1914, uspořádali na-
dějkovští velkou vzpomínkovou slavnost, o které přinesl na titulní stránce 
zprávu týdeník Český jih. Začíná slovy: „Jedno z nejlíbeznějších zákoutí naší 
vlasti přičinilo minulou neděli k nevšedním svým bohatým krásám přírodním 
několik hlubokých vzpomínek, stejně pietních, jako zasloužených...“  V tomto 
roce byla také založena Pamětní kniha, v níž je zaznamenán průběh všech 
dalších vzpomínkových slavností, včetně podpisů účastníků. První dva podpi-
sy v knize patří tehdejší majitelce nadějkovského panství, hraběnce Karolině 
Vratislavové-Kokořové, a jejímu příteli a autoru oltářního obrazu v kostele 
Nejsvětější Trojice, malíři Karlu Beckovi. Slavnosti  v roce 1914 se zúčastnila 
řada delegací obcí a spolků z blízkého i vzdáleného okolí. V její předvečer, 
4. července, prošel obcí lampionový průvod, následující den byly proneseny 
proslovy, položeny věnce k Chocholouškovu hrobu a na průčelí fary umístěna 
pamětní deska, vytvořená sochařem Stratellim z Manětína. Pod ní je dodnes 
uschováno plechové pouzdro s pamětními listy od obce i paní hraběnky, do-
bovými novinami, mincemi i poštovními známkami. Oslavy ukončilo divadelní 
představení hry Vojnarka od Aloise Jiráska. 

V lednu 1919 se z iniciativy spolku Fikar konaly oslavy 100. výročí Chocho-
louškova narození. Vzhledem k poválečné situaci a roční době byly o něco 
skromnější, přesto se slavnostního shromáždění a položení věnců na hřbito-
vě účastnilo přes dvě stovky lidí, včetně deputací spolků a obcí z okolí. Osla-
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vy byly rovněž zakončeny divadlem. 
Další slavnost, z níž se už zachovaly i fotografie a je zaznamenaná v obec-

ní kronice, se konala 6. července 1934. Jako v minulých letech byla zahájena 
slavnostní mší svatou, následoval průvod ke hřbitovu, pokládání věnců, pro-
slovy a recitace. Pro návštěvníky byla otevřena Chocholouškova pamětní 
místnost na faře a malířský ateliér u zámku, večer sehráli ochotníci hru Sva-
topluka Čecha Lešetínský kovář. 

Dne 5. července 1949 přijeli do Nadějkova účastníci pietní oslavy 85. výro-
čí Chocholouškova úmrtí, který pořádal Spolek rodáků Sedlec. Položili věnce 
na hřbitově a prohlédli si pamětní místnost. Pamětní kniha uvádí, že „účast 
nadějkovských byla skrovná, poněvadž senoseč byla v plném proudu“. 

Sté výročí Chocholouškova úmrtí si Nadějkov připomněl 5. a 6. července 
1964. V obecní kronice si můžeme přečíst, že se slavnost dlouho a pečlivě 
chystala a že „sešlá a opuštěná úmrtní místnost na faře byla opravena ob-
čanskou svépomocí“. Vedle vzpomínky na hřbitově a na faře byl součástí ak-
ce kulturní program ve škole, připravený společnými silami nadějkovských 
a sedleckých, a stejně jako v minulosti slavnost uzavřelo ochotnické divadelní 
představení, tentokrát Čapkovy hry Matka. Slavnosti se zúčastnili hosté z Pa-
mátníku národního písemnictví v Praze a také nejstarší žijící Chocholouškova 
příbuzná, paní Pelich-Bartová. Památník národního písemnictví věnoval obci 
do pamětní místnosti dvě vitriny s dokumenty o Prokopu Chocholouškovi 
a ukázkami jeho prací. 

Ke 130. výročí Chocholouškova úmrtí uspořádala obec vzpomínkovou akci 
30. června 1994. O jeho životě a díle hovořila historička Magdalena Pokorná, 
nadějkovská rodačka a pozdější autorka Chocholouškova životopisu Milován 
a sledován (kniha vyšla v r. 2001).  Na slavnosti vystoupily také děti z místní 
školy. 

Stejně tomu bylo o dvacet let později, v červnu 2014, kdy jsme si připomí-
nali 150 let od Chocholouškova skonu. Zpráva o této (zatím předposlední) 
slavnosti je, včetně fotografií, na webu obce v rubrice „Stalo se“. 

Zprávu o průběhu letošní vzpomínky najdete v tomto čísle Hlasu i v rubrice 
„Stalo se“ na webu spolku Fikar. Vedle hlavních organizátorů – obce Naděj-
kov a Matice české, jimž patří největší zásluha na zdárném průběhu akce – 
bych chtěla poděkovat právě spolku Fikar, který zajistil účast spřáteleného 
hudebního souboru Ludus Musicus, nadějkovské škole, která poskytla pro-
stor pro nacvičování loutkového divadla, Okrašlovacímu spolku, který pečuje 
o Farskou zahradu, farnosti, která umožňuje užívání zahrady a spolupracova-
la při instalaci informačních panelů, Marušce Kabíčkové, která ušila vše, 
co bylo na loutkové pódium třeba, a Jirkovi Jiroutkovi, který s naší rodinou 
nacvičil loutkové představení podle Chocholouškovy novely Pan Šimon z Vr-
chotic a obstaral všechny pyrotechnické efekty. 

Olga Černá 
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Zprávy z Chlístova 
 
Pálení čarod ějnic  
 
Jako každý rok, tak i letošní čarodějnice se pálily 30. dubna. Letos připadly 

na úterý, ale my jsme se dohodli, že je přesuneme na pátek. Vyšlo to perfekt-
ně. Po několika deštivých dnech přišel krásný den a k večeru i bezvětří. 

Zapálení hromady dříví, kde se na vrcholu tyčila čarodějnice, proběhlo ko-
lem osmé hodiny večer. Sešlo se nás celkem 12 dospělých a dvě malé děti. 
Občas někdo tuto podívanou vyfotil. V jednu chvíli se povedlo vyfotit oheň, 
který vytvořil siluetu čarodějnice. Žár tohoto ohně nás několikrát donutil pře-
místit lavičky dál od ohně. 

Všem se tato akce líbila a jak jsme se všichni shodli, tak velký oheň a krás-
né počasí jsme ještě nezažili. 
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Rybní ček  
 
Ve čtvrtek dne 6. června 2019 v dopoledních hodinách přijela parta lidí, pra-

cujících pro obec Nadějkov. Zároveň se dostavil i Bohouš Hovorka 
s traktorovým bagrem. Všichni pracovali na dokončení hráze rybníčku 
v Chlístově. Tomáš Gril, Miloš Prošek a Zdeněk Stehlík utěsnili pomocí pilin 
požerák, jelikož zde voda stále protékala. Bohouš Hovorka odstranil pařezy 
a všichni společně naskládali kamení do hráze. Odpoledne usadili kamenné 
schody, tvořené z patníků. Na vše dohlížel Sláva Benda. 

Odvedli skvělou práci a za to jim patří velký dík. 
Jiří Vocílka 

 
SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov  
 
Zásahy: 
23. dubna likvidace padlého stromu na Větrově 
 
V sobotu 27. dubna jsme se zúčastnili 10. ročníku Memoriálu Jaroslava 

Šturze v Mladé Vožici . Soutěže se zúčastnilo 14 Sborů mladých dobrovol-
ných hasičů, a to Mladá Vožice, Želeč, Tábor, Jistebnice, Malšice, Nadějkov, 
Běleč, Oltyně, Pořín, Mašovice, Planá nad Lužnicí, Slapy, Vilice a Ústrašice. 

Za Nadějkov soutěžila 2 družstva – starší 11-15 let a mladší 6-11 let. 
V první trojce jsme sice nebyli, ale počasí nám přálo a soutěž jsme si užili. 
Byli jsme dokonce svědkem ostrého výjezdů hasičů z Mladé Vožice, kteří 
v průběhu soutěže vyjížděli k požáru. 
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11. května probíhala sout ěž v požárním útoku v Oltyni,  kde soutěžila také 
2 družstva z Nadějkova, starší a mladší. 

 
V sobotu 25. května se okrskové hasi čské sout ěže v Brtci  účastnily děti 

i dospěláci z SDH Nadějkov. 4 družstva dětí, včetně přípravky (naši nejmenší) 
získala 1. místa, 2 družstva chlapů získala 1. a 2. místo a 1 družstvo žen vy-
bojovalo 1.místo. 

 
V sobotu 8. června jsme za podpory obce Nadějkov opět pořádali velmi ob-

líbený Pohádkový les pro d ěti . Počasí nám přálo a krásnou procházku zá-
meckou zahradou dětem zpestřily pohádkové postavičky, se kterými si mohly 
zasoutěžit. Třeba u vodníka s vílou chytaly rybičky, u Manky s Cipískem třídily 
odpad, u Rebelky si zastřílely lukem a Šrek jim připravil lanovou dráhu. Jestli 
jsme dobře počítali, tak nás navštívilo v letošním roce 148 dětí. 

 

 
Na poslední schůzce před prázdninami jsme si opekli buřtíky a už teď 

se těšíme na letní hasičský tábor na Kaplici, který na začátku prázdnin, 
již třetím rokem, absolvujeme společně s Jistebnickými hasiči. Letos se tábo-
ra zúčastní celkem 38 dětí. 

 
Zveme Vás: 
31. srpna od 15 hodin na každoro ční „Rozlou čení s prázdninami“ 

na fotbalovém hřišti. 
 

Marie Burdová, SDH Nadějkov 



16      H��� N�
�����, �. 2, ���. XXVII., Č������� 2019 

 

  

 

  
Blahop řejeme všem,  

 

  kteří oslavili  svá významná životní jubilea!  

 
květen: Stanislava Bidlová z Nadějkova 
Libuše Nygrýnová z Nadějkova 
 
červen: Marie Smrtková z Nadějkova, Jan Sládek z Kaliště 
Stanislav Benda z Hronovy Vesce, Alena Buzková z Hubova 
Zdeněk Pokorný ze Starcovy Lhoty, Františka Picková z Mozolova 
Jaroslav Kotalík z Hronovy Vesce, Jaroslav Šitner z Nadějkova 
Jiří Sýkora 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. 381 272 117, e-mail: urad@nadejkov.cz,. 
Redakce Ing. Arnošt Novák, a Petra Macháčková 

Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 120 ks.  
� Toto číslo vychází červenec 2019    � 
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 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Naděj-
kova! Uzávěrka příštího čísla je 15. září 2019, všechny podepsané příspěvky 
jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tiráži, vhodit do 
schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme zejména o zasílání 
pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen v Hlase, ale i na webových 
stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  

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

Předplatné: si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 


