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 ZÁPASY. Na fotbalovém 
hřišti v Nadějkově 
proběhl první ročník 
bahenních zápasů.

                            STRANY 14, 15

VOLBY. Za jakých  
podmínek můžete jít k 
volbám a jak vypadají 
kandidátní listiny?

                                  STRANY 4, 5

ROZHOVOR. Zpěvák 
skupiny Arakain je 
doma v Jistebnici. Co 
řekl o Nadějkově?

                                   STRANY 7, 8, 9
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HLAS STAROSTY

ážení spoluobčané, 
s blížícím se koncem volebního období 
2018–2022 můžeme bilancovat, hodnotit, 
co se povedlo, co se nepovedlo. Ale hlavně 
chceme a musíme poděkovat všem, kdo se 

na práci pro obec podíleli, ať už v radě obce, zastupi-
telstvu nebo jako členové spolků a sdružení, případně 
i sami za sebe jako občané Nadějkova a okolních osad.

Poděkování patří členům rady a členům zastupitel-
stva za práci v těchto orgánech. Není to jednoduché, 
rozhodují mnohdy o budoucnosti obce a někdy musí 
rozhodovat i o nepopulárních opatřeních. Přesto, a 
z toho máme největší radost, se převážná většina sou-
časných členů zastupitelstva znovu objevuje na kan-
didátních listinách a má chuť ve své práci pokračovat. 
Děkujeme jim za to, že se nenechali odradit. Převážná 
většina z nich jsou mladí lidé, kteří z Nadějkova a jeho 
okolí pocházejí, žijí tady, vychovávají zde své děti, a je 
dobře, že právě oni budou rozhodovat o tom, jak bude 
Nadějkov vypadat.

A teď trochu toho bilancování a shrnutí práce uply-
nulých čtyř let.

V oblasti infrastruktury se povedlo dodržet tempo v 
počtu jedné nebo i více opravených komunikací za rok. 
Nový povrch dostaly silnice do Brtce, v Petříkovicích 
na sběrný dvůr, dvě místní komunikace v okolí Starco-
vy Lhoty (na Boučí a do Bláhova mlýna), lesní cesta na 
Busíny a v Nadějkově potom ulice Homolská a Zahrad-
ní, které to už opravdu potřebovaly.

V letošním roce proběhla také celková rekonstrukce 
velké části chodníků v Nadějkově, jednak podél ulice 
Sedlecká a jednak podél celého náměstí.

V uplynulých čtyřech letech se prakticky dokončily 
opravy obecních budov - fasáda pohostinství U Jandů a 
obecní domky v Brtci a Kališti už mají také nový kabát. 

Rozsahem největší investicí, nejen právě uplynu-
lého období, byla celková rekonstrukce domu č. p. 5 

v Nadějkově. Vzniklo zde 
nové místo pro komu-
nitní život v Nadějkově, 
Polyfunkční komunitní 
centrum s knihovnou. 
Celkové náklady na re-
konstrukci, vybavení a 
úpravu okolních ploch 
přesáhly 15 milionů 
korun. Obec Nadějkov 
z této částky zaplatila 
přibližně 2,5 milionu, 
veškeré ostatní pro-
středky se povedlo zís-
kat formou dotací.

Do technického vyba-
vení, které slouží zejmé-
na pro udržování komunikací a zajištění ostatních ko-
munálních služeb, obec investovala více než 2 miliony 
korun, zejména na pořízení traktoru a nesené techni-
ky na údržbu komunikací a sečení příkopů.

Celkové náklady na rekonstrukce a údržbu obecní-
ho majetku a na pořízení nových investic přesáhly za 
právě uplynulé volební období 40 milionů korun, přes-
to je obec bez úvěrů a má dostatečné finanční rezervy.

Po kulturní a společenské stránce pocítil Nadějkov 
po covidové odmlce opětovný restart. Ve spolupráci 
se spolky a hasiči se podařilo uspořádat hned několik 
akcí, například tradiční rozsvícení stromečku či sva-
tomartinský průvod obcí. Velkou zásluhu na obrodě 
společenského života v obci má i místní pohostinství.

Obec si váží odkazu našich předků a vnímá jedi-
nečnost místa, kde žijeme. V listopadu 2018 byla ve 
spolupráci s místními hasiči a obyvateli u příležitosti  
100. výročí vzniku Československé republiky a záro-
veň 100. výročí konce 1. světové války vysazena Lípa 
republiky. S pokorou a vzpomínkou na pana učitele 
Hedvika, který by letos oslavil 102. výročí narození, 
obec ve spolupráci se spolky a jednotlivci uspořádala 
v letošním roce první ročník pochodu Naučnou stez-
kou Nadějkovsko. Oprášenou novinkou pak byl ma-
sopustní průvod obcí. Věříme, že jak pochod, tak prů-
vod obcí si najde své místo v obecním dění. 

Díky nově vzniklému Polyfunkčnímu komunitní-
mu centru mohla obec občanům nabídnout krásné 
prostory pro konání široké škály akcí. V komunitním 
centru tak nalezlo přístřeší například podzimní dla-
bání dýní, adventní a velikonoční tvoření, jarní kurz 
pletení košíků, pravidelné lekce jógy, country tance, 
zpívání či pouťová výstava. Nelze opomenout ani 
akce v nové knihovně, zejména pak návštěvu pana 
Hejlíka s proslulým LiStOVáNím. Máme radost, že se 
v těchto prostorách setkávají lidé místní i přespolní 
všech věkových skupin. Polyfunkční komunitní centrum s knihovnou.

Nadějkov je aktivní a živá obec. 
V příštím volebním období bude na co navázat

V
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Blahopřejeme našim jubilantům

HLAS STAROSTY

Jedinečnou se letos stala pouť v Nadějkově, kde si 
na své přišel opravdu každý - milovník dobrých filmů, 
vína, přírody, ale i fotbalista, myslivec, rocker či rodina 
s dětmi. Kulturní a společenský program byl opravdu 
pestrý. 

Ve spolupráci s mladými nadšenci do fotbalu se po-
vedlo na konci prázdnin uspořádat fotbalový turnaj.  
I přes vytrvalý déšť hráči předvedli svou houževnatost 
a turnaj odehráli. 

Škola v Nadějkově se sice stále potýká s malým po-

Nadějkov je aktivní živá obec. 
V příštím volebním období bude na co navázat

Červenec: Zdeněk Stehlík (Starcova Lhota), Jiří Čapek (Křeno-
vy Dvory), Antonín Picka (Mozolov), Miroslav Kolář (Starcova Lhota), 
Stanislava Kotalíková  (Hronova Vesec), František Votruba (Nadějkov), 
Miloš Adamec (Kaliště)

Srpen: Vladimíra Steinbauerová (Nadějkov), Vlastimil Votruba 
(Nadějkov), Jaroslava Jílková (Nadějkov), Marie Fairaislová (Nadějkov), 
František Čipera (Starcova Lhota)

Září: Hana Čiperová (Starcova Lhota), Josef Ctibor (Modlíkov), 
Milan Kvasnička (Nadějkov), Miroslav Šach (Nadějkov), Alena Šitnero-
vá (Větrov), Bohumila Lukačová (Chlístov), Arnošt Novák (Nadějkov), 
Dušan Buzek (Nadějkov), Václava Nováková (Modlíkov), Věra Klímová 
(Nadějkov)

čtem žáků, i tak ale vždy měla a stále má podporu obce, 
protože škola do Nadějkova prostě historicky patří.

Z předchozího výčtu činností a aktivit v obci je zřej-
mé, že v tom příštím volebním období bude na co na-
vázat, protože Nadějkov je živá a aktivní obec. Jménem 
všech zastupitelů přejeme obyvatelům Nadějkova a 
všech osad, aby neztratili chuť se do dění v obci zapo-
jovat, protože obec to nejsou jen ty domy okolo silnice, 
to jsou hlavně ti lidé, kteří v nich žijí.

Děkujeme všem za spolupráci, podporu a někdy i 
trpělivost.

Arnošt Novák a Klára Tesařová
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Volby do zastupitelstva obce 23. a 24. září 2022
Voličem 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, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky. 

HLAS O VOLBÁCH

Volba do přenosné hlasovací schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-

votních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební 
schránkou můžete zasílat na ucetni@nadejkov.cz nebo 
tel. 381 272 117.

 
Způsob hlasování

Do Zastupitelstva obce Nadějkov se bude 22. a 23. 
září 2022 volit 15 zastupitelů. Po obdržení úřední obál-
ky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno – tedy 15.
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HLAS O VOLBÁCH

Volby do zastupitelstva obce 23. a 24. září 2022
Volič může na hlasovacím lístku:

• označit v rámečku před jménem kandidáta 
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v 
kterémkoliv ze sloupců, v nich jsou uvedení kandidáti 
jednotlivých volebních stran (max. 15 křížků), 
• označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s 
kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stra-
nu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany), 
• označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a 
zároveň může označit v rámečku před jménem kandi-
dáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v 
libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. 

Takto volí přednostně jednotlivě označené kandi-
dáty, 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-
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HLAS SENÁTORA

ážení občané Nadějkova i  místních částí, 
je mi velkou ctí, že Vás mohu touto cestou 
oslovit a pozdravit. S řadou z Vás jsem se 
měl čest setkat osobně při svých návště-

vách Vaší krásné obce. Během uplynulých téměř šesti 
let jsem do Nadějkova zavítal poměrně často a hlav-
ně velice rád. Ve Vaší obci se daří investiční činnost, 
ale také fungují spolky. Moc rád jsem byl tedy příto-
men otevření krásného nového komunitního cent-
ra, kde právě spolky, ale také třeba knihovna získaly 
svá zázemí. Malebným okolím obce vede nová nauč-
ná stezka, po které jsme se s panem starostou velmi 
příjemně prošli při jejím otevření. Kořením venkova 
bývají dobrovolní hasiči. Moc rád jsem tedy byl u slav-
nostního předání cisterny pro nadějkovské hasiče.  
S panem starostou jsme pravidelně konzultovali po-
třeby měst a obcí. I výsledkem těchto debat potom 
byly mé aktivity vedoucí ke zvýšení rozpočtového ur-
čení daní ve prospěch obcí. Jsem bytostně přesvědčen, 
že právě obce jako je Nadějkov umí s prostředky skvě-
le hospodařit a pokládám právě tyto obce za nejlépe 
a nejsmysluplněji investující subjekty v našem státě. 
Jako dílčí úspěch našeho společného snažení s panem 
starostou lze také vnímat příspěvek ve výši 1 milion 
korun za to, že v okolí obce hrozila výstavba skladu ja-
derného odpadu. Jsem moc rád, že aktivity okolo loka-
lity na Nadějkovsku již jsou minulostí, nicméně jsem 
přesvědčen, že příspěvek pro obec měl být mnohoná-
sobně vyšší. Do Nadějkova jezdím opravdu moc rád, 
ať už na kole, či za Vámi. Přeji Nadějkovu kontinuální 
rozvoj a Vám všem příjemný život ve Vaší krásné obci 
a jejích místních částech.

Mgr. Jaroslav Větrovský, senátor za volební obvod 13

Nadějkov umí skvěle hospodařit s prostředky

V
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ROZHOVOR HLASU

Zpěvák Jan Toužimský čerpá energii a pohodu
doma v Jistebnici. A čím ho bavil Nadějkov?

Bujaré večírky plné celebrit a mís s kaviárem? Kde-
pak, klídek s přáteli na zahradě a opékání buřtů. Ho-
nosné bydlení v některé z nejvěhlasnějších pražských 
čtvrtí? Nezřízený život jako potrava pro bulvár? Ale 
kdeže! Rodinná pohoda v rodné Jistebnici. Frontman 
metalové kapely Arakain a úspěšný muzikálový herec 
Jan Toužimský má o svých prioritách jasno a plnými 
doušky z nich čerpá energii a radost.

Po každém vystoupení svlékne Jan Toužimský kos-
tým metalového ďábla a přestrojí se do role milujícího 
chotě manželky Katky a táty čtyř dcer: nejstarší Jany, 
mladší Anny a dvojčat Alžběty a Antonie. Před rodi-
nou, fanoušky ani bulvárními novináři přesto neukryl 
jednu vášnivou „bokovku“. Jmenuje se Harley David-
son a patří ke čtyřiačtyřicetiletému zpěvákovi úplně 
stejně jako decibely k rockové muzice.

Jaké pouto ho svazuje s těmito legendárními mo-
tocykly? Jak mu změnil život médii hodně propíraný 
kolaps na pódiu? A jakým je vlastně tátou? Nejen to 
prozrazuje v následujícím rozhovoru.

Povídáme si s vámi v suterénu vašeho jistebnic-
kého domku. Čím vším pro vás Jistebnice je?

To je pro začátek hodně jednoduchá otázka: domo-
vem. I když jezdím za prací do Prahy a jsem pořád ně-
kde na cestách, do Jistebnice se prostě vracím domů.  
A nikdy to ani jinak mít nebudu.

Dřímal ve vás už od dětství muzikant?
Když se to vezme kolem a kolem, tak ano. Vždycky 

jsem chtěl být kytaristou. Poskakoval jsem po posteli 
s tenisovou raketou a představoval si, že jednou budu 
mít elektrickou kytaru. Částečně se mi to splnilo, i 
když na mě nakonec zbylo hlavně to zpívání. Ale jsem 
šťastnej.

Kdy poprvé vám přišlo na mysl, že máte oprav-
dový hudební talent?

Myslím si, že už na základní škole při první hodině 
hudební výchovy; když se vyndala taková ta krabice 
s tamburínkou, trianglem a ozvučnými dřívky, a já se 
párkrát trefil do rytmu. Říkal jsem si, že tam asi něco 
bude… Později mi strejda půjčil pětistrunné banjo. Za-
čal jsem si něco brnkat a tak moc mě to bavilo, že jsem 
si přál klasickou kytaru. A pak už se to nabalovalo. Za-
jímavé je, že jsem nikdy nikam nechodil. Jsem takový 
samouk a samorost. Ve všem, i ve zpěvu.

Legendární Kanaďan Bryan Adams jednou pro-
hlásil, že nejkrásnější vzpomínky nemá na vypro-
dané světové arény a úspěšná alba, ale na ty úplné 
začátky, kdy byla ještě hudba jeho ryzí vášní bez 
jakýchkoliv postranních uliček. Podepíšete se pod 
jeho slova?

Stoprocentně. Ty začátky byly vážně nezapomenu-
telné. Když jsme s Martinem Voborským „záškolačili“, 
vždycky se omluvili na poslední den ze školy a zdrha-
li z intru rovnou do Jistebnice do zkušebny, kde jsme 
hráli ty svoje songy a byli přešťastní. To byla abso-
lutní ryzí radost z muziky. Člověk se z ní samozřejmě 
raduje pořád, ale tohle byl opravdu neředěný pocit.

Přesto jste před lety do oněch postranních uli-

ček nahlédl a bloudíte jimi dodnes. Máte ve své 
profesní náplni roli, kde si můžete říct: ano, tohle 
jsem já, Honza Toužimský?

S Arakainem je to dané. Tam jsem sám sebou; vlezu 
na pódium a nemám předepsaný žádný scénář ani nic 
dalšího. V podstatě všechny svoje role dělám ale doce-
la rád. Třeba král Artuš v Excalibru mě hrozně moc ba-
vil. Byl jsem ještě tak trochu puberťák a sígr, ale skrze 
Artuše jsem do sebe nasál takový ten smysl pro čest a 
spravedlnost a chvíli si i takový opravdu připadal.

Skutečně jste se tedy žádnou muzikálovou po-
stavou neprotrápil?

Musím říct, že jsem měl velké štěstí na vynikající-
ho režiséra Romana Štolpu. On vám sice sdělí svou 
představu o roli a natvaruje vás do ní tak, aby se mu 
to líbilo, ale zároveň nechá vyznít i vaši přirozenost a 
povahu. Umí pracovat s nějakou vaší vrozenou dispo-
zicí a není všechno tak striktní. A vy se pak v té roli 
cítíte dobře. Na druhé straně je ale fakt, že já se nikdy 
neženu do něčeho, co by mi opravdu nesedlo. Dovedu 
si představit, že bych se cítil hrozně ohrožený třeba v 
Labutím jezeře. Nikdo by mě ale tančit nedonutil, pro-
tože na to jsem fakt 'poleno'.

V nejvyšších patrech české hudební scény se po-
hybujete bezmála dvacet let. Ještě stále vám doká-
že muzika vracet zpátky to, co vy jí dáváte?

Určitě ano, hlavně živé koncerty. Je to možná zvlášt-
ní, ale ještě víc než na všech těch mega festivalech pro 
desítky tisíc lidí jsem raději na našich koncertech. Jsou 
sice menší, ale chodí na ně právě ti naši lidé a společně 
si tu muziku dokážeme užít.

Jan Toužimským ve svém studiu v Jistebnici. Foto Pavel Šácha
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ROZHOVOR HLASU

Utkvěla vám v paměti nějaká opravdu působivá 
akce?

Jedno turné jsme měli zaměřené speciálně na klu-
bovou scénu a bylo to super. Kolikrát jsem stál na pó-
diu na jedné noze, a to ještě ne na svojí, a měl lidi metr 
od sebe. Byla to fakt 'masakrální' a příjemná atmosfé-
ra a dostávalo to ohromné grády. V tu chvíli ta chemie 
neskutečně funguje. Tím jsme se dostali zpátky k poci-
tům Bryana Adamse.

Musíte kvůli tomu, co jste teď říkal, zapojit na ob-
řích festivalech daleko více profesionální rutiny?

To bych neřekl. Je samozřejmě super pocit hrát před 
tolika lidmi. Ten podstatný rozdíl je ale v tom, že tam 
nepřijdou jen vaši fanoušci a může se stát, že některé z 
těch lidí pod pódiem svým způsobem dokonce otravu-
jete. Muzikanti to většinou takhle na férovku neříkají, 
tají to a možná si mnohdy i vážně myslí, že všichni při-
šli právě na ně. Tak to ale není.

Je to už více než dvanáct let, kdy vás dostihly dů-
sledky enormního profesního nasazení a vaše tělo 
si na pódiu pražské Retro Music Hall rázně řeklo o 
odpočinek. Naučil jste se díky tomu ubrat na tem-
pu a lépe čelit únavě?

Přišlo to tehdy ráz na ráz a přiznám se, že jsem měl 
velký strach. Pro mě jako pro zpěváka jsme v tu dobu 
neměli program naplánovaný tak, aby to tím krásným 
koncertem v Retro Music Hall vyvrcholilo. Těsně před-
tím se naštosovalo hodně akcí a to se pak všechno 
lehce nasčítá. Únava hlasu, sem tam nějaké lehké na-
chlazení… A hlavně, tehdy jsem ještě prožíval takové 
to nevybouřené mládí, takže se dost flámovalo a do-
stávali jsme se do postele často až ráno. A když třeba 

při třech koncertech v pěti dnech naspíte dvě nebo tři 
hodiny denně, tak se to samozřejmě musí na organis-
mu projevit. Tenkrát jsem šel dolů a setsakramentsky 
mě to poučilo. Už takové věci prostě nedělám. Navíc 
jsem teď daleko starší. Dávám si pozor.

Uzpůsobujete proto i svůj pracovní program?
Snažím se. Když jedeme hodně koncertů po sobě a 

jsme na hotelech, tak se chci pořádně vyspat, abych se 
cítil fajn. Nejen fyziologicky, ale hlavně po psychické 
stránce. A pokud to jenom trochu jde, tak neotálím, 
sednu na motorku a přejedu třeba z Plzně do Ostravy. 
To je pro mě kompletní a totální relax.

Z vašeho tehdejšího kolapsu se jistě stalo vítané 
sousto pro bulvární média. Jak s nimi vlastně vy-
cházíte?

Určitě je lepší s nimi komunikovat, ale na druhé stra-
ně si je nesmíte pouštět blízko k tělu. Já naštěstí nejsem 
úplně mainstreamová figurka, i když jsem samozřejmě 
v téhle branži nějakým způsobem na očích. Nepatřím 
ale k těm, kteří chodí po večírcích, kde se obvykle prá-
vě tahle novinářská komunita pohybuje. I když někde 
řádím na pódiu s metalovou partou a vyvádím tam psí 
kusy, tak jsem pořád hlavně táta od rodiny a úplně nor-
mální člověk, který se v podobných sešlostech nevyžívá. 
A nikdy ani nebude. Rád si s někým ze svého profesního 
okolí popovídám a mám tam kamarády, ale daleko radši 
si sedneme s přáteli do klidu tady na zahradě nebo u 
krbu, opečeme si buřty a je nám fajn.

Ale přesto, dostihl vás někdy bulvár?
Tomu se úplně nevyhnete. Když jsem se s ním přece 

jen setkal a někdy mě i zamrzelo, jak mě tam prezen-
tují, tak jsem se s tím hodně rychle vypořádal. Díky 
tomu, že se vyhýbám všem těm večírkům, tak to ale 
nikdy nebyl extrém.

Z nezkrotného a bezstarostného venkovského 
rockera je nyní zkušený čtyřiačtyřicetiletý chla-
pík. Přijdou na vás tu a tam chvíle, kdy si připadáte 
starý?

Nechci ze sebe dělat starého dědu, kterého všech-
no bolí, ale věk se na spoustě věcí podepisuje. Ono je 
to ale skutečně o tom, co jsme před chvílí probírali: 
trochu se šetřit a poslouchat svoje tělo, které samo-
zřejmě potřebuje adekvátní odpočinek. Upustit páru 
samozřejmě někdy můžete, ale jen když víte, že je na 
to vhodná doba.

Nahlédněme do vašeho soukromí. Jak doma 
zvládáte výraznou ženskou přesilu?

Vzhledem k tomu, že jsem hodně času pryč, tak jsem 
spíš takový ten rozmazlovací tatínek než generál. V co-
vidové době, kdy jsem byl v podstatě neustále doma, 
to samozřejmě bylo jinak, takže jsem působil tak tro-
chu jako máma a táta dohromady. Taková 'máta'. Ob-
čas jsem si musel umět i dupnout, jinak by mi holky za 
chvilku lezly po hlavě.

Zpěvák Jan Toužimský čerpá energii a pohodu
doma v Jistebnici. A čím ho bavil Nadějkov?

Jeden ze splněných snů Jana Toužimského.
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ROZHOVOR HLASU

Je podle vás Jan Toužimský dobrý manžel a táta?
Když nad tím přemýšlím, tak asi úplně normální a 

obyčejný. Víte, v naší branži je spousta lákadel, vjemů a 
jiných věcí, kvůli kterým končí manželství a rozbíjejí se 
rodiny. Je to bohužel celkem běžná věc. Někdy se tomu 
vlastně ani nedivím a už vůbec to nechci odsuzovat. Já 
jsem ale vyrostl na vesnici a mám takové hodnoty, jaké 
jsem se naučil od rodičů. Snažím se užívat si děti, než 
mi vyrostou a trávit s nimi co možná nejvíc času, a sa-
mozřejmě být i dobrý manžel. Rodina je pro mě víc než 
svatá. A za to bych dal alespoň šestnáct vykřičníků…!

Hltají vaše holky tátu rockera? Nebo jim připadá, 
že jste prostě „jinde“ a frčí u vás BTS, Blackpink a 
další teenagerské idoly?

Vůbec jim neurčuju, co by měly poslouchat. Je pravda, 
že se mě teď naopak ony snaží na takové věci navádět. 
Nejdřív mě tím krmila nejstarší Janička. Ani si nepama-
tuju přesně, jak se ta jedna interpretka jmenovala, ale 
bylo to prostě šílené. Člověk nevěděl, jestli vydechne na-
posledy, nebo nevydechne vůbec... Pravdou je, že když 
bydlí v jednom domě s tátou rockerem, tak znají songy 
všech kapel, které tady u mě natáčí. Takže se vlastně na-
vzájem ovlivňujeme, aniž bychom chtěli.

Fanoušci rocku a metalu dobře vědí o vaší náklon-
nosti k motorkám Harley Davidson. Jak se ale stalo, 
že z vás tato legendární značka učinila svého amba-
sadora pro Čechy a Slovensko?

Došlo k tomu vcelku nevinně a přirozeně. Značka 
Harley Davidson si před devíti lety pronajala prostory 
RockOpery Praha, kde jsem v té době fungoval v několi-
ka představeních. K výročí firmy jsme tehdy hráli Oidipa 
Tyrana. Tam jsem se pak dal do řeči s lidmi od Harleye a 
domluvili jsme se, že bychom si někdy mohli vyjet. Mo-
torky miluju a jako každý kluk z vesnice jsem jezdil už 
od čtrnácti let na všem, co vrčelo. Harley byl můj sen, a 
najednou jsem měl možnost si ho vyzkoušet. Asi na mě 
bylo vidět, jak hrozně jsem nadšenej, tak mi nabídli am-
basadora pro Čechy a Slovensko. Jsem na to moc hrdý 
a vděčný za spolupráci. Příští rok oslavíme společných 
deset let.

Stal jste se také patronem charitativního projektu 
1000 statečných, který financuje výzkum v oblasti 
dětské onkologie a hematologie. Co vás k tomu při-
vedlo?

Jsem táta čtyř zdravých dcer, a proto si umím dobře 
uvědomit, že ne každý rodič má takové štěstí. Bohužel i v 
blízké rodině máme zkušenost, že právě takové problé-
my připravily dvě děti o život. I kvůli tomu jsem tenhle 
projekt rád podpořil.

Čím vším se zabývá zpěvák, když má zrovna vol-
no?

Toho teď moc není, takže ani nevím, jak odpovědět. 
Na prvním místě je samozřejmě rodina. Rozhodně mě 
ale baví všemožně kutit a neustále něco předělávat. Loni 
v březnu, když nás trápil covid a nemohli jsme hrát, tak 
jsem vzal do ruky sbíječku a přestavěl celé spodní patro 
v domě. Měl jsem tady takové malé studio, no a teď je 
alespoň o trochu víc než menší. Předělával jsem ho ví-

Zpěvák Jan Toužimský čerpá energii a pohodu
doma v Jistebnici. A čím ho bavil Nadějkov?

ceméně pro svoje využití, ale jsem moc rád, že ke mně 
začali jezdit muzikanti natáčet zpěvy k deskám, které 
dělali jinde. Trošku jim s pěveckými linkami pomáhám a 
dělím se s nimi o svůj pohled. Teď už tady mívám i kom-
pletní kapely. Dělá mi radost s nimi spolupracovat a při-
padá mi, že jim taky, což mě samozřejmě těší.

Tento rozhovor se objeví na stránkách Hlasu Na-
dějkova, tedy zpravodaje obce, kterou jako Jisteb-
ničan určitě dobře znáte. Co se vám vybaví, když se 
řekne Nadějkov?

Možná vás překvapím a neřeknu hned krásné okolní 
prostředí, kterým se vždycky moc rádi projíždíme. Jako 
první se mi totiž vybaví hezké holky. Jezdili jsme přes 
Nadějkov na akce a vždycky jsme tu po nich pokukovaly. 
Když byly zábavy v Chyškách i jinde, jezdily přes Naděj-
kov svozy a ty holky, které tu nastupovaly, se nám fakt 
líbily. Když jsme pak po akci jeli domů a ony vystoupily, 
byl ten zbytek cesty do Jistebnice fakt smutnej (úsměv)…

Každý člověk v sobě nosí nějaké nesplněné sny a 
touhy. Jaké jsou ty vaše?

Já jsem spokojený člověk. Sny, které jsem měl, už jsem 
si vlastně splnil. Mám krásnou a zdravou rodinu, dělám 
muziku, jezdím si na motorce… Ale jo, jednu takovou 
touhu mám. Přál bych si objet na harleyi skandinávské 
země a poznat na vlastní oči tu divokou přírodu. To by se 
mi líbilo.                                                                      Pavel Šácha
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HLAS FARNOSTI

ážení a milí přátelé, farníci, 
nastal závěr prázdnin a nový školní 
rok. Před začátkem prázdnin jsme si 
přáli, abychom měli možnost zasta-
vit se, být spolu a načerpat síly. Není 

to samozřejmost. A tak je dobré se nyní oto-
čit a podívat zpět. Podařilo se to? Byla možnost 
nabrat síly? Bylo letní období opravdu možnos-
tí zastavit se, setkat se s rodinou, trávit spolu 
čas? Mohli jsme být s nejbližšími a popovídat? 
Mluvit společně o tom, co nás těší, co nás tíží, 
s čím máme starost a z čeho máme radost? Ob-
jevovat, že nejsme na světě sami, ale že také 
máme kolem sebe další lidi, přírodu atd.? Obje-
vovat krásu Země a celého stvoření?

První září je Světovým dnem modliteb za péči o 
stvoření a motto letošního roku uvedl papež František 
v poselství k tomuto dni: „Naslouchej hlasu stvoření“. 
Světovým dnem začíná období modliteb trvající do  
4. října, do slavnosti sv. Františka z Assisi. V poselství 
papež František uvádí, že je to zvláštní doba, zaměře-
ná na to, abychom se společně modlili a pečovali o náš 
společný domov. „Všechno, co dýchá, ať chválí Hospo-
dina!“ (Ž 150,6). Bohužel, tuto píseň chvály doprovází 
sbor truchlivých výkřiků. Za prvé je to sestra matka 
země: sténá a prosí nás, abychom ji přestali zneužívat 
a ničit. Pak jsou to různá stvoření, která křičí, proto-
že vymírají nesčetné druhy a navždy přestávají chvá-
lit Boha. Ale jsou to také ti nejchudší z nás, kteří jsou 
vystaveni klimatické krizi, nejvíce trpí dopady živlů, 
jež jsou stále intenzivnější a častější. Rovněž křičí naši 
bratři a sestry z domorodých národů. Kvůli dravým 
ekonomickým zájmům jsou jejich původní území na-
padána a devastována ze všech stran a vydávají „vý-
křik, který stoupá k nebi“. A konečně křičí naše děti. 
Ohroženy krátkozrakým sobectvím s obavami žádají 
nás dospělé, abychom udělali vše, co je v našich silách, 
a zabránili kolapsu ekosystémů naší planety nebo ho 
alespoň omezili.

Když slyšíme tyto truchlivé výkřiky, musíme či-
nit pokání a změnit škodlivý životní styl a způsob 
života. Evangelijní výzva „Obraťte se, neboť se při-
blížilo nebeské království!“ (Mt 3,2), vyzývající k 
novému vztahu s Bohem, od samého počátku před-
pokládá také jiný vztah k druhým lidem a ke stvoře-
ní. Plačme s truchlivým výkřikem stvoření, naslou-
chejme mu a odpovídejme skutky, abychom se my  

Prožijme začátek školního roku i další měsíce 
ve vzájemném respektu a pokoji 

V i budoucí generace mohli radovat z písně o životě a 
naději pro stvoření. (Z Poselství k světovému dni mod-
liteb za stvoření, papež František, Řím, 16. července 
2022, zkráceno a upraveno).

Milí přátelé, jsem vděčný za letní dny, kdy se mla-
dí setkali na křesťanských táborech i při Celostátním 
setkání mládeže v Hradci Králové. Prožili jsme spolu 
s více než čtyřmi tisíci mladými lidmi několik dní pro-
vázeni výzvami, abychom byli tam, kde jsme, sami se-
bou; abychom byli svědky Kristova evangelia ve světě, 
doma i v rodině, neboť jsme pozváni k účasti na sva-
tosti.

Díky chci vyjádřit též za průběh, účast dětí a za ve-
dení na farním táboře v Sepekově.

Co nás dále čeká, ať je opět naplněno pokojem a tou-
hou projevit život v tom, co jsme dostali dobrého. 

    • 14. 9. 2022 pamatujme na modlitby za mír, kte-
rý je nyní ve světě tak křehký. Biskupové Evropy vybí-
zejí ke společné modlitbě za mír na Ukrajině ve středu 
14. září o svátku Povýšení sv. kříže.

    • V neděli 11. září 2022  bude v Jistebnici slavnost 
s udílením svátosti biřmování při mši svaté v 10.00, 
kterou bude celebrovat českobudějovický biskup 
Mons. Vlastimil Kročil. 

    • V podvečer 11. 9. 2022 zveme na koncert Pro 
Arte Trio v 17.00 v kostele Jistebnici.

    • Nezapomínejme na projev naší svobody účastí 
ve volbách komunálních a senátních a modleme se za 
moudrost pro všechny, kdo mají zodpovědnost v těch-
to oblastech.

    • V úterý 27. 9. 2022 ochotnický divadelní spolek 
Cimrfraj z Veselí n. Luž. uvede hru Záskok v 19.00 v KD 
v Jistebnici. Předprodej v kostele, nebo u Jany Ryjáčko-
vé, tel.: 731 402 906.

    • Ve středu 28. 9. 2022 zveme na svatováclavskou 
pouť do Hodušína v 10.00.

Sledujte, prosím, aktuální informace o bohoslužbách 
a akcích ve vývěsce u kostela, nebo na webu farnosti 
www.farnostjistebnice.cz/. 

Začátek školního roku i další 
měsíce prožijme ve vzájemném 
respektu a pokoji. 

Přeji všem hezký a požehnaný 
čas a těším se na setkání s vámi.

P. Pavel Němec, 
administrátor farnosti Nadějkov



Hlas Nadějkova                                                                                                                                             11

HLAS HASIČŮ

Hasiči třetí ve sběru železa.
Děti se bavily v pěně na hřišti

Zásahy:
5. 7. – odstranění spadlé větve u Práchovny
26. 8. – odstranění následků velké bouřky, čerpání znečištěné vody ve sklepě v ulici Fikarova 

Burdová M., SDH Nadějkov

Mladí hasiči
V pondělí 12. 9. od 16.00 hodin začínáme s pravi-

delnými schůzkami. Noví zájemci se mohou hlásit u 
Kamily Kozákové (tel. 777 244 502) nebo přijít rov-
nou na naši první schůzku. Budeme se těšit. 

Připravujeme:
12. 11. – SVATOMARTINSKÝ 
                  LAMPIONOVÝ PRŮVOD
25. 12. – HASIČSKÝ PLES

Loučení s prázdninami
V sobotu 20. 8. bylo naplánované každoroční Roz-

loučení s prázdninami, ale pro nepřízeň počasí jsme ho 
museli přesunout na neděli 21. 8. Tak jako každý rok si 
děti mohly zaskákat ve skákacím hradu, opéct buřtíky a 
na závěr si užily nejvíc zábavy v hasičské pěně, kterou 
jim SDH Nadějkov nastříkalo přímo na fotbalové hřiště. 

Sběr železa
V letošní roce proběhl již 9. ročník soutěže ve sběru 

starého železa, kterou každoročně pořádá firma Fast 
kovošrot. Zúčastnilo se jí 37 sborů dobrovolných hasi-
čů, které nasbíraly celkem 176,4 tuny šrotu. SDH Na-
dějkov obsadilo, stejně jako vloni, 3. místo a nasbíralo 
7,92 tun. Peníze, které hasiči sběrem vydělali, použijí 
v Nadějkově například na nákup nového oblečení a 
zdravotnického batohu.

ZÁSAHY
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HLAS SKAUTŮ

Středoevropské skautské jamboree
e dnech 2. - 
10. 8. 2022 se 
pět členů na-
šeho oddílu V

zúčastnilo 15. středoev-
ropského setkání skau-
tů (jamboree), které 
se konalo na pražském 
Výstavišti a neslo název 
Iris. Iris je řecká bohyně 
duhy a proto není divu, 
že tématem akce byly 
barvy s mottem „Palette 
of the world”.  Po 91 le-
tech se jamboree vrátilo 
právě na Výstaviště. Se-
šli se zde skauti ve věku  
14-17 let nejen ze střed-
ní Evropy. Seznámili 
jsme se zde se skauty 
ze Španělska, Itálie, Vel-
ké Británie, Rakouska, 
Polska, Francie, Sloven-
ska, Maďarska, Ukrajiny 
a Izraele. Program byl 
opravdu pestrý.

Každý den měl své 
vlastní téma, ať už to 
byly sportovní aktivi-
ty (,,Flame day“), nebo 
společné hry (,,Volca-
no day“ a ,,Iris day“) a 
spoustu dalších. Podí-
vali jsme se do centra 
Prahy, navštívili lomy 
Velká a Malá Amerika a 
podívali jsme se ke Karl- 
štejnu. Konal se také 
průvod Prahou na Let-
nou ve skautských kro-
jích. Večery byly napl-
něné jak představením 
jednotlivých států, tak 
hudbou. Zahrály zde 
například kapely STAYJ, 
The Silver Spoons, DJ 
duo Malalata a další.

Janča Kotalíková
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Stejně jako každý rok jsme se i na letošní první dva týdny v červenci vydali na tábor. Letos bylo naše tábořiště u Petrovic, avšak 
myšlenkově jsme byli až v dalekém vesmíru. Téma našeho tábora bylo totiž Vesmírní trosečníci. Putovali jsme po cizích plane-
tách a snažili jsme se s pomocí mimozemských kmenů dostat zpátky na Zemi. A po dlouhém dvoutýdenním putování se nám to  
opravdu podařilo.                                                                                                                                                                                          Háďa

HLAS SKAUTŮ

Skauti na táboře u Petrovic
putovali po cizích planetách
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Bahenní zápasy na hřišti v Nadějkově
ZÁPASY V BAHNĚ

V sobotu 6. 8. 2022 proběhly v Nadějkově na fotbalovém hřišti bahenní zápasy, které byly večer 
zakončené koncertem skupiny Parkán.

elou tuto akci pořádala a měla na starosti 
nadějkovská hospodská Jiřina Turnovco-
vá. Areál fotbalového hřiště se otevřel ve 
14 hodin. Na hřišti byl stánek s pitím a jíd-
lem, pro děti byl připravený skákací hrad a 

malování na obličej. Od 15 hodin probíhala registra-
ce účastníků na zápasy. Kategorie, které zápasily, byly 
tři, a to ženy, muži a děti. Jako rozhodčí zápasů k nám 
přijela kamarádka a trenérka Vendula Vojtášková a To-
máš Prštický.

Komentář od Vendulky:
„Děkuji za úžasný zážitek na bahenních zápa-

sech v Nadějkově. Byl to první ročník a už teď se 
těším na příští rok. Velké poděkování patří Jiřin-
ce z Hostince U Jandů a Štěpánce Čapkové. Na 
to, aby někdo uspořádal takovou akci, musí být 
velká odvaha a vůle. Holky klobouk dolů. A díky 
všem lidem i dětem v Nadějkově, byli jste super!“

C

Komentář od Toma:
„Rozhodčího jsem nikdy dělat nechtěl. Ale 

tohle bylo jiný kafe. Skvělá nabídka, která se 
neodmítá. Super akce a perfektní lidi. Díky! Na-
dějkov žije!“ 
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ZÁPASY V BAHNĚ

Bahenní zápasy na hřišti v Nadějkově
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HLAS KNIHOVNY

éto je v knihovně volnější období, a i když 
lidé knihovnu využívají i přes prázdniny, 
přesto je provoz celkově slabší, než na 
jaký jsme zvyklí z období školního roku. 

Pro děti:
• TAJEMNÁ ZAHRADA 

Frances Hodgson Burnett, dívčí román

• KDO ROSTE V PARKU
Kateryna Michalicyna

kniha zaměřená na poznávání stromů

 • BÍLÁ VODA
Kateřina Tučková, historický román 

• NEBE NAD PERNINKEM 
Štěpán Javůrek, román z Krušných hor

 
• ÚKRYT 

Nora Robertsová , román pro ženy 

Knihovna láká na novinky 
a zve také k popovídání s přáteli

Nové knihyL
Na začátek léta jsme v knihovně naplánovali re-

vizi knihovního fondu, na pomoc nám přijely dvě 
knihovnice z táborské knihovny. K 1. červenci měla 
naše knihovna 4 420 knihovních jednotek, z toho 
je část vypůjčená. V průběhu revize byly vyřazeny 
opotřebené a starší knihy. Náhradou za vyřazené 
knihy byla koupě nových knih. 

Ve čtvrtek 6. října nám knihovnice z táborské 
knihovny přivezou knihy z výměnného soubo-
ru (cca 170 knih), které tu zůstanou až do jara. Do 
knihovny nemusíte chodit jen pro knihy, ale můžete 
si přijít posedět, popovídat s přáteli. V dětské čás-
ti je i dětský koutek. Pochopitelně není plný hraček, 
ale hlavně knížek. Informace o dění v knihovně 
můžete sledovat na webu: nadejkov.cz/knihov-
na nebo na facebooku: Knihovna v Nadějkově. 
Přeji Vám pěkný podzim ideálně s knihou v ruce.

                                                                       Petra Macháčková
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HLAS ŠKOLKY

novém školním roce přivítáme 
děti v příjemné atmosféře nově 
vymalovaných prostorách školky. 
Těšíme se, že navážeme na minulý 

školní rok a i s nově příchozími dětmi bude-
me společně objevovat svět kolem nás, učit se  
novým dovednostem a poznávat přírodní krá-
sy v okolí Nadějkova.  

Chceme v dětech probouzet a podporovat 
přirozenou zvídavost a fantazii, díky kreativní 
tvořivé hře a možnosti využití polytechnické 
výchovy v mateřské škole. Jednou z dalších no-
vinek pro děti bude možnost navštěvovat krou-
žek hravé angličtiny. 

 Září se ve školce nese v duchu poznávání 
nových kamarádů, seznámení s novým pro-

Školkáčky čeká hravá angličtina 
a kreativní tvořivé hry

V středím a společně s dětmi si vytvoříme pra-
vidla, abychom se ve školce všichni cítili bez-
pečně a příjemně.   

Zároveň se s příchodem podzimu těšíme 
na společné návštěvy lesa Řeháčkoviny, naší 
lesní badatelny, sběr přírodnin a na společ-
né tvoření z nich, tradiční návštěvy knihovny, 
kde je nám vždy příjemně.  

Lesní dny se nám velmi osvědčily, a proto v 
jejich tradici budeme rádi pokračovat. Opět 
navštívíme divadelní představení v Táboře, 
užijeme si spoustu pěkných výletů a dobro-
družství při společných aktivitách.   

 Přejeme klidný začátek nového školního 
roku a příjemné podzimní dny  

                                                      Kolektiv učitelek ze školky  

Pondělí/19. 9. LiStOVáNí Lukáše Hejlíka

Pátek /30. 9. Pěkná hodinka

Sobota/22.10. Dlabání dýní

Sobota/12.11. Svatomartinský průvod

Neděle/20.11. Vítání občánků

Sobota/26.11. Adventní tvoření

Neděle/27.11. Rozsvícení vánočního stromku

Neděle/25.12. Hasičský ples

• Každou středu od 18:00  Jóga

• Plánované akce (zatím bez termínu): 

 Pletení košíků

 Kurz trénování paměti

 Vánoční promítání

 Mikulášská

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
září-prosinec
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ZAJÍMAVOSTI

RYBNÍK SLOUP
Podle pověsti tam sídlil zlý vodník, který staho-

val lidi pod hladinu.
Na návsi v Chlístově byl dán Jaroslavem 

Součkem na čap vodník, který naopak hlídal ryb-
níček, aby se zde nikdo neutopil.

Kolem 11. srpna 2022 byl tento vodník ukra-
den. Zloději to ale nepřinese štěstí, protože bude 
jeho rodina prokleta a postupně vodník stáhne 
pod vodu někoho z rodiny.

Byla učiněna sbírka na nového vodníka od oby-
vatel Chlístova a byl opět postaven na stejné místo 
Jaroslavem Součkem a Petrem Benáčanem.

                                                Napsal a nakreslil Jiří Vocílka

FARŮV KŘÍŽ
Nachází se pod hrází asi 50 m nedaleko rybní-

ku Sloup. Výška kříže je 2,95 m. V dnešní době je 
povalen a částečně i poškozen. Některé kamenné 
kusy jsou přeražené. Stál na kamenné desce, kde 
jsou dva stupňovité kvádry. V horní části kvádru 
je vytesáno F. F. M. a pod ním je letopočet 1906. 
Nad ním je bronzová žena a ve vrcholu byl Kris-
tus. Kříž je chráněn čtyřmi sloupky z kamene spo-
jené železnými tyčemi.

V dnešní době je tento kříž nejen povalený, ale 
některé části kamene jsou přelomené.

Kříž byl postaven v roce 1906 po smrti Fran-
tiška Fary z Mozolova. V noci se vracel z výrobní 
linky z Milevska a pádem z meze se omráčil. Poté 
byl zavátý sněhem při sněhové bouři a umrzl. Tato 
tragédie se stala 19. března a bylo mu 29 let. Nale-
zen byl dne 23. března pod rybníkem Sloup. Rodi-
na mu postavila na tomto místě kříž.

                                                Napsal a nakreslil Jiří Vocílka

S podzimem by se - pokud zase nezasáhne covid - 
měly do nabídky akcí v Nadějkově vrátit cestovatelské 
besedy v čajovně Na Stezce. Bývají obvykle první sobo-
tu v měsíci a začínají v 17 hodin.

První říjnový den přivítáme historika PhDr. Jana Ště-
pánka. Zabývá se rodem Kokořovců z Kokořova, z něhož 
pocházel manžel poslední nadějkovské hraběnky Karo-
líny, a dozvíme se od něj mnoho zajímavostí z jejího pes-
trého života. Paní hraběnka je také jednou z osobností, 
kterým bychom  - podobně jako Bohuslavu Hedvikovi 

- chtěli věnovat lavičku na nadějkovských stezkách.
V sobotu 5. listopadu už nás čeká cestovatelská bese-

da, přijede náš stálý host, Jindra Částka, s vyprávěním 
o Izraeli. 

S Ivanem Dererem, který vloni v létě dojel na kole z 
Lisabonu až do Prahy, ještě hledáme termín.

Sledujte plakáty, web spolku Zachovalý kraj a Fa-
cebook čajovny Na stezce! Chcete-li dostávat pozván-
ky na čajovny mailem, napište mi, prosím, na adresu  
olga.nadejkov@gmail.com.                                    Olga Černá

Do čajovny se vrátí cestovatelské besedy
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ZPRÁVY Z OBCE

Usnesení z červnového zasedání zastupitelstva
Zápis z druhého letošního zasedání zastupitelstva obce Nadějkov, které se uskutečnilo v pátek 

17. června. Přítomno bylo 14 zastupitelů (z toho 1 online), jeden člen se ze schůze omluvil.

Volba zapisovatele a ověřovatelů
Usnesení č. 20/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje upravený program jednání a 

dále paní Kláru Tesařovou a Štěpánku Čapkovou jako 
zapisovatelky, paní Petru Dohnalovou a pana Tomáše 
Kabíčka jako ověřovatele zápisu ze zasedání zastupi-
telstva obce dne 17. 06. 2022. 

Pro: 13. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Vystavba bytových domů
Usnesení č. 21/2022: 
ZO Nadějkov bere na vědomí informaci o záměru 

výstavby bytových domů na pozemcích par.č. 622/32, 
622/52, 622/53 a 622/55 k.ú. Nadějkov, pověřuje 
starostu obce jednáním s Ing. Duchoněm o zpracování 
studie k nově předloženému záměru, které bude ná-
sledně podkladem k dalšímu veřejnému projednání.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Celoroční hospodaření a rozpočet
Usnesení č. 22/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje celoroční hospodaření a 

závěrečný účet obce Nadějkov v roce 2021 včetně 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Nadějkov za rok 2021 bez výhrady.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Usnesení č. 23/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje účetní závěrku obce Naděj-

kov za rok 2021 bez výhrady.
Pro: 14. Proti: 0 . Zdržel se: 0.
Usnesení č. 24/2022: 
ZO Nadějkov bere na vědomí rozpočtové opatření 

č. 3 v předloženém znění (přiloženo k materiálům) 
v celkové výši 0,- Kč, vyrovnané pouze na výdajové 
straně rozpočtu zapojením nespecifikovaných rezerv.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0.
    • rozpočtové opatření č. 4 k 19. 5. 2022 celko-

vé výši 0,- Kč vyrovnané pouze na výdajové straně 
rozpočtu zapojením nespecifikovaných rezerv. K RO 
nejsou dotazy.

Usnesení č. 25/2022: 
ZO Nadějkov bere na vědomí rozpočtové opatření 

č. 4 v předloženém znění (přiloženo k materiálům) v 
celkové výši 0,- Kč vyrovnané pouze na výdajové stra-
ně rozpočtu zapojením nespecifikovaných rezerv.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
    • rozpočtové opatření č. 5 k 2. 6. 2022 v celkové 

výši 0,- Kč vyrovnané pouze na výdajové straně roz-
počtu zapojením nespecifikovaných rezerv. K RO ne-
jsou dotazy.

Usnesení č. 26/2022: 
ZO Nadějkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 

5 v předloženém znění (přiloženo k materiálům) v cel-
kové výši 0,- Kč vyrovnané pouze na výdajové straně 
rozpočtu zapojením nespecifikovaných rezerv.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0

Rozpočtové opatření č. 6 k 17. 6. 2022 předlo-
ženo k projednání zastupitelstvem, v celkové výši 
1.623.765,41,- Kč na příjmové i výdajové straně roz-
počtu. K RO nejsou dotazy.

Usnesení č. 27/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje rozpočtové opatření č. 6 

v předloženém znění (přiloženo k materiálům) v cel-
kové výši 1.623.765,41,- Kč na příjmové i výdajové 
straně rozpočtu.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
Příprava pozemků
Usnesení č. 28/2022: 
ZO Nadějkov bere na vědomí informace o přípravě 

pozemků, o lokalitě pro výstavbu rozhodne na svém 
zasedání v září 2022. Pověřuje starostu a radu obce 
projednat možnost rozšíření intravilánu obce a situo-
vání vjezdů na komunikaci 123/3.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0.
Opravy komunikací
Usnesení č. 29/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje opravu MK Zahradní z vlast-

ních prostředků obce Nadějkov s respektováním vý-
sledků výběrového řízení, podpisem všech potřebných 
dokumentů pověřuje starostu obce, provedení potřeb-
ných rozpočtových deleguje do kompetence rady obce 
Nadějkov.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje rozšíření projektu „Oprava 

chodníků Nadějkov“ o chodníky podél náměstí v Na-
dějkově, podpisem všech dokumentů potřebných k 
realizaci projektu pověřuje starostu obce, provedení 
potřebných rozpočtových opatření deleguje do pravo-
moci rady obce.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
Dětské hřiště
Usnesení č. 31/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje projekt „Dětské hřiště“ na 

pozemku parc. č.  360/15 k.ú. Nadějkov v rozsahu 
dle kalkulace, vyhodnocením poptávkového řízení na 
dodavatele pověřuje radu obce Nadějkov, podpisem 
všech potřebných dokumentů pověřuje starostu obce, 
provedení potřebných rozpočtových deleguje do kom-
petence rady obce Nadějkov.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
Nákup mulčovače
Usnesení č. 32/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje nákup mulčovače za traktor, 

vyhodnocením poptávkového řízení na dodavatele 
pověřuje radu obce Nadějkov, podpisem všech potřeb-
ných dokumentů pověřuje starostu obce, provedení 
potřebných rozpočtových deleguje do kompetence 
rady obce Nadějkov.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
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Pohled do přehledu služeb v Nadějkově 
ORDINACE LÉKAŘŮ 
Dětská lékařka MUDr. 
Anežka Veselá 
Čtvrtek: 12 – 14 hodin 
Telefonní kontakt: 
381 232 350 (ordinace Tábor), 
381 272 129 (ordinace Nadějkov) 
Praktická lékařka MUDr. Blanka Vlčková 
Úterý: 7.30 – 12.30 hodin. Čtvrtek: 7.30 – 12.30 hodin. 
V obou dnech od 7 hodin odběry, odpoledne návštěvy 
Telefonní kontakt: 381 272 129 (ordinace Nadějkov), 
382 503 222 (informace, poliklinika Milevsko)    
Zubní lékař MUDr. Vladimír Černý (Jistebnice) 
V Jistebnici ordinuje pouze v úterý. Bližší informace 
na telefonním kontaktu do ordinace: 381 273 431 

POŠTA NADĚJKOV 
Pondělí: 13 – 16 hodin. Úterý: 8 – 11 hodin. Středa: 
13 – 16 hodin. Čtvrtek: 8 – 11 hodin. Pátek: 8– 11 hodin 
SBĚRNÝ DVŮR 
Středa: 13 – 19 hodin. Sobota: 9 – 13 hodin 
Kontaktní osoba: Arnošt Novák (tel. 603 208 149) 
KADEŘNICTVÍ ŽANETA GRYMOVÁ 
Telefonní kontakt: 607 977 809 
POTRAVINY A SMÍŠENÉ ZBOŽÍ 
Unispol Jana Dvořáková 
Pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 6.30 – 12, 13 – 16.30 
hodin. Úterý: 6.30 – 12 hodin. Sobota: 7 – 11 hodin. 
Neděle: zavřeno 

ZPRÁVY Z OBCE

Nákup kontejneru na suť
Usnesení č. 33/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje nákup nízkého kontejneru 

na suť za traktor, vyhodnocením poptávkového řízení 
na dodavatele pověřuje radu obce Nadějkov, podpi-
sem všech potřebných dokumentů pověřuje starostu 
obce, provedení potřebných rozpočtových deleguje do 
kompetence rady obce Nadějkov.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
Projekty
Usnesení č. 34/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje realizaci projektu „Kolum-

bárium“. Podpisem všech potřebných dokumentů po-
věřuje starostu obce, provedení potřebných rozpočto-
vých deleguje do kompetence rady obce Nadějkov.

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
Usnesení č. 35/2022: 
ZO Nadějkov odkládá realizaci projektu „Elektronic-

ké úřední deska“.
Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
Usnesení č. 36/2022: 
ZO Nadějkov bere na vědomí informace o plánova-

ných projektech obce pro rok 2022.
Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0

Usnesení z červnového zasedání zastupitelstva
Pronájem části školy
Usnesení č. 37/2022: 
ZO Nadějkov bere na vědomí pronájem části budovy 

ZŠ Nadějkov.
Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
Věcná břemena
Usnesení č. 38/2022: 
ZO Nadějkov schvaluje uzavření Smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení věcného břemene 
    • PI-001030070494/002-SECB Chlístov Bazalová: 

NN připojení kabelem,
    • PI-001040021054/002-SECB Petříkovice čp. 8: 

NN úprava vedení a pověřuje starostu obce podpisem 
těchto smluv. 

Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
Pošta Partner
Usnesení č. 39/2022: 
ZO Nadějkov bere na vědomí informaci o projektu 

Pošta Partner.
Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0
Počet členů zastupitelstva
Usnesení č. 40/2022: 
ZO Nadějkov stanovuje počet členů zastupitelstva 

pro volební období 2022-2026 na 15 členů.
Pro: 14. Proti: 0. Zdržel se: 0


