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   Blahop řejeme všem,  
 

          kteří oslavili  svá významná životní jubilea!  
 

leden: Zlata Janoušková, Anežka Kukačová, Jaroslava Nováková, 
 Jindřich Jaroš, Jiří Kotalík, Romana Cimpová, Jindřiška Urbanová,  
Jaroslav Kolář 
únor: Olga Černá, Miloslava Kortanová, Vladimír Sazima, Pavel Singr, 
Marie Slaninová, Miluška Čiperová 
březen: Josef Novák, Daniel Burian 
duben: Marie Benešová, Vladimír Papež, Josef Čipera, Marie Přibylová, 
Marie Molová 
 
    Narodili se: Václav Kukač 

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

Tel.+fax 381 272 117, 381 272 054, e-mail: starosta@nadejkov.cz, knihovna@nadejkov.cz.
Redakce Z.+O.Černých. Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 100 ks.  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

   Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky :  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Naděj-
kova!  Uzávěrka dalšího čísla je 15. června 2014, příspěvky můžete posí-
lat na adresy uvedené v tiráži nebo přinést na obec či do knihovny, nebo 
vhodit do schránky na poštu vedle dveří úřadu. 
 

Inzerce:  pro místní zdarma, pro přespolní v ceně 15 Kč/řádek, 300 Kč/
stránka A5. Pro řádkovou inzerci doporučujeme využívat také aktuálnější 
Venkovskou tržnici (www.venkovskatrznice.cz, vkládání inzerátů je bez-
platné). 
 

Předplatné: Ve výši 21 Kč / číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, tj. 7 Kč 
+ 14 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, e-mail: 
urad@nadejkov.cz).  

Krásné prožití velikono čních svátk ů 
přejí pracovníci obce Nadějkov. 
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Letos  si připomínáme 150. výročí úmrtí ob-
rozeneckého novináře a spisovatele Prokopa 
Chocholouška, který v Nadějkově zemřel  
5. července 1864 ve věku pouhých 45 let.  

Cestou necestou 
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cena 7 Kč 

Příloha  
Hlásek 

 

Zdejší krajina je doslova protkána zbytky  
starých obecních i soukromých cest. Sloužily 
jako spojnice mezi obcemi, osadami, samo-
tami, vedly také k lesům i políčkům a lukám 
jednotlivých rolníků a hospodářů a k místům 
zvláštního významu... 

Na Velikonocích se mi líbí, že se chodí na 
koledu. Mám moc ráda, že mamka maluje 
vajíčka. Mám také ráda, když se o koledu 
rozdělíme. 

Stručně z obsahu: 

Z jednání zastupitelstva a rady (2) Místní program obnovy vesnice (6) 
Rozpo čet na rok 2014 (8) Pálení a kácení (11) Ú řední doba na obci (12) 
Poplatky a volby (13) MAS Krajina srdce (13) Veliko noční modlitba (14) 
Velikono ční bohoslužby (15) Nad ějkovské varhany (16) Knihovna (18) 

Fikar (19) Kurs country tance (19) Brtec v roce 201 3 (22)  
Cesta na Čambulu (24) Zvoni čka v Mozolov ě (25) Kalendá ř akcí (26) 

Fotbal dosp ělých i d ětí (27) Spole čenská kronika (28)  
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   Z jednání obecního zastupitelstva a rady  
 
Rada č. 26/13, dne 18. 12. 2013 
 

rozhodla 
� že poslednímu zasedání zastupitelstva, které svolává na 30. 12., na-

vrhne hospodaření podle rozpočtového provizoria. Na rozpočtu se bu-
de pracovat začátkem příštího roku, předloží se finančnímu výboru a 
poté zveřejní 

� že obec bude v roce 2014 pokračovat v revitalizaci náměstí, podle vy-
pracovaných projektů se bude pokračovat v pracích ve středu náměstí 

 

vzala na v ědomí 
     že obecní pokladna se uzavře 20.12. a do 2.1.2014 bude obecní úřad 
uzavřen.  
 

Rada č. 27, dne 30. 12. 2013  
 

jednala  
� o návrhu O. Duškové uspořádat konkurz na místo ředitelky školy. Sta-

rosta se dotázal na podmínky konkurzu na KÚ, odboru školství a dostal 
odpověď, že možnost konkurzu obec propásla v červenci 2013. Teď 
běží šestileté funkční období a konkurz by byl možný jen ze zvlášť zá-
važných důvodů, stanovených zákony. Rada potvrdí současnou ředitel-
kou ve funkci podle předepsaných pravidel.  

� o žádosti SDH Petříkovice o dodatek ke smlouvě o dočasné finanční 
pomoci ze dne 25.10.2012, dodatkem se prodlužuje termín navrácení 
finančních prostředků obci  do 30.6.2014.  

 

Zastupitelstvo č. 10/13, dne 30. 12. 2013  
 

schválilo  
� rozpočtovou změnu č. 6, v příjmech i výdajích ve výši 1 850 093,52,-Kč 
� rozpočtové provizorium na začátek roku 2014.  
� místní program obnovy vesnice (mPOV) na období dvou příštích let.  
� zvýšení vodného v Nadějkově 29 Kč (bez DPH), v Kališti na 21 Kč a na 

Větrově 14 Kč, ZD Opařany na 23 Kč. 
� výši poplatku za odpady v dosavadní výši 450 Kč 
 

rozhodlo  
     zrušit Fond rozvoje bydlení obce. Byl zřízen na 10 let, jeho záměry byly 
naplněny, všechny platby proběhly a nyní již byl stejně neaktivní 
 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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   Fotbal d ětí a dosp ělých v Nad ějkov ě 

     Fotbalová přípravka z Nadějkova má za sebou zimní přípravu v hale, 
kterou ukončila dvěma vítězstvími a jednou remízou s přípravkou 
z Chyšek. Oporami v poli jsou Vít a Adéla Martínkovi, oporou v bráně je 
Šimon Dušek. Všichni se velmi zlepšili a v Nadějkově nám roste nová ge-
nerace fotbalistů a fotbalistek. 
     V letní sezóně nás čeká několik turnajů, v nichž se společný tým 
z Nadějkova a Chyšek utká s přípravkami z Kovářova, Sepekova a Petro-
vic. V prvním z nich, který se konal 6. dubna v Sepekově, obsadil tým Na-
dějkov/Chyšky za Petrovicemi druhé místo. Výsledky turnaje: 

Nadějkov/Chyšky – Petrovice 2:5 
Nadějkov/Chyšky – Kovářov 4:3 
Nadějkov/Chyšky – Sepekov 5:1 

     Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Vít Martínek. 
 

     Tréninky jsou každé pondělí od 17:00 střídavě na hřištích v Nadějkově 
a Chyškách. Může přijít kdokoli, věnujeme se při nich i dětem předškolní-
ho věku. Bližší informace u Zdíka (732355393). 
     Tým mužů TJ Sokol Nadějkov vstoupil do jarní sezóny třemi přípravný-
mi zápasy. Po prohře 2:4 s týmem Červený Kůň Tábor, následovaly výhry 
s B týmy Sepekova 0:2 a doma s Božeticemi 3:2. V prvním kole jarní části 
sezóny remizoval Nadějkov v Opařanech 1:1 a je s 11 body na 6. místě 
tabulky. Informace o týmu můžete sledovat na facebooku: „TJ Sokol Na-
dějkov“. Členové týmu vyhlásili nejlepšího hráče podzimní části. Stal se 
jím brankář Jaroslav Kubec. Děkujeme za podporu všem fanouškům! 

Zdík 

Bílý balet 
Nadějkov 

SPORT 
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   Kalendá ř akcí 
 

sobota 19. 4. od 9 hodin brigáda v Kališti  
     úprava prostranství u hospody, pořádá Okrašlovací spolek 
neděle 20. 4. od 14 hodin TJ Sokol Nad ějkov vs.TJ Spartak Choustník,   
pátek 25. 4. od 19 hodin Kurz country tanc ů - zahajovací lekce  
sobota 26. 4. od 9 hodin Výchovný řez neovocných strom ů v alejích  

a na veřejných prostranstvích - workshop s arboristou Jaroslavem 
Bočkem. Teoretický úvod v Kinobaru bude pokračovat hodnocením 
stavu a údržby stromů na náměstí a praktickým výchovným řezem stro-
mořadí lip před Hubovem. Nůžky a pilka jsou vítanou výhodou! Pořádá 
Okrašlovací spolek. 

     od 19 hodin: William Wig - Masér v dámské lázni  
Komedie v podání Divadelního spolku Plánice, pořádá spolek Fikar. 

sobota 3. 5. od 13 hodin udržovací brigáda na Farské  
(chodník ke dřevníku, plocha u zastávky, mulčování záhonů štěpkou, 
nátěr laviček - KAŽDÁ RUKA VÍTÁNA:-), pořádá Okrašlovací spolek a 
farnost Nadějkov. 
od 17 hodin Čajovna Na stezce: Posvátná p řírodní místa v minulosti 
a dnes. Beseda s Michalem Strakou, pořádá Zachovalý kraj. 

sobota 24. 5. od 13 hodin: Okrsková hasi čská sout ěž v Petříkovicích, 
pořádá SDH Petříkovice. 

     od 15 hodin: Cesty v krajin ě  
povídání o cestách a jejich významu dříve a dnes a společné plánování 
se širokou veřejností a s krajinnou architektkou Ing. Lucií Medkovou, 
následované obhlídkou cesty Drážské a obnovované cesty Homolská - 
Rajchlova paseka. Pořádá Okrašlovací spolek. 

pátek 13. 6. Josef Brůček: Černej kocour  
Loutková hra pro dospělé, hrají Tatrmani ze Sudoměřic a ostatních kul-
turních obcí (např. Nadějkova), pořádá Fikar. 

neděle 15. 6. od 9 hodin pou ťová výstava - Nadějkov na pohlednicích 
     a práce dětí ze ZŠ Nadějkov, pořádá obec a ZŠ Nadějkov 
     od 14 hod Víkend otev řených zahrad na Farské  

jehož součástí bude koncert smíšeného Votického klášterního sboru 
a Divadlo Marky Míkové pro malé i velké diváky 
pořádá Okrašlovací spolek a farnost Nadějkov 

neděle 22. 6. od 14 hodin Vzpomínková slavnost P. Chocholouška, 
mše svatá, divadlo, pořádá obec Nadějkov a Fikar 

pátek 27. 6.  a ned ěle 29. 6. od 21 hodin Letní biograf Farská III 
     pořádá Okrašlovací spolek a farnost Nadějkov 
 

V kalendáři určitě nejsou všechny akce - sledujte plakátky, obecní web, 
Facebook, hlášení rozhlasu...                                                                -oč- 

SPOLEČNOST 
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OBEC A OKOLÍ  

vzalo na v ědomí: 
� návrh rozpočtu DSO Čertovo břemeno na rok 2014.  
� restaurátorský záměr na opravu nadějkovských varhan, který přednesl 

P. Zdík. Ten prosí, aby obec uvážila finanční podporu tohoto záměru, 
až se bude schvalovat rozpočet, návazně na žádost farnosti, podanou 
v řádném termínu. 

 

Rada č. 1/14,  dne 8. 1. 2014  
 

rozhodla  
      zveřejnit záměr vyměnit pozemky pro polní cestu v osadě Nepřejov, 
k. ú. Starcova Lhota. Obecní pozemek p. č. 1066 (cesta) odprodat (na za-
hradu) a cestu zřídit na přibližně stejné ploše na pozemcích pp. č. 480/2, 
482, 481.  
 

jednala  
o elektroinstalačních pracích v bytě č. 4 v obecním domě čp. 105. 
o výměně pozemků p.č. 360/40 v Homolské ulici a p.č.323/23 v Nové ulici. 
 

Rada č. 2/14, dne 14. 1. 2014  
 

rozhodla  
      vyřadit z majetku základní školy Videorekordér Phillips a koberec Ko-
vral,  
 

vzala na v ědomí  
      stanovisko právničky KÚ, odboru školství, že podle současných práv-
ních předpisů nyní nemůže být vypsán konkurs. 
  

Rada č. 3/14, dne 4. 2. 2014  
 

� rozhodla   
� vyřadit drátkovač Zp-5 z majetku ZŠ  
� zveřejnit záměr vzájemné koupě a odprodeje pozemků v osadě a k. ú. 

Brtec,  p. č. 1049/2 a  p. č. 1049/3. Jde o veřejné prostranství a vjezd 
do dvora. 

 

schválila  
� pořízení ohřívacích misek do kuchyně v hostinci. Budou využívány 

v ohřívacím zařízení, v majetku obce.  
� opravu modulu dorozumívacího zařízení u výtahu v DPS. 
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Rada č. 4/14, dne 11. 2. 2014  
 

projednala spolu s finančním výborem a zveřejňuje návrh rozpočtu.  
 

schválila  příspěvek SDH Starcova Lhota na uspořádání MDŽ ve výši oko-
lo 1000 Kč. 

 
Rada č.5/14, dne 19. 2. 2014  
 

rozhodla 
� zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č.1052 v k.ú. Starcova Lhota 

panu J. Svatošovi. Jde o pozemek veřejného prostranství před jeho 
nemovitostí, důvod žádosti o prodej je přístup k této nemovitosti a 
umístění svodu pro dešťovou vodu.  

� zveřejnit záměr odkoupit pozemek st.p.č.45 v k.ú. Petříkovice od ČR 
(ÚZSVM). 

 

povolila  
     M. Stejskalové, navštěvující svoji matku v DPS, mít s sebou minipejs-
ka. Toto je na základě souhlasných podpisů ostatních nájemníků v DPS. 
 

jednala  
     o problémech s mobiliářem v osadním domku ve Starcově Lhotě; po 
písemném vyjádření zainteresovaných členů SDH tuto záležitost rada 
dořeší. Rada doporučuje osadníkům ve St.Lhotě, aby se ve společném 
domě, jeho okolí a na veřejných prostranstvích starali o pořádek jako po-
spolitost v jiných osadách, nenechávali to jeden na druhém a nechodili na 
sebe žalovat na obec. 

 
Zastupitelstvo č.1/14, dne 28. 2. 2014  
 

schválilo 
     rozpočet obce na rok 2014 jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje jsou ve výši 
10 845 154 Kč.  
 

rozhodlo 
� že na základě výsledků uvedených v Závěrečné  zprávě o vrtech NJ-1 

a NJ-2 budou tyto vrty ve výhledu využity jako zdroje podzemní vody 
pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou  

� že na základě zápisu ze schůze osadního výboru Starcovy Lhoty, Ne-
přejova a Křenových Dvorů bude jeho členů osadního výboru 5; jeho 
předsedou zvolilo Luďka Fuku. Ostatními členy jsou: Marie Nováková, 
Vlasta Bláhová, Hana Čápová, Hana Čiperová. 

� ukončení nájemní smlouvy na bar a převzetí vybavení baru.  

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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v krajině a o tom, jak by mohla vypadat rozhledna na Čambule. 
Pokud by se vyřezaly náletové břízy, mohla by být nižší a obklo-
pená třeba jabloňovým sadem... V letošním roce se ale určitě 
stavě nebude, aktuální je oprava vrcholového autobusu 
(potřebuje nový nátěr a důkladný úklid) a výsadba stromořadí 
podle obnovené cesty. Sázet budeme na podzim.   
Projekt „Cesta na Čambulu“ podpořila Nadace VIA  a ČSOB.  

      Olga Černá  

    Zvoni čka v Mozolov ě 
 
      Obyvatelé Mozolova, poté, co došlo 
k úpravě prostoru bývalé návsi, dospěli k 
názoru, že obec bez zvoničky vlastně ani 
není obec. Rozhodli se ji svépomocí vybu-
dovat. Nápad včetně samotného technic-
kého provedení kompletně dozrál začát-
kem roku 2009. K prvnímu zaseknutí 
krumpáče došlo 14. srpna téhož roku. Je-
likož se nemá žádná stavba uspěchat, tak 
i toto dílo vznikalo pomalu a postupně. Do 
finální podoby dospělo v létě 2011. V roce 
2012 bylo doplněno křížkem s Kristem a 
byl domluven termín vysvěcení zvoničky 
na konec června 2013. Za velkého zájmu 
obyvatel Mozolova a okolních obcí byla 
29. června 2013 zvonička vysvěcena. Po 
tomto slavnostním okamžiku následovalo 
drobné pohoštění s přípitkem a veselá zá-
bava. Celý nápad byl tak důstojně zakon-
čen a od této chvíle zvonička slouží k po-
těšení, rozjímání a díky lavičce i odpočin-
ku obyvatel Mozolova, turistů i náhodných 
kolemjdoucích. 
      Velké poděkování patří všem zúčastněným za výpomoc při stavbě 
a poskytnuté dary.                                                             Miroslav Syřínek 

Fotografie z brigády a vycházky na Čambulu, stavby kapličky  
v Mozolově a jejího slavnostního posvěcení najdete  

na www.nadejkov.cz, v rubrice Stalo se 

SPOLEČNOST 
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dělily s přespolními závodnicemi - první tři místa obsadily Karolína Hejno-
vá, Romana Jandová a Jana Součková. 
     První rozsvícení váno čního stromu: v sobotu před první adventní 
nedělí se i v Brtci rozsvítil vánoční strom. Bylo tomu tak poprvé ve vsi 
a tak si událost jen málokdo nechal ujít. Strom darovali manželé Matějkovi, 
ozdobičky na něj vyrobilo doma několik místních žen. Děti při říjnové cestě 
za perníkovou chaloupkou (vlastně během čekání, kdy přestane pršet) za-
se vyrobily ozdobičky z pomalované keramiky. Kdejaká obec má strom s 
kupovanými ozdobami, ale na ty ručně vyráběné mohou být občané Brtce 
právem hrdí. Vánoční strom byl postaven u zvoničky a po projevu mís-
tostarosty Nadějkova pana Stanislava Hejny a hudebního vystoupení ses-
ter Vackových ze Zvěstonína, které zahrály koledy, byl po páté hodině roz-
svícen. Poté si mohli přítomní nabídnout něco málo z připraveného vánoč-
ního občerstvení nebo zazpívat koledy, které celý večer doprovázely pra-
vou vánoční atmosféru.  
     Mikulášská nadílka: na sobotu 7. prosince byla do naší obce nahláše-
na přímo pohádková návštěva. V hospodě se sešlo 26 dětí spolu se svými 
rodiči, aby pozdravili čerty, řekli Mikuláši básničku a od andílka dostali ně-
jaký dárek za to, že byli celý rok hodní. Než Mikuláš s andělem a čerty do 
Brtce dorazili, mohly si děti zkrátit čas v připravené mikulášské dílničce. 
Zde si mohly spolu s rodiči vyrobit svícínky, ozdobičky nejen na strome-
ček, hvězdu do oken nebo mikulášský kornout. Také si mohly ozdobit vá-
noční perníčky a vymalovat čerta nebo Mikuláše. Po čtvrté hodině dorazil 
tolik očekávaný Mikuláš, anděl a čerti, kterých se děti tolik obávaly. Na sá-
le bylo najednou takové ticho, že by snad bylo slyšet i spadnutí špendlíku. 
Mikuláš byl opravdový, žádný převlečený pán nebo strejda z vedlejší ves-
nice. Měl v dětech takový pořádek, že je opravdu musel po celý rok pozo-
rovat, a to by žádný smrtelník nezvládl. Anděl mu vše předčítal z knihy hří-
chů a čerti ještě další hříchy doplńovali. Všechny přítomné děti ale byly po 
celý rok hodné, a tak dostaly od anděla dárek a čerti si je neodnesli. 
S prázdnou ale také neodešli. Při odchodu si všimli Ivany Hejnové, kterou 
si z nějakého pekelného důvodu odnesli s sebou... 

převzato z listu Brťák 
      
     Ani v letošním roce Brtečtí nezahálí. Opět uspořádali masopustní prů-
vod, ples nebo oslavu MDŽ, chystají čarodějnice a stavění májky...  
     Navíc se za pomoci obce Nadějkov, skautů a dalších dobrovolníků 
pustili do obnovy cesty na Čambulu. Vyřezali křoví, kterým byla cesta za-
rostlá, na brigádě v sobotu 22. března ji rovnali po razantním zásahu bag-
ru a uklízeli černou skládku. Příští neděli jsme si pak výsledek prohlédli 
spolu s architekty Adamem Barošem, který nám vyprávěl o výsadbě stro-
mů, hlavně ovocných v krajině, a Martinem Klodou, který mluvil o cestách  
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neschválilo  
      odpuštění platby ŠS Větrov za vodu uniklou při havárii vodovodu. 
 

odmítlo  
      zpětnou koupi pozemku p.č.323/23 v k.ú. Nadějkov od manželů Peter-
kových a tím umožnilo, aby si Peterkovi tento pozemek vyměnili za poze-
mek p. č. 360/40 s J. Kozákem a V. Kožmínovou. 
 

Zastupitelstvo dále jednalo o některých dalších pozemkových záležitos-
tech, ve kterých nedošlo k usnesení. 

 
Rada č. 6/14, dne 18. 3. 2014  
Výjezdní zasedání rady se konalo v Penzionu Kateřina v Nepřejově 
 

projednala  
� pozemkové záležitosti osady Nepřejov. Přijala podněty předsedy a mí-

stopředsedkyně osadního výboru Starcova Lhota, Nepřejov a Křenovy 
Dvory.   

� žádost J. Kotalíka mladšího o pronájem obecního bytu a zařadila ji do 
pořadníku.  

 

schválila  
      žádost včelařů o poskytnutí příspěvku 5 000 Kč na léčiva a další potře-
by pro včelaře, přednášky, školení. 
 

Rada č. 7/14, dne 27.3.2014  
 

projednala  
� se stavitelem, V. Klicmanem, nabídkový rozpočet na opravu přístavby 

hostince. Zde zatéká střecha a opadává omítka a na opravu se vyčleni-
ly prostředky v rozpočtu. Navíc dochází ke srážení vodní páry v bytě a 
k plesnivění stěn, což způsobuje chybějící zateplení, neboť se přístav-
ba udělala bez zateplení. Celková oprava je vyčíslena na 238 tisíc ko-
run bez DPH. Rada toto předloží zastupitelstvu jako návrh rozpočtové 
změny. 

� problémech při plánovaném budování ČOV. Problémem je hranice 500 
ekvivalentních obyvatel (EO). Zatím je obec pod touto hranicí a projekt 
ČOV by mohl být takový, jak je navrženo ve studii: 2 předsazené nádr-
že a biologické dočisťování v rybníku. Kdyby se hranice 500 EO pře-
kročila, musela by se přidat další prostorná stavba – dosazovací nádrž 
(na odstraňování přebytečného dusíku), na kterou již na obecním po-
zemku (612/10) místo není. Je třeba toto projednat za účasti odborníka 
a orgánů obce, vypracovat strategii (na 10 – 20 let) a zveřejnit ji. Potom 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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vypracovat projekt, 1 nebo 2 etapový až do stavebního povolení. Mezi-
tím jednat o koupi sousedního pozemku. Kdyby to nevyšlo (majitelka 
nejedná), požádalo by se o prodloužení povolení vypouštění odpad-
ních vod, protože bychom mohli prokázat alespoň svou snahu. Rada o 
těchto informacích obšírně jednala, snažila se hledat řešení. Bude 
v tom intenzivně pokračovat  

 

Rada č. 8/14, dne 31. 3. 2014  
 

provedla  
     výběrové řízení na bar. Zúčastnili se ho dva uchazeči, ve VŘ zvítězila 
Lucie Šmejkalová. 
 

rozhodla   
zveřejnit záměr obce odkoupit pozemky v k.ú. Nadějkov části pozemků p. 
č. 613 (nové 612/3) a 536/8 (staré i nové číslo). Odtokové koryto pod ryb-
níkem obecním Rákosným, po vyústění do vodoteče, jde o napravení sou-
časného stavu. 
zveřejnit záměr výměny – vzájemné koupě a prodeje. Obec by koupila po-
zemek č.p. 536/30 (nové číslo) a prodala by část p. č. 612/3 (staré i nové 
číslo). Jde o pozemky cest, přístupů k nemovitostem.  
 
 
Zápisy ze zastupitelstev a usnesení rady jsou zveřejněny na internetových 

stránkách obce a v plném znění jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 
 

   Místní program obnovy vesnice  
   na období 2013 - 2015  
 
     Místní program obnovy vesnice, který schválilo zastupitelstvo na svém 
posledním zasedání v loňském roce, je „strategický dokument“, který obec 
musí mít kvůli plánování rozvoje. Není to tedy seznam toho, co v příštích 
dvou letech mít budeme, ale toho co bychom potřebovali mít.  
     V tabulce na následující straně čísla v prvním sloupci neznamenají 
(zatím) priority, tedy pořadí důležitosti, i když zrovna první tři akce mají 
důležitost velikou.  
     Tento Program musí zastupitelstvo stále aktualizovat a doplňovat, aby 
hlavně investiční akce neprobíhaly nesmyslně živelně. Své návrhy na to, 
co do programu zařadit, může (jak opakovaně vyzýváme) dávat zastupitel-
stvu každý občan Nadějkova.  

Zdeněk Černý 
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o vánočních svátcích vypadá a podělit se o jejich atmosféru s ostatními. 
Například jsme se dozvěděli, že u Čapků se připíjí slivovicí, která se načí-
ná pouze na Štědrý den. 
      Dětský prázdninový týden: koncem srpna se Brtec celý týden otřása-
la. Trávily zde prázdniny děti u babiček a tetiček i chalupářky se svými 
vlastními i půjčenými dětmi. Jeden den se jich sešlo dokonce třináct. O to, 
aby se děti bavily, se postaral spolek místních žen. Dětem vymýšlely růz-
né bojovky, výlety a hry, za které jim večer rozdaly odměny. Celý týden se 
završil bojovkou a hledáním pokladu. Děti dostaly dort, sladkosti a výji-
mečnou večeři - langoše. 
      První cesta za perníkovou chaloupkou: sobotní odpoledne 12. října 
byla v Brtci připravena další akce pro děti. Šel se zde pochod za perníko-
vou chaloupkou. Kvůli špatnému počasí se začalo v místní hospodě, kde 
se asi pětadvacet dětí společně s rodiči schovalo před deštěm. Měli tak 
všichni možnost namalovat vánoční ozdoby, které se později pověsí na 
brtecký vánoční strom, a také si zde zahráli různé hry o hodnotné ceny. 
Když venku přestalo pršet, vydali se všichni po fáborkách směrem do polí 
a lesů, kde na ně čekala pohádka o Jeníčkovi a Mařence. Společně s rodi-
či pak děti plnily různé úkoly - třeba vyrobit zvířátka z kaštanů, zazpívat 
písničku o pejskovi, trefit se šiškou do pece nebo ukázat, jak se vlastně 
sedá na lopatu. Posledním a nejdůležitějším úkolem bylo najít perníkovou 
chaloupku. Všechny připravené úkoly děti za pomoci rodičů zvládly a tak 
si mohly sloupnout perníček stejně, jako to ve známé pohádce udělali Je-
níček s Mařenkou. 
      Drakiáda: již druhým rokem létali v sobotu 26. října nad Brtcí draci. Te-
dy přesně řečeno - létali tři. Počasí totiž letos přálo tak moc, že bychom 
mohli chodit v triku, ale drakům to moc nesvědčilo. Nefoukl ani větříček. 
Přes velkou snahu se do vzduchu podařilo dostat jen draka Stáníka Bardů 
z Blehova, Karinky Králové z Milevska a Jindřichovi Farů z Květuše. Asi 
po hodinovém snažení odložili všichni svou trpělivost na příští rok a šli ra-
ději soutěžit. Pro děti byly připravené soutěže v přetahování lanem, skok 
přes lano nebo skok v pytli. Jak se ale ukázalo, zasoutěžit si přišli i dospě-
láci. A tak bylo na louce za hospodou opravdu veselo. Každý soutěžící byl 
odměněn nejen za vítězství, ale i za účast na drakiádě. Naše porota, která 
celou drakiádu pozorně sledovala, nakonec určila tři nejhezčí draky a je-
jich malí majitelé získali sladkou odměnu. Ostatní dostali buřta, kterého si 
mohli opéct na připraveném ohni. 
      Turnaj ve stolním tenise: 27. října se již potřetí v Brtci rozehrál turnaj 
ve stolním tenise. Sál místní hospody se tak proměnil v bojovou arénu, do 
které se přišlo utkat o vítězství celkem dvacet čtyři mužů a devět žen. 
I přes urputný boj si letošní vítězství odnesli mužské kategorii místní šam-
pioni - Luboš, Mirek a Jaroslav Čapkovi. V ženské kategorii se místní po-
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    Nadějkovské osady v roce 2013 
 

Brtec 
     V Brtci bylo i v loňském roce tradičně živo: po společním sáňkování a 
masopustním průvodu, o kterých se v Hlasu psalo před rokem, připravili 
brťáci spoustu dalších akcí. Pro list Brťák (můžete si ho vypůjčit v naděj-
kovské knihovně) vše, co se v roce 2013 dělo, zaznamenala slovem i ob-
razem Lucie Jordanová: 
     Ples a MDŽ: 9. března se v kulturním domě konal každoroční ples, 
který pořádají dobrovolní hasiči. přípravy byly veliké. Ženy doma napekly 
koláče a buchty a připravily pohoštění, muži je obdarovali karafiáty a k 
tanci a poslechu hráli manželé Cézovi ze Sepekova. 
     První máj a pálení čarod ějnic: v úterý 30. dubna se před hospodou 
sešlo několik dobrovolníků, kteří zachovali tradici a v Brtci postavili májku. 
Urostlý stromek bylo potřeba opracovat a krásně ozdobit, což se jim po-
vedlo. Poté májku deset statných mužů vztyčilo před kulturním domem. 
Bylo ale potřeba takovou krásu řádně hlídat a proto se všichni obyvatelé 
sešli u rozdělaného ohně, kde opekli buřty a poseděli. Samozřejmě ne-
směla chybět upálená čarodějnice, která se nad Čambulou proháněla. Za 
její chycení vděčíme letos Hance Matějkové a Marušce Pilíkové. 
     Kapřijáda: v neděli 12. května se u brtecké nádrže konal již 3. ročník 
Kapřijády. Podívat a zasoutěžit si přišli nejen místní, ale i přespolní. Pra-
vidla byla jednoduchá: vyhrává ten, kdo bude mít po nasčítání délky ulo-
vených ryb největší počet centimetrů. Finty a triky, jak ulovit co nejvíce 
ryb, byly různé. Někdo chytal na žížaly, jiný na kukuřici, někdo na chleba 
a jiný zase nasazoval vlastní život, aby měl vůbec co chytat. Jednomu 
soutěžícímu totiž spadlo do nádrže klubíčko a se záchranou mu pomáha-
la celá rodina. Chytání ryb nadchlo i naše nejmenší. Jejich lovení ryb spo-
čívalo v chytání jakékoliv ryby z kýble a přendání do vlastního kyblíku. 
Otázkou zůstalo, zda nadšení z jejich hry sdílely i přihlížející maminky. 
A jak dopadli soutěžící? S celkovým součtem 187 cm vyhrál Jaroslav Plo-
cha, druhé místo obsadil místní Jaroslav čapek, který nachytal ryby v cel-
kové délce 140 cm, a třetí byl pořadatel Miroslav Čapek se součtem 127 
cm. Vítězům byly předány odznáčky a všichni účastníci soutěže byli po-
zváni na upečené ryby do místní hospody. 
     Štědrý ve čer v červnu: v sobotu 29. června se v brtecké hospodě 
událo něco opravdu zvláštního. Slavil se zde Štědrý večer. Ano, opravdu 
zde v půlce léta voněl rybí řízek, bramborový salát a rybí polévka. Hospo-
du si místní vyzdobili chvojím a vánočními ozdobami a v odpoledních ho-
dinách se podávaly dobroty, které známe pouze ve vánočním čase. Ne-
chybělo ani cukroví. Přítomní si tak mohli připomenout, jak to u nich doma 
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1 Výstavba čističky v Nadějkově (ČOV) 

2 Posílení zdrojů vody - nové zdroje, včetně připojení 

3 Opravy místních komunikací 

4 Opravy účelových komunikací a veřejných prostranství 

5 Univerzální sportovní areál u školy 

6 Údržby, opravy a doplňování dětských a sportovních hřišť v obci 

7 Pořízení techniky na údržbu veřejné a krajinné zeleně a rekreačních 
komunikací 

8 Požární nádrž v Nadějkově 

9 Opravy místních požárních nádrží 

10 Udržování a obnova požární techniky - péče o vybavení JSDHO 

11 Revitalizace fotbalového hřiště - povrch, kabiny, tribuny 

12 Turistická ubytovna v budově Pohostinství U Jandů  

13 Zateplení budovy ZŠ a MŠ 

14 Zateplení DPS 

15 Společenský klub pro všechny věkové skupiny s výtahem 

16 Družstvo krajových řemesel, podpora rozvoje drobných řemesel 

17 Opravy budov v obecním vlastnictví 

18 Opravy bytů v obecním vlastnictví 

19 Zhodnocování budov v obecním vlastnictví - lepší využití 

20 Rozšiřování nemovitého majetku obce (pozemky, budovy) a jejich 
zhodnocování 

21 Údržba krajiny, zlepšování průchodnosti krajiny 

22 zlepšování vodních poměrů v krajině 

23 Údržba alejí a drobné zeleně 

24 Péče o staré odrůdy ovoce 

25 Zlepšování turistické a rekreační přitažlivosti území obce a zlepšová-
ní příslušné infrastruktury 

26 Podpora činnosti spolků v obci (společenských, zájmových, sportov-
ních, kulturních) i neformálních aktivit obyvatel 

PROGRAM OBNOVY VESNICE 
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Rozpočet obce  na rok 2014  

PŘÍJMOVÁ ČÁST Kč 

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkč. požitků 1 490 000, 

Daň z příjmu FO ze SVČ 205 000 

Daň z příjmu FO ze kapitálových výnosů 169 000 

Daň z příjmů právnických osob 1 635 000 

Daň z přidané hodnoty 3 530 000 

Poplatek za odpady 310 000 

Poplatek ze psů 13 000 

Poplatek za ubytovací kapacity 10 000 

Odvod loterií a podobných her kromě výher. hracích automatů 40 000 

Odvod z výherních hracích automatů 10 000 

Správní poplatky 15 000 

Daň z nemovitostí 723 000 

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu 205 700 

Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu 387 084 

Pěstební činnost 8 000 

Silnice 30 000 

Pitná voda 96 000 

Základní škola 207 000 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 000 

Všeobecná ambulantní péče 15 274 

Bytové hospodářství 325 000 

Nebytové hospodářství 124 500 

Pohřebnictví 10 000 

Komunální služby a územ. rozvoj 184 000 

Využívání a zneškodňování kom. odpadu 45 000 

Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení 575 500 

ROZPOČET 

21 HLAS NADĚJKOVA, Č. 1, ROČ. XXII., DUBEN 2014 

cestovatele, zemědělce, myslivce, rybáře, skauty, houbaře, běžce, čtyřkol-
káře, pejskaře, mašery, zemědělská družstva....).  
      Obnova cest bývá v ideálním případě zahrnuta také v tzv. „programu 
obnovy obce“, který vzešel z veřejného plánování jejích obyvatel. 
 

      Okolo Nadějkova máme obnovenou cestu Drážskou. Na ni letos díky 
grantové podpoře naváže cesta k Rajchlově pasece, takže z Nadějkova ke 
Kališti bude cesta pro pěší mnohem příjemnější. Stejně tak i od Kaliště ke 
Starcově Lhotě. Na této staré obecní cestě se nás na začátku března se-
šlo 36 dobrovolníků, včetně skautů, a povedlo se během celodenní brigá-
dy vyřezat křoviny a náletové dřeviny. Vše bylo zdrceno a skvělou štěpkou 
zamulčujeme stromy při podzimní výsadbě i záhony na Farské při květno-
vé brigádě. Následovaly zemní práce, kdy bylo potřeba zem z meze sešla-
panou dobytkem odstranit a rozšířit cestu na pravděpodobnou původní 
šíři. Zda bude cesta nakonec celá průchozí záleží na tom, zda se podaří 
směna obecního a soukromého pozemku. 
 

      A pro č tedy obnovujeme tyto cesty?  Protože se ozvali lidé, kteří pro-
stě a jednoduše tyto cesty chtějí a jsou ochotni se na jejich obnově i sami 
podílet.  
      Poptávka po cestách roste a zdá se, že velmi aktuální brzy bude obno-
va cesty od „Cihelny“ za Hubovem k Pilařskému rybníku, tedy jeho ne-
šťastnému zbytku, který po něm zůstal.... 
 

      Máte-li chuť se přidat, chcete-li se pobavit o tom, zda, kterou a jak ces-
tu obnovit, vzpomínáte-li na cestu, která už není vidět, přijďte 24. května 
na spole čné povídání o cestách , jejich historii, významu, místních speci-
fikách a jejich smyslu, s krajinnou architektkou Ing. Lucií Medkovou. Poba-
víme se i o údržbě, značení a spolupráci s ostatními obcemi a spolky.  

 
Jana Průšová, Okrašlovací spolek 

 
„Obnova cest  v rámci projektu  

OBNOVA STARÝCH OBECNÍCH CEST,  
který je finančně podpořen Nadací VIA a ČSOB.“ 

Pozvánky na akce Okrašlovacího spolku (brigády, workshop, víkend 
otevřených zahrad, letní biograf...) najdete v přehledu na str. 26. 
O další obnovované cestě (na Čambulu u Brtce)  je aspoň několik řá-
dek na str. 24. 

-oč- 
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Okrašlovací spolek 
 

Cestou necestou 
     Zdejší krajina je doslova protkána zbytky starých obecních i soukro-
mých cest. Sloužily jako spojnice mezi obcemi, osadami, samotami, tedy 
lidskými sídly, ale vedly také k lesům i políčkům a lukám jednotlivých rolní-
ků a hospodářů a k místům zvláštního významu (někdy posvátným). Cesty 
přirozeně vznikaly a zanikaly podle vývoje a rozvoje osídlení.  
     Avšak celá kdysi funkční a promyšlená síť začala ztrácet původní smy-
sl po komunistické kolektivizaci a znárodnění. Scelování pozemků, rozorá-
ní mezí i cest (tj. likvidace hranic), meliorace a socialistické hospodaření 
celkově zatočily s cestami a s krajinou stejně jako s lidskými osudy a du-
šemi.  
     Podíváme-li se na cesty dnes, zjistíme, že některé jsou zarostlé (to je 
ta nejšťastnější varianta), jiné jsou přerušené, mnohé jsou už jen torza od 
nikud nikam a spousta jich není vůbec.  
 

Pro auta a odvážné cyklisty máme “asfaltky”, jejichž rozsypaný stav je té-
matem nejedné hospodské debaty, obzvláště blíží – li se volby. Drkotat asi 
netěší nikoho… Jejich stav a údržba jsou věcí majitele, povětšinou kraje. 
 

     Zpět k našim starým obecním cestám , dříve považovaným za veřej-
ný statek , který slouží lidem a je potřeba o něj pečovat. Smysl a funkce 
těchto cest se posunula. Jsou nazývány tzv. rekreačními. A slouží zejmé-
na lidem chodícím, cyklistům a “koňákům” (Přeskakuji záměrně názor 
“Nikdo nikam nechodí.” Každý usuzujeme podle svých zkušeností a svého 
chování.).  
     Stále častěji se lidé po cestách rozhlížejí, vyhledávají je a snaží se je 
obnovovat. Děje se tak například i v sousední Jistebnici, kde tamní Okraš-
lovák obnovil část původní cesty Jistebnice – Zbelítov (jednou se snad po-
daří tato cesta až do Nadějkova) či cestu z Plechova do Jistebnice. Obno-
va probíhá na různých místech republiky a nárůst těchto snah zazname-
návají i hodnotící grantové komise např. Nadace VIA a ČSOB, které vybí-
rají projekty pro rozvoj regionů, kde se lidé snaží zlepšit místo, kde žijí.  
 

     A které cesty jsou obnovovány? Kdo vybírá, kte rá je pro obnovu 
ta správná? 
     Není to složité, neexistuje na to zákon, vyhláška, komise, úřad, formu-
lář ani tabulka. Vybírají to sami lidé, kteří v daném místě žijí a cítí potřebu 
navrátit cestu do krajiny. Prostě se chtějí odněkud někam dostat jinak než 
autem nebo mezi auty. Odborníci nazývají tyto aktivity jako jeden 
z nástrojů pro zvyšování prostupnosti krajiny. Cesta je totiž nedílnou sou-
částí krajiny a krajina má řadu uživatelů (např. lidi, kteří v ní žijí, turisty, 
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PŘÍJMOVÁ ČÁST Kč 

Požární ochrana - dobrovolná část 446 500 

Činnost místní správy 23 000 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 200 

Ostatní činnosti jinde nezařazené 396 

PŘÍJMOVÁ ČÁST CELKEM 10 845 154 

VÝDAJOVÁ ČÁST  

Pěstební činnost 80 000 

Vnitřní obchod (neivn. příspěvek nefin. podnik. subj. - FO) 19 200 

Silnice 1 039 472 

Pitná voda (z toho investice: 70 000 Kč) 128 500 

Odpadní vody ( z toho investice: příprava ČOV  300 000Kč) 423 000 

Základní školy:  1 642 000 

   z toho neivn. příspěvek ZŠ a MŠ 1 053 000 Kč   

   z toho investice(rekonstrukce soc. zařízení MŠ) 300 000 Kč    

Divadelní činnost - příspěvek obč. sdružení 20 000 

Činnosti knihovnické 160 500 

Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomosti 5 000 

Činnost reg. církví a náboženských společností 100 000 

Rozhlas a televize 34 000 

Ostatní záležitosti kultury, církví sděl. prostředků 46 500 

Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek obč. sdružení 20 000 

Využití volného času dětí a mládeže  58 000 

   z toho příspěvek občanskému sdružení:  8 000 Kč   

Všeobecná ambulantní péče 36 500 

Bytové hospodářství 352 500 

Nebytové hospodářství 373 000 

Územní plánování 20 000 

ROZPOČET 
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VÝDAJOVÁ ČÁST  

Veřejné osvětlení 395 000 

   z toho investice - nám. v Nadějkově a Brtec : 115 000 Kč   

Komunální služby a územní rozvoj 380 000 

   z toho investice nákup pozemků  60 000 Kč   

   z toho investice doplatek dům čp. 5 Nadějkov   200 000 Kč   

Sběr a svoz komunálních odpadů 380 000 

Využívání a zneškodňování komun. odpadů 120 000 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 891 084 

   z toho investice: rekonstrukce náměstí   400 000 Kč   

Ostatní činnosti k ochr. přírody a krajiny - příspěvky obč. sdr. 105 363 

Osobní asist., pečovatelská služba a podpora sam. bydlení 574 500 

Požární ochrana - dobrovolná část 187 000 

Zastupitelstva obcí 751 684 

Činnost místní správy 2 223 500 

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 36 000 

Výdaje fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcí 224 778 

Ostatní činnosti jinde nezařazené 18 073 

VÝDAJOVÁ ČÁST CELKEM 10 845 154 
  

Poskytnuté transfery pro rok 2014   

Miloslav Buřil, České Budějovice - provoz pojízdné prodejny 19 200 

Osvětový a divadelní spolek FIKAR Nadějkov - div. činnost 20 000 

Římskokatolická farnost Nadějkov - oprava varhan a drenáže 100 000 

Tělovýchovná jednota Sokol Nadějkov - údržba hřiště 20 000 

Skaut Nadějkov - práce s dětmi 8 000 

Zachovalý kraj - Čajovna na stezce, údržba naučné stezky 10 000 

Okrašlovací spolek - úprava veř. prostranství 95 363 

Celkem 272 563 

ROZPOČET 
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      Oficiální část programu skončila stezkou odvahy a nalezením pokladu 
asi v půl dvanácté. Děti si potom samy vymyslely a zorganizovaly něco na 
způsob "mám talent" - soutěž ve zpěvu, pantomimě, vyprávění vtipů, včet-
ně moderátorky a poroty. Kolem druhé asi polovina z nich zalezla do spa-
cáků, ostatní mě příjemně překvapili, když v bývalém kině, kde soutěž pro-
bíhala, všecko uklidili a dokonce i vyluxovali. Potom si vytrvalci v knihovně 
četli, kreslili a posledních deset holek (pevně rozhodnutých vůbec nespat) 
vyrábělo další loutky a kulisy pro divadlo o zlodějích koní až do pěti ráno... 

Fotky z Noci a příběhy o stromech najdete na stránkách knihovny. 
Olga Černá 

 

Divadelní a osv ětový spolek Fikar 
 

      Kdo ještě neviděl poslední  divadelní hru v podání spolku Fi-
kar - pohádku Kouzelné rukavice na motivy Jaroslava Žáka - má 
ještě několik možností: v Milevsku (4. 5.), na přehlídce Jistebnic-
ký guláš (30. 5.), ve špýcharu ve Vojkově (asi uprostřed mezi Voticemi a 
Sedlčany, 7. 6.), pražském Činoherním klubu (8. 6. - vstupenky bude mož-
né rezervovat od úterý 6. 5., vyprodáno bývá během několika málo dnů... 
někdy i hodin) a na derniéře ve Veletíně (28. 6.). 
      Do Nadějkova na pozvání spolku Fikar přijedou pláničtí ochotníci s ko-
medií Masér v dámské lázni a sudoměřičtí Tatrmani s „naprosto devastují-
cí“ loutkohrou Černej kocour. V souboru Tatrmanů hrají podle slov autora 
textu i dřevěných loutek Josefa Brůčka i „amatérští herci z jiných kultur-
ních obcí, například Nadějkova...“ Nenechte si ujít jedinečný zážitek! Do-
konce i přísná porota přehlídky „Skupovy Strakonice“ nominovala Černýho 
kocoura na národní přehlídku Loutkářská Chrudim! Podrobnosti v přehle-
du akcí na str. 26.                                                                                    -oč- 

Pozvánka 
 

V pátek 25. dubna v 19 hodin zahajujeme  
kurs country tanc ů pro za čátečníky  

na sále hostince U Jandů.  
Kursy se budou konat každý pátek až do 6. června. Ce-

na jedné lekce (dvě hodiny) je 20 Kč.  
Další informace na tel. 776 096 156 (Marie Bendová) 

SPOLEČNOST 
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Knihovna 
 

Rok 2013 v číslech 
     V minulém roce bylo v knihovně registrováno celkem 127 čtenářů, 
z toho 36 dětí do 15 let. Celkem 1183 návštěvníků si vypůjčilo 3 509  titu-
lů, z toho bylo 713 časopisů . Naučných knih pro dospělé bylo zapůjčeno 
302, beletrie 1 639, naučných titulů pro děti 179, beletrie pro děti 676. Kro-
mě vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 4 405 knih, měla knihovna 
k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře (cca 500 
knih) a dalších 35 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí Meziknihov-
ní výpůjční služby.  
     Do knihovního fondu přibylo vloni 191 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). 

K evidenci knihovna používá systém Clavius REKS, díky němuž je ve-
řejnosti na internetu dostupný její katalog a čtenáři mohou získat přehled o 
svých výpůjčkách za pomoci čtenářského konta. Této služby využilo cel-
kem 129 lidí. V současné době máme v knihovně pro veřejnost dva nové a 
jeden starší počítač 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 243 návštěvníků.  

O svých akcích informuje knihovna na adrese nadejkov.knihovna.cz., 
které v roce 2011 shlédlo celkem 1173 návštěvníků.  

 

Noc s Andersenem 
Letos v knihovně spalo 25 dětí z 1. - 5. třídy. Za pomoc děkuji Zdeňko-

vi, Anežce, Honzovi, Štěpánce, Markétce, Tomášovi, Báře a Tomášovi, 
Ondrovi, Báře a Danče. 
     Téma bylo Tobiáš Lolness, protože druhý díl této knížky letos čteme s 
většími dětmi. Opět k nám přišel pan profesor Lolness  a padouch Jo 
Mitch, divadlo o Pohádkovníku a kouzelné babičce vymyslela, připravila a 
zahrála Eva Volfová z Chotovin. 
     Děti během večera ve třech skupinkách hledaly, popisovaly a kreslily 
zajímavé stromy v Nadějkově a doplňovaly k nim z knih další údaje a zají-
mavosti. Krom toho si vyráběly papírové loutkové divadélko a hrály příbě-
hy, které se stromům (nebo kolem nich) staly. 
     K večeři bylo 100 palačinek, které připravila paní hostinská. 

SPOLEČNOST 
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    Starostovo brblání  
 

Stále se opakující jarní „nemoci“: kácení a pálení 
       

      „Divokým kácením“  se vystavujete velkému neb ezpečí, může být 
přestupkem a dokonce i trestným činem!  
      Kácení mimo les reguluje zákon o ochraně přírody č.114/92, dodržovat 
ho není nic těžkého. I v Hlasu o něm pravidelně píšeme, ale protože si lec-
kdo stále kácí, jak ho napadne, znovu zopakujeme základ.  
      Povolení ke kácení  dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí vý-
znamného krajinného prvku (VKP) nebo stromořadí, se podle zákona ne-
vyžaduje v těchto případech: 
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad 
zemí, 
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapoje-
ných porostů dřevin nepřesahuje 40 m2, 
c) pro dřeviny na plantážích a v zahradách. 
      Na ostatní kácení je třeba na příslušném OÚ podat žádost a ten po po-
souzení vydá nebo nevydá povolení. Kácení se povoluje většinou na ob-
dobí od 1.11. do 31.3. Žádost je třeba podávat včas, zvlášť při kácení 
v pásmu VKP (podél vodního toku nebo vodní plochy), protože se 
k žádosti vyjadřuje Povodí a odbor životního prostředí MÚ Tábor, po míst-
ním šetření. A zde se vydávají povolení značně omezeně. 
Pokud hrozí ohrožení osob nebo nemovitosti, majitel strom nafotí a na OÚ 
podá nikoli žádost, ale ohlášení.  
      Dokumenty získáte na OÚ nebo na webových stránkách obce: http://
www.nadejkov.cz/dokumenty. 
 

      Pálení v lese se nehlásí na obci, ale Hasičskému záchrannému sboru 
(HZS). Je to povinnost toho, kdo pálí. Na webové adrese www.hzsjk.
webrex.cz je formulář k vyplnění, kdo na web nemá přístup, musí nahlásit 
operačnímu důstojníkovi na telefonu 950 230 111. 
      Jihočeský kraje vydal nařízení č. 3/2005, které stanoví podmínky k za-
bezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru: 

a) období sklizně úrody  
b) období provádění požárně nebezpečných činností v lesích spoje-
ných s činnostmi, které jsou  
prováděny při hospodaření v lese 
c) období využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům,  
d) období mimořádných klimatických podmínek. 

      Toto nařízení je zveřejněno na internetových stránkách obce (úřední 
deska), nebo si jej můžete vyžádat na obci. 

ZPRÁVY Z OBCE 
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Úřední hodiny na obci 
     Obecní úřad má stanovené úřední hodiny :  
     v pondělí a středu 7.00 - 11.30 a 12.30 - 17 
     ve čtvrtek 7.30 - 12.30 
     V tuto dobu vyřídíte většinu úředních záležitostí. Funguje pokladna a 
matrika, ověřování a výpisy z CZECH Pointu (katastr, rejstříky: trestů, ob-
chodní, živnostenský, „trestné body“ řidičů) a jiné záležitosti. Tyto věci se 
dají zařídit i mimo úřední hodiny v pracovní době, pokud je přítomna matri-
kářka a pokladní v jedné osobě. Mimo úřední dobu již ovšem již nemáte 
jistotu, že ji zastihnete, protože některé záležitosti řeší i mimo kancelář a 
musí absolvovat různá školení. Výjimečně musí být jinde i ve své úřední 
době, např. vyřizuje-li záležitosti s úřady se stejnou úřední dobou. Snaží-
me se, aby takových případů bylo co nejméně, a aby byly včas ohlášeny. 
     Pracovištěm správce obecního majetku i starosty není jen úřad, ale ce-
lá obec a podle potřeby musí i jinde. Proto je dobré domluvit si s nimi 
schůzku předem, jakýmkoli běžným způsobem. Jako starosta mám někdy 
potíže s vyřizováním důležitých záležitostí a odkládám je a odkládám kvůli 
hromadění věcí, se kterými někdo bez ohlášení přijde a chce je okamžitě 
řešit. Začnu něco dělat v pondělí a v pátek to stále není hotovo. Proto 
bych rád pro veřejnost stanovil  „starostovský čas“ , ve kterém se budu 
komukoli věnovat, na st ředu odpoledne, od 15 do 17 hodin . Pokud ně-
komu tento čas nevyhovuje, může si domluvit jiný termín - osobně, telefo-
nem, e-mailem, dopisem, prostě jakýmkoli běžným způsobem. 
      

Výročí Prokopa Chocholouška  
     Letos  si připomínáme 150. výročí úmrtí obrozeneckého novináře a spi-
sovatele Prokopa Chocholouška, který v Nadějkově zemřel  5. července 
1864 ve věku pouhých 45 let. Poslední dny svého nelehkého života strávil 
u zdejšího faráře Antonína Čechoslava Fikara.  
     Vzpomínková slavnost bude v Nadějkově 22. června odpoledne. Zatím 
se sešel „oslavný výbor“ s hrubou představou programu: 

� mše svatá 
� pietní vzpomínka u pomníku P. Chocholouška na hřbitově. Proslov. 

doc. Magdalény Pokorné, autorky knihy Milován a sledován, která 
popisuje Chocholouškův život a dílo. Zde vlastenecké, jakož i smu-
teční písně 

� přesun před místo jeho skonu - faru - a možnost návštěvy zde umís-
těné "Světničky Prokopa Chocholouška" 

� na Farské zahradě scénka školní mládeže, zpěv, hostina, muzika. 
Součástí bude Dramatické čtení hry Prokopa Chocholouška 
"Zdeněk a Miláda" 

Zdeněk Černý 

ZPRÁVY Z OBCE 
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Semrád se vyučil u proslulého pražského varhanáře Jana Antonína Krás-
ného, samostatně začal pracovat okolo r. 1731. Oženil se v Praze u sv. 
Vojtěcha r. 1733, a to již jako novoměstský měšťan. V tu dobu se podepi-
soval jako pražský varhanář a měšťan a je znám četnými pracemi nejen 
v Praze, ale i v severních, východních a jižních Čechách.  
     Na počátku 40. let se usazuje v Sedlci u Prčice, kde se mu r. 1747 na-
rodil syn Friedrich Joachim, pozdější pokračovatel dílny. Jako sedlecký 
varhanář pak působí na obrovském území od středních Čech přes Vysoči-
nu, jižní Čechy až do dnešního severního Rakouska. 
     Semrád byl vynikající manažer, který dokázal uspokojit poptávku po 
menších, zpravidla jednomanuálových nástrojích o 8-10 rejstřících pro 
vesnické kostely, kde nahrazovaly starší bezpedálové positivy. Navíc ne-
byl nikterak drahý a jeho varhany byly a jsou dodnes zvukově velmi pěk-
né. Uplatněním zdobených prospektových píšťal a celkovou zdobností 
varhanní skříně s množstvím řezeb a dekorativních detailů uplatňujících i 
prvky „selského baroka“ musel být blízký i cítění a estetice barokního člo-
věka. 
     Semrád byl nesmírně pilným varhanářem, doloženo máme postavení 
nejméně 60 varhan, od malých positivů o 3-5 rejstřících až po velké dvou-
manuálové nástroje. Kromě staveb nových nástrojů se věnoval i opravám, 
počet jeho prací se odhaduje na několik set. Největší nástroj o dvou ma-
nuálech a 23 rejstřících postavil Semrád ve svém rodišti – v kostele sv. 
Petra a Pavla v Nové Říši, nástroj se dochoval dodnes. 
     Varhanář Friedrich Semrád umírá v Sedlci 12. dubna 1784 ve věku 80 
let. Rodinou dílnu přebírá jeho syn Friedrich Joachim, varhanář, rychtář a 
později vážený purkmistr Sedlecký. Ten vedl dílnu až do r. 1816, kdy 
v Sedlci umírá. 
     Varhany v Nadějkově patří mezi nástroje, které Semrád postavil spolu 
se svým synem ve zralém věku stár 75 let. Výtvarně jde o prototyp „
Semrádovských“ varhan se zdobenými prospektovými píšťalami, typicky 
zdobeným notovým pultem, bočnicemi klaviatury, zdobenou pedálovou 
ohrádkou a s vzácně dochovanými rejstříkovými manubriemi. Může tak 
sloužit jako jeden z mála vzorů pro stylovou rekonstrukci méně dochova-
ných nástrojů z dílny Semrádů. Momentálně se dle vzoru nadějkovských 
varhan opravují varhany v Petrovicích. 

                                         
     Zdík 

pečeť a podpis  
Friedricha F. Semráda  

HISTORIE OBCE 
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   Nadějkovské varhany 
      
     Letos proběhne první etapa restaurování varhan v kostele Nejsvětější 
Trojice v Nadějkově. Restaurování provede jedna z nejlepších českých 
varhanních dílen Kánský - Brachtl z Krnova. Pravidelně vám budeme o 
průběhu restaurování přinášet zprávy, můžete je také sledovat na webu 
farnosti: nadejkov.milevskoklaster.cz. Dnes malé ohlédnutí do minulosti: 

Pohled na nadějkovské varhany - fotografie Václav Kabíček 
 

Varhaná ř Friedrich Ferdinand Semrád  
    (1704 – 1784) 
 

     F. Semráda počítáme mezi nejvýznamnější a nejplodnější barokní var-
hanáře 18. století. Narodil se v Nové Říši patrně r. 1704 jako syn Johanna 
Semráda z Nové Říše č.6, který později zastával místo novoříšského rad-
ního. Datum narození/křtu bohužel nemůžeme dnes již ověřit, neboť novo-
říšské matriky z té doby se nedochovaly. 

HISTORIE OBCE 
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    Upozorn ění obecního ú řadu 
 
Poplatek za odpady 
    Za odpady se platí 450 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 je t řeba zaplatit do konce srpna.  Chcete-li 
platit převodem na účet, domluvte se s paní účetní (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz) 
 

Volby do Evropského parlamtnu 
    Ve dnech 23. a 24. května 2014 v rámci celoevropských voleb do Ev-
ropského parlamentu uskuteční volby do této instituce i v České republice. 
V Česku se bude volit 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských po-
slanců.  
      V Nadějkově budou volby na obvyklém místě - v zasedací síni obecní-
ho úřadu - v pátek 23. května od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 ho-
din. S sebou si vezměte občanský průkaz. 

-ou- 

Krajina srdce 
 
Místní akční skupina (MAS) Krajina srdce vydává v rámci 

projektu „Chuť a vůně domova“ kuchařku s regionálními recepty. Účastníci 
kursů vaření by ji měli dostat zdarma, ostatní si ji budou moci zakoupit. Už 
dnes si ji můžete stáhnout z internetových stránek www.maskrajinasrdce.
cz 

Výstava vítězných prací ze soutěže „Vyfoť Toulavu i ty“ se stěhuje po 
vybraných městech tohoto turistického regionu. Zahájena byla v Bechyni, 
nyní jsou až do 17. května fotografie vystaveny v Ateliéru Prčice, potom se 
přesune do Sudoměřic u Bechyně. Fotosoutěž je jedna z aktivit projektu s 
názvem "TOULAVA - turistická oblast", na kterém spolupracují MAS Kraji-
na srdce, MAS Lužnice, MAS Střední Povltaví a MAS Sedlčansko. 

Po dohodě se školami, které působí na území MAS Krajina srdce, vy-
hlásila MAS dotační program na vybavení řemeslných dílen, kuchyněk a 
dalších prostor, kde se děti mohou věnovat rukodělné práci. Bylo podpoře-
no celkem sedm projektů, nadějkovská škola si díky dotaci pořídí nový ná-
bytek a stavebnice do školní družiny. V rámci projektu nadějkovské děti 
také navštíví například místní truhlářskou dílnu, zahradnictví, hasičskou 
zbrojnici nebo opravnu aut.                                                          Olga Černá 

ZPRÁVY Z OBCE / KRAJINA  SRDCE 
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   Velikono ční modlitba 
 
     „Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly ženy k hrobu s vonný-
mi mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly 
dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stáli u 
nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. 
Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkří-
šen.“                                                                                           Lukáš 24,1-6 
 

Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, 
ty jsi zlomil moc smrti. 
Vstal jsi z mrtvých a jsi se mnou. 
Dej mi skrze své vzkříšení odvahu, 
abych i já povstal z hrobu 
své sebelítosti, svého strachu, své temnoty. 
Někdy bych chtěl raději zůstat ležet v hrobě, 
i když je tam chlad a temno. 
Připadá mi to snazší, 
než se vystavit životu 
a být zranitelný. 
A přece, když se podívám na tebe, 
cítím i v sobě puzení 
vstát, setřást okovy, 
které mě drží v zajetí. 
Pošli mi anděla vzkříšení, 
aby také ode mě odvalil kámen, 
který mi brání v životě a blokuje mě, 
že nemohu vyjít sám ze sebe. 
Máří Magdaléna se s tebou setkala 
a ty jsi ji oslovil jménem. 
Prožila, že tvé slovo lásky, 
které během tvého života od tebe slyšela, 
trvá také po smrti. 
 
O těchto velikonočních svátcích myslím 
na všechny lidi, kteří mají strach ze smrti. 
Osvoboď je od jejich strachu. 
A myslím také na ty, 
V nichž se Velikonoce neuskutečnily, 
kteří stále ještě leží v hrobě 
svých depresí a bezútěšnosti. 

ŽIVOT FARNOSTI 
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Dej, ať světlo velikonoční svíce 
pronikne také jejich temnotu 
a prozáří je. 
Ať je síla tvého vzkříšení posílí, 
aby nalezli odvahu vstát 
a prožít velikost a svobodu 
tvého vzkříšení na vlastním těle. 
Ať všichni společně povstaneme k životu. 
Amen. 

 
       
      Radostné Velikonoce přeje  

Zdík 

   Velikono ční bohoslužby v Nad ějkov ě 
 
     17. 4.. - ZELENÝ ČTVRTEK, v 18:30 hod. - mše svatá na památku 
Večeře Páně 
18. 4. - VELKÝ PÁTEK, den přísného postu, PAMÁTKA UMUČENÍ PÁ-
NĚ, v 18:30 hod. - velkopáteční obřady 
19. 4.  - BÍLÁ SOBOTA, ve 21:00 hod. - VZKŘÍŠENÍ (velikonoční vigilie) 
20. 4. - NEDĚLE - Hod Boží, v 8:00 hod. - slavná mše svatá 
21. 4. - PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ, v 8:00 hod. - mše svatá 

ŽIVOT FARNOSTI 


