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   Blahop řejeme všem, 
 

          kteří oslavili  svá významná životní jubilea!  
 

červenec: Eva Martínková, Kaliště 
                 Josef Dvořák, Chlístov 
                  Ivana Hejnová, Nadějkov 
 

srpen: Jitka Zděnovcová, Nadějkov 
             Milan Novák, Kaliště 
             František Koutník, Nadějkov 
             Jaroslava Mikešová, Nadějkov 
             Josef Urban, Nadějkov 
             Ivo Našinec, Větrov 
             Věra Slabová, Nadějkov 
 

září: Marie Vacková, Brtec 
         Miroslav Kubišta, Nadějkov 

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.  

� Toto číslo vychází v říjnu 2014  � 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA  

   Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky :  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Naděj-
kova!  Uzávěrka dalšího čísla je 14. prosince 2014, příspěvky můžete po-
sílat 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).  
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Hlásek 
 

podzimní příloha 

V Nadějkově letos do patnáctičlenného  
zastupitelstva kandidují dvě uskupení - 
ČSSD se čtyřmi kandidáty a KDU-ČSL 
s patnácti kandidáty.  

Jan Kozák, který v sloužil v Petříkovicích, 
na samotě u Kubků, šel ze Sedlce z jar-
marku, kde prodal voly. Cestou zpátky za-
šel do hospody v Jetřichovicích, v Cunkově 
a ve Starcově Lhotě.  

Mraky zhoustly 
stromy zpustly. 
Listy budeme hrabat 
a pak do nich budeme padat. 

Stručně z obsahu: 

Zastupitelstva a rady (2) Hlavní akce volebního obd obí 2010-14 a úkoly 
do budoucna (5) Volební program a kandidáti ČSSD (8) Kandidáti KDU-
ČSL (10) Nadějkovská zastupitelstva v posledních dvaceti letech (11) 

MAS Krajina srdce - výtvarné kurzy a prodej ze dvor a (12) Podzimní akce 
školy a obce (13) Výzva pro spolky a osady (13) Okr ašlovací spolek: kurz 

keramiky, sázení t řešní a moštování (14) Zachovalý kraj: čajovny (15)  
Fikarská premiéra (16) Knihovna (17) Skauti (18) Ce sta na Čambulu (18) 

Kurz country tanc ů (19) Křížky a kapli čky - z farní kroniky (20)  
Matka zem ě (23) Měli by všichni v ědět (23) Spole čenská kronika (24)  
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    Z jednání obecního zastupitelstva a rady  
 
Rada č. 14/14, 7. července  
      

     rozhodla opravovat podle možností rozpočtu úseky: Homolská, Petří-
kovice, Hubov a Mozolov. Provedla místní plánovací prohlídku míst, která 
by se letos měla opravovat. Tuto prohlídku udělala se zástupcem firmy 
Údržba silnic Osečany. Následně totéž ocení firma Vialit.  
 

Rada č. 15/14, dne 14. července 
� vypsala výběrové řízení na opravu komunikací.  
� objednala projekt mostu na Kotaškově od projekční firmy PRIS.  
� projednala opravu dopravní nehodou zničené čekárny na křižovatce 

U Sloupu, která není na území ani pozemku obce. Rada rozhodla 
o tom, že se bude jednat s vlastníkem, Jihočeským krajem, o koupi 
části pozemku, kvůli opravě čekárny za pomoci dotace 

� projednala veřejné osvětlení v Brtci a rozhodla nechat udělat cenovou 
nabídku na nový bod.  

� projednala a odsouhlasila akce, které pomohou zkrášlit osadu Brtec, 
souhlasí s vypracováním dotační žádosti. 

� schválila rekonstrukci kuchyně v bytě č. 4, v čp. 105. Cena bude roz-
počtena do evidenčního listu bytu.  

 

Rada č. 16, dne 28. července  
     vykonala výběrové řízení na zhotovitele opravy komunikací. Vyhrála 
firma Údržba silnic Osečany.  
 

Zastupitelstvo č. 4/14, 31. července  
 

Pitná voda – vrty  
     Firma ČEVAK dala nabídku na projektování připojení těchto vrtů do sí-
tě: Cena projektu 101 470 Kč. Sleva po uplatnění šeku uděleného obci 
Nadějkov v rámci soutěže „Jihočeská vesnice roku 2008 v rámci POV za 
rozvoj vodovodní a kanalizační sítě je 51 470,00,- Kč. Cena celkem 
(včetně DPH 21%) pro obec tedy bude 62 278,70,- Kč, zastupitelstvo cenu 
potvrdilo. 
 

Projekt mostu Kotaškov  
     Zastupitelstvo schválilo objednání projektu mostu od firmy PRIS v na-
bídnuté ceně 110 000 Kč bez DPH a předběžně schvaluje rozpočtovou 
změnu.  
 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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    Matka zem ě k Tobě mluví 
     Vzpomínka na listopadovou výzvu k ob čanům v roce 1989  

Probuď se, synu můj, 
probuď se, již je čas! 
Neopusť matku svou, 
jak tehdy, když zrál klas. 
 

S tebou jsem, synu můj, 
s tebou jsem strádala. 
Pro tebe, synu můj, 
vše jsem již rozdala… 
 

Teď jsem již chudičká, 
nemám již téměř nic, 
nemohu pro tebe, 
synu, již dělat víc! 
 
Zničils´ mou krajinu… 
Již nepramení v lukách voda živá 
a na tu kolem spoušť 
se matka tvoje dívá. 
 
Srdce měls´kamenné 
neměls kus citu pro mě, 
byla jsem ti tak lhostejná, 
byla jsem jenom země. 
 

Matkou jsem zůstala, 
tys´stále přec můj syn! 
Odvrhni ze srdce 
zlobných již stínů stín! 
 

Probuď se, synu můj, 
probuď se z letargie, 
probuď se, dokud matka tvá, 
tvá rodná země žije! 
 

Svobody ratolest nesu ti na dlani 
od tebe chci teď činy! 
Neboj se, hlavu vztyč, 
neb za tebe to udělá zas jiný! 
 

Posledně, synu můj,  
nabízím svobodu já tobě, 
jestli ji nepřijmeš,  
pak sejdeme se až v hrobě!  
 

JMK    

      Měli by všichni v ědět  
 
      I takhle, léty opotřebované vzácné varhany v našem kostele, když se 
pod rukama někoho z Veselých rozjásaly, bralo to za srdce. Vybírá se na 
opravu, ještě se musí dál. 
      V konci července 2014 je odvezli do opravy. S hlubokou úctou děkuji 
našemu faráři Zdíkovi, který s plným nasazením, nepřenášeje 
zodpovědnost v ŽÁDNÉM jednání na jiného, OSOBNĚ všechno zajistil, 
vyjezdil, vypapíroval! 
      V neděli před kostelem řekl: „Teď si beru pod palec faru!“ A vesele se 
usmál. 
      Děkuju mu za lásku k nám v Nadějkově, 

Sova 

DOŠLO DO HLASU  
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     Kozákův kříž u Starcovy Lhoty  
 
     Podle pana Josefa Koutníka z Pohořelice, který tento příběh slyšel od 
svého dědy Josefa Matušky (*1867). 
     Jan Kozák, který v sloužil v Petříkovicích, na samotě u Kubků, šel ze 
Sedlce z jarmarku, kde prodal voly. Cestou zpátky zašel do hospody v Je-
třichovicích, v Cunkově a ve Starcově Lhotě. V hostinci mu stará Maněno-
vá chtěla půjčit lucernu, ale on to odmítl s tím, že zná tady každý kámen. 
Šel pěšinami kolem rybníku Společník směrem na Hubov. Našli ho utope-
ného v rybníce, kde po něm zůstala hůl, zapíchnutá v bažině. 
     Křížek býval u silnice mezi Bláhovou cestou a Křenovskou cestou proti 
Společníku. Stál tu ještě kolem roku 1938 a byl dřevěný. 
     Tento příběh se stal 19. ledna 1920 mezi osmou a devátou hodinou 
večerní. Jan Nepomuk Kozák, rolník z Vratišova, z gruntu u Míků, zemřel 
ve věku 55 let. Našli ho 23. ledna 1920. 
     Stejnou smrtí zemřela i hostinská Marie Maněnová, která se utopila 
v rybníku Smržák u Starcovy Lhoty dne 10. května 1940. 

napsal a nakreslil Jiří Vocílka 

HISTORIE OBCE 
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ZASTUPITELSTVA  A RADY 

Výběrová řízení - komunikace  
      Rada vypsala výběrové řízení na opravu komunikací. Proběhlo 28. čer-
vence 2014, jako první se v něm umístila firma Údržba silnic Osečany 
s nabídnutou cenou 850 732 Kč s DPH. Zastupitelstvo schválilo výsledek 
výběrového řízení,  včetně ceny.  
 

Starcova Lhota 
      Jednáním s osadním výborem vyvstala nutnost opravy odvodnění ve-
řejného prostranství pod obec-ním domkem a okolo silnice směrem 
k Mlýnskému rybníku. Zastupitelstvo dále schválilo opravu kanalizace, od-
vodu dešťové vody z křižovatky, veřejného prostranství ve St. Lhotě. Obec 
nakoupí nové potrubí a zajistí zemní práce, v předběžném odhadu 45 000 
Kč. K opravě dojde za spolupráce se SÚS Tábor.  
 

Pošta a hostinec 
      Po větších deštích povrchová voda z veřejného prostranství zaplaví 
dvůr za poštou a čističku odpadních vod, stejně tak nefunguje odvodnění 
ze střechy hostince. Proběhlo místní šetření s nájemníkem, technickým 
správcem České pošty, se stavitelem V. Klicmanem a obcí. Dohodlo se 
technické řešení, odvodňovací žlab a oprava opěrné zdi. Zastupitelstvo 
schválilo nabídku V. Klicmana na osazení odvodňovacího žlabu za hostin-
cem, za 20 505 Kč s DPH a na doplnění a opravu opěrné zdi a oplocení, 
kde nabídka je 92 628 Kč s DPH; zde by se náklady rozdělily mezi obec 
(drenáž a kanalizace, asi 34 631 Kč) a Poštu. Celkový podíl obce by byl 
tedy 63 000 Kč. Zastupitelstvo dále schválilo opravu střechy hostince 
a zateplení jeho přístavby také firmou Klicman, protože další oslovená fir-
ma nedodala nabídku. Cena bude 280 190 Kč.  
 

Oprava sociálního zařízení v MŠ  
      Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek VŘ na opravu sociálního zaří-
zení v MŠ, proběhlo 21. 5. 2014. Rada rozhodla uzavřít smlouvu s firmou 
V. Klicman s nabídkovou cenou 476 123 Kč. V ZŠ proběhne ještě oprava 
vodovodu mezi kotelnou a kuchyní, v ceně 17 433 Kč.  
 

Zastupitelstvo schválilo  
� žádost MAS Krajina srdce o krátkodobou finanční výpomoc ve výši 

50 000 Kč na 1 rok 

� poskytnutí neinvestičního transferu 7 000 Kč nadějkovským včelařům 
(ČSV ZO Nadějkov, předseda Jaroslav Šitner) řešení nebezpečí včelí-
ho moru, rozborů a léčení.  

� rozpočtové změny, které byly potřeba k financování všech výše uvede-
ných akcí. 

 

Zastupitelstvo vzalo na v ědomí,  
� že dopravní nehodou byla zničena čekárna na křižovatce U Sloupu 
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(u Starcovy Lhoty), která není na území ani na pozemku obce. Rada 
zveřejnila záměr část pozemku odkoupit a jedná se o tom s Jihočes-
kým krajem, který je majitelem pozemku. Pokud by čekárna byla ve 
vlastnictví obce, mohla by se opravit za pomoci krajské dotace 

� že rada schválila usnesením č. 67/14 rekonstrukci kuchyně v bytě č. 4, 
čp. 105. Cena nového vybavení bytu bude rozpočtena do evidenčního 
listu bytu a bude splácena s nájemným. 

� že byly řádně zveřejněny závěrečné účty společenství obcí Čertovo 
břemeno i Mikroregionu Venkov, na webových stránkách i úřední des-
ce obce.  

 
 

Rada č. 17/14, dne 28. srpna 
 
� schválila smlouvu o dílo na změnu územního plánu obce, s firmou Ing. 

Vlastimil Smitka z Vlastiboře. Změna územního plánu byla schválena 
zastupitelstvem na zasedáních v r. 2012 a 2013 

� schválila podpis smlouvy o výpůjčce pozemku (Most Modlíkov, evid.č. 
12128-3) se SÚS 

� zveřejnila záměr prodat obecní pozemky č. 360/34 a 360/35 v Homol-
ské 

� jednala o žádosti na odkoupení kuchyňské linky a o příspěvek na re-
konstrukci koupelny v čp. 105. Pověřila správce obecního majetku, aby 
zkontroloval na místě stav nabízeného zařízení a potom projedná po-
měrnou částku, která by se mohla proplatit 

� vzala na vědomí nové žádosti o byt. 
 
 

Rada č. 18/14, dne 11. září  
 

� schválila žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ (méně žáků - 
v současné době je ve škole 21 žák, do prům. počtu chybí 3 žáci).  

� žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ (více dětí - v současné do-
bě je v MŠ 28 dětí, přebývají tedy 4 děti).  

� uzavření smlouvy na projekt „Srdce Brťáka“ na pozemcích 23/2 (ve 
vlastnictví obce) a 1049/2 (v budoucím vlastnictví obce). Rada obce 
schválila pro rok 2014 příspěvek na realizaci projektu do 10 000 Kč., 
příspěvek na příští rok stanoví při sestavování rozpočtu na rok 2015.  

� vzala na vědomí Výroční zprávu o škole za školní rok 2013/2014.  
 
Zápisy ze zastupitelstev a usnesení rady jsou zveřejněny na internetových 

stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě. 

ZASTUPITELSTVA  A RADY 
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     Kříž na nám ěstí p řed kostelem  r. 1852 zbudovaný, ježto v čepu nedr-
žel a nebezpečím spadnout hrozil, byl r. 1901 obnoven – novým podstav-
cem a upravením kříže, a to nákladem obce nadějkovské 50 zl.  Kameník 
byl J. Kadlec z Jistebnice, pozlacení z Tábora. 
 
Stránky z let 1902-1923  ve farní kronice chybí. 
 
     Dne 15. května 1927 posvětil nadějkovský farář (Bohuslav Veselý) so-
chu Panny Marie Lurdské ve skalní jeskyni pod Modlíkovem . Jeskyně 
i socha zřízeny péčí i nákladem Štěpána Dvořáka, rolníka v Modlíkově čp. 
3, jenž roku 1925 podnikl pouť do Lurd, Limpiasu ve Španělsku a Říma. 
Při svém zájezdu do Lurd shledal, že ráz okolí zázračného místa velice se 
podobá zdejší krajině pod obcí Modlíkovem. Vnuknutím Božím pojal myš-
lenku zříditi tuto mariánskou svatyňku, aby alespoň přibližně umožněna 
byla zdejšímu lidu představa velepamátného, poutního místa, kde neposk-
vrněná Panna se zjevila chudé pastýřce Bernardetě Soubirous a kde tisíce 
nevyléčitelně chorých na těle i na duši zázračně bylo uzdraveno. 
 
     Roku 1933 v měsíci květnu pořídili manželé Benjamin a Anna Šporko-
vi, t. č. poštmistr v Nadějkově, ozdobnou novou kovovou mříž kolem so-
chy sv. Jana , novou svatozář kol hlavy světcovy a dvě hvězdové svítilny, 
opatřené červeným rubínovým sklem. Sochu a podstavec vyčistili a celé 
místo okolní upravili. Pán Bůh jim tento šlechetný skutek oplať! 
 
     Roku 1936, ve svátek Nanebevstoupení Páně, posvětil jsem novou 
kapli ve Vratišov ě ke cti Nejbl. Panny Marie. Kaple zbudována byla roku 
1934 nákladem osadníků vratišovských, dle plánu stavitele Bočana 
z Milevska, schváleného biskupskou konzistoří v Českých Budějovicích,
obnosem 8000 Kč, nepočítaje podlahy a dříví. Stará kaple, úplně sešlá,  
byla zbořena. Kaple stojí u cesty na pozemku Josefa Hadáčka z čp. 7, kte-
rý pozemek daroval. 
 
     V neděli 24. května 1936 posvětil jsem (Bohuslav Veselý) nové zvonič-
ky v Bezděkov ě a Kališti . V obou těchto osadách pořídili zvoničky osad-
níci vlastním nákladem. V Bezděkově je zvonička kamenná, ušlechtile 
zpracovaná, nákladem 3000 Kč, v Kališti na týž způsob zpracovaná 
z cementových cihel, nákladem 1000 Kč. 

z kroniky vypsala -oč- 

HISTORIE OBCE 
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   Kapli čky a k řížky 
   vypsáno z farní kroniky 
 

     Dne 20. srpna 1852 byl vysvěcen nově vystavený kříž z kamene, který 
Václav Macháček, šenkýř z Nadějkova, na silnici k Sedlci na místě Homo-
le nazvaném vystavěti dal. V červenci roku 1897 byl kříž ten – an se opo-
vážlivě skláněl – podezděn pod základním balvanem, celý opraven od ka-
meníka J. Kadlece z Jistenice za více jak 20 zl. v. č., k čemuž drazí osad-
níci 5 zl. věnovali. Kříž pak byl 25. července 1897 znovu posvěcen. 
 
     Dne 28. září 1854 světil jsem (A. Č. Fikar) ve vsi Mozolov ě nově vy-
stavený kamenný kříž, který na útraty tamních občanů Jana Burdy a Vác-
lava Pejši postaven byl. 
 
     Dne 21. srpna   1859 světil jsem (A. Č. Fikar) nově postavený kamenný 
kříž na pěšině od Nadějkova k Číčovic ům vedoucí, který vlksický občan 
František Infeld postaviti dal na onom místě, kde před 24 lety hrom jeho 
bratra Jana Infelda v šírém poli zabil. 
 
     Dne 4. září 1859 byl jsem požádán od občanů hubovských , bych jim 
jejich na návsi postavený kříž posvětil. Což se i slavným způsobem stalo. 
 
     Dne 8. května 1860 byly staré lípy u sv. Jana , které loňského roku 
v měsíci červenci nevídanou vichřicí polámány byly, zaříznuté, neboť bylo 
v obávání, že by při opětovném takovém vichru neštěstí povstati mohlo. 
Doufám, že tyto naše slovanské stromy tímto způsobem opět oživnou a že 
naši potomci opět pod jejich košatým stínem se potěšejí. 
 
     Dne 5. října 1863 světil jsem (A. Č. Fikar) v Kališti nový od Václava 
Nováka, výminkáře, a jeho zetě Josefa Marouška, tesaře, objednaný a 
proti tamní hospodě na návsi postavený pěkný kříž. 
 
     Dne 6. září 1874 byl v Hubov ě požehnán nový zvonek. tento zvonek 
s obrazem Jana Nepomuckého váží 40 liber a byl v Praze zakoupen za 56 
zl. r. č. Na zvonek tento Maria Dušek, roz. Pešek (?) z Hubova odkázala 
66 zl., co se ještě nedostávalo, to dosadili občané hubovští. 
 
     Dne 11. června 1878 byl v Křenových Dvorech vysvěcen nový kříž, 
který tamější občané František Souček a Martin Vlk na vlastní útraty po-
stavit nechali. 

HISTORIE OBCE 
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    Milí sousedé, 
 
    zanedlouho budou volby do zastupitelstva obce a skončí funkční obdo-
bí zastupitelstva současného. Děkuji všem dosavadním zastupitelům za 
účast na zasedáních tohoto nejdůležitějšího orgánu obce. Každý jeho člen 
přispěl k chodu obce svou měrou, svůj důležitý podíl ale máte i Vy, ostatní 
sousedé, se svými podněty, připomínkami či kritikou.  

 
Hlavní akce volebního období 2010 – 2014 
       

      Obytná čtvrť Homolská se začala budovat v předchozím období, 
v tomto se dodělaly všechny sítě a postupně se upravuje komunikace. 
Úplné dokončení finišeru doporučují odborníci udělat, až bude vystavěno 
víc domů a nebude tolik projíždět těžká stavební technika. 
      Kvůli úsporám tepla se postupně se vyměňují okna v obecních budo-
vách: ve školce, tělocvičně, hostinci a budově úřadu včetně ordinací, dále 
v osadních domech v Brtci a Starcově Lhotě. Posledně jmenované domky 
se opravují také proto, že slouží jako společenské osadní místnosti. 
Větší úspory tepla zajistí i zateplování: v tělocvičně, v bytovce a přístavbě 
hostince. Vyměnili jsme část topení, v budově úřadu, hostinci a bytovce 
jsou nové kotle s lepším spalováním,  
      Zřídily se dva nové zdroje vody, vrty pod Mozolovem, jako náhrada 
studní.se špatnou kvalitou vody. 
      Odpadové hospodářství se vylepšuje ve spolupráci se společenstvím 
Čertovo břemeno – koupili jsme nové kontejnery, město Jistebnice bude 
odpady svážet novým svozovým vozem.  
      Místní komunikace se postupně opravují hlavně na těch nejhorších 
místech,  i když by potřebovaly celkově nové povrchy. Takže se pospravily 
silnice na Hubov, v Petříkovicích, na Brtec, Mozolov, Šichovu Vesec, 
v Homolské ulici a ve Vratišově. 
      Mezi komunikace patří také náměstí, které se začalo obnovovat předlo-
ni. Projekt vznikl na základě komunitního plánování. 
      Opravila se kaplička v Nadějkově u Kužele, v Bezděkově kříž a zvonič-
ka, zvonička ve Starcově Lhotě, dodělala oprava kapličky ve Vratišově. 
Začala se opravovat zeď nadějkovského hřbitova. 
      Hřiště u bytovky se doplnilo o dva herní prvky, na školní zahradě se 
opravily dřevěné herní prvky, obec přispěla i na opravu volejbalového hřiš-
tě ve Vratišově. 
      Knihovna je postupně zdokonalována jako infocentrum obce Nadějkov 
i společenství obcí Čertovo břemeno. 

ZPRÁVY Z OBCE 
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Požární ochraně se věnují prostředky na údržbu a opravy techniky a vyba-
vení ochrannými a pracovními prostředky a to rovnoměrně všech čtyř tra-
dičních SDH. Zřízená Jednotka SDH obce je dostatečně vybavovaná a 
pravidelně proškolovaná. V tom se bude i nadále pokračovat. Výborná je 
aktivita SDH Petříkovice; ten aktivně získal dotaci na opravu hasičského 
domu, zakoupeného obcí, obec i zapůjčila na opravu peníze, které již byly 
vráceny. S tímto souvisí provedená oprava dvou požárních nádrží, první 
též zařídil SDH Petříkovice.  
     Obec pravidelně podporuje, hlavně finančně, všechna sdružení občanů 
na svém území, ať už oficiálně zaregistrovaná, nebo neformální. Díky ini-
ciativě Okrašlovacího spolku, farnosti a práce mnoha dobrovolníků získal 
Nadějkov krásnou Farskou zahradu, v mnohých osadách „prokoukla“  ve-
řejná prostranství. Bez spolků by byl život v obci mnohem chudší: pořádají 
divadla, promítání, koncerty, přednášky, dílny, akce pro děti, nejrůznější 
setkání… patří jim za to dík! 

 
Hlavní plány na p říští období 
      

     Čištění odpadních vod v Nadějkově je jedním z největších úkolů příští-
ho období. Máme projektovou studii na ČOV na Kovářské louce, ale také 
máme potíže s majitelkou okolních pozemků, která s obcí nekomunikuje. 
Takže budeme dělat projekt a snažit se získat její souhlas. Předpokládá-
me čistění ve dvou usazovacích nádržích a biologické dočistění 
v Rákosném rybníku, který obec za tímto účelem před lety zakoupila. 
     Vodovodní soustavu jsme posílili o dva nové zdroje a ty se musí připojit 
do sítě, tato práce přesáhne do dalšího období. Dokončí se výměna vodo-
měrů, starých šoupat a špatných částí vodovodu. Toto bude investice ob-
ce, odbornou část zajistí ČEVAK jako nájemce vodovodu.  
     Dokončí se výměny starých oken ve školní kuchyni a zbylé části budo-
vy úřadu. Bude se pokračovat se zateplováním budov v obecním vlastnic-
tví, včetně obytných, provede se energetický audit a dále se bude vylepšo-
vat způsob vytápění v obecních budovách. 
     Opravy komunikací, kterých má obec 25 km, nikdy nekončí. Na pořád-
né povrchy zatím nejsou vypsány nové dotační tituly, až budou, podle je-
jich podmínek vypracujeme dotační žádost. 
     Odpadovému hospodářství se musí věnovat zvýšená péče, aby se no-
vý systém dobře zaběhl. Je třeba jej doplnit o nakládání s biologickým od-
padem. Máme už skoro rok objednané kompostéry, ale dodávka vázne. 
Uvažujeme o využití větších svozových kontejnerů a kompostování 
v centrální kompostárně.  
     U čp.5, „Součkoviny“, zatím probíhají základní opravy. Komunitní plá-

ZPRÁVY Z OBCE 
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   Kurz country tanc ů 
       
      Každý pátek probíhá od 19 hodin výuka country tanců v tělocvičně zá-
kladní školy. Pokud se chcete pobavit, zlepšit si kondici, pocvičit paměť a 
zbavit se bolesti zad a kloubů, přijďte mezi nás. Je dobré přijít v páru, ale 
není to podmínka, věk není omezen. Výuka probíhá s ohledem na nováč-
ky, složitější tance nacvičujeme v závěru. Co se naučíme, můžeme si vy-
zkoušet na živou hudbu na country zábavách v Nadějkově i v nejbližším 
okolí: 
� pátek 3. října od 20 hodin v Kulturním domě v Jistebnici  

(country kapela FLOK) - odpadá kurz v Nadějkově 
� sobota 25. října od 20 hodin v hostinci Pod kaštanem v Borotíně 

(country zábava) 
� sobota 15. listopadu od 20 hodin v hostinci Pod kaštanem v Borotíně 

(velký country bál s taneční skupinou Osm a půl opice a kapelou PAU-
ZA) 

 

      Bližší informace na telefonu 776 096 156. 
Marie Bendová 

    Pozvánky k soused ům 
 
4. října od 9 do 13 hodin: Pr čické farmá řské trhy - podzim a Duši čky 
      Trhy jsou tu proto, abyste na nich mohli dobře nakoupit domácí zboží, 
nebo naopak prodat to, co se vám urodilo na zahradě nebo co jste sami 
vyprodukovali. Jsou také vítanou společenskou událostí. 
 

5. října od 10 hodin: 44. ro čník cyklistického závodu Cunkov 
Spolek pro sport všeho druhu a Město Jistebnice pořádá a srdečně Vás 
zve v neděli dne 5.10.2014 na 44. ročník Cyklistického závodu do vrchu 
Cunkov: „Kdo nepokořil Cunkov a neviděl Bizona, jako by nebyl!“ 
 

18. - 19. října: Chotovinský podzimní trh spojený s výstavou k větin  
Široký výběr pokojových květin, chryzantém, dušičkových vazeb, dále 
ovocné keře a stromky, med a medovina, ovoce a zelenina na uskladnění, 
regionální produkty Toulava, výrobky chráněné dílny z Rolničky Soběslav 
a výstava hub! Otevřeno v sobotu 9 - 17 hodin, v neděli 9 - 14 hodin. 
 

25. října od 14 hodin: Hubert na Cunkov ě 
Tradiční závěr jezdecké sezóny. 
 

podrobnosti a další akce na www.venkovskatrznice.cz 
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   Čambula  
 
     V sobotu 25. října od 9 hodin budou Brťáci 

sázet ovocné stromoví (hlavně švestky) u obnovované cesty na Čambulu. 
Kdo se chce přidat, bude vítán! Nářadí si pokud možno vezměte vlastní, 
občerstvení bude zajištěno.  
     Akce se koná v rámci projektu 
obce Nadějkov „Cesta na Čambu-
lu“, který podpořila Nadace Via 
a  ČSOB. 

-oč- 

    Skauti 
 
     O letošních letních prázdninách, na začátku července jsme 
se společně se skautskými oddíly z Chyšek a Sepekova vypra-
vili na letní tábor. Tentokráte jsme tábořili na loukách mezi Bez-

děkovem a Chlístovem, blízko nového rybníka Svatý Vojtěch.  
     Tématem tábora bylo cestování. Družiny se tak každý den ocitly v jiné 
zemi a musely plnit úkoly pro ni typické. V průběhu tábora jsme se mimo 
jiné vypravili také na výlet po okolí a zavítali jsme na Čertovo břemeno. 
Ke konci dvoutýdenního pobytu nás zastihly silné deště a na chvíli se 
z nás málem stali skauti vodní. Na jedno dopoledne jsme se tedy uchýlili 
do Petříkovic do klubovny hasičů (za poskytnutí azylu bych jim zde chtěl 
velmi poděkovat), kde se děti usušily. Vedoucí zatím dali tábořiště zpět 
do pořádku. Ale náladu nám to nezkazilo a tak jsme tábor nakonec 
úspěšně zakončili slavnostním slibovým ohněm, kde některé z menších 
dětí složily slib vlčat a světlušek, větší děti skautů a skautek.  
     Jako každý rok se i letos každý pátek konají skautské schůzky. Potká-
váme se ve čtyři hodin na faře a končíme okolo šesté hodiny. Pokud 
chcete, přijďte se podívat, nováčky rádi uvítáme.  
     O víkendu 15.—16. listopadu se společně se skauty z Chyšek a Sepe-
kova chystáme na výlet do Českých Budějovic. Podrobnosti k oddílovým 
akcím i fotografie najdete na našich stránkách skaut.nadejkov.cz a na 
skautské nástěnce proti obecnímu úřadu. 

     Xi-xao 

SPOLEČNOST 
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    Upozorn ění obecního ú řadu  
 
Poplatky za odpady  
      měly být zaplaceny do konce srpna. Letos se platí 450 Kč za osobu s 
trvalým bydlištěm v Nadějkově (nebo za rekreační objekt). Děti do začátku 
školní docházky neplatí nic, studenti mají po předložení dokladu o studiu  
slevu a platí 250 Kč.  
 

Volby  
      zvolit nové zastupitelstvo obce můžete v pátek 10. října od 14 do 22 
hodin, v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin v zasedací síni obecního úřadu. 
Potřebujete k tomu platný občanský průkaz nebo cestovní psa. Pokud ze 
závažných důvodů nemůžete přijít a přejete si, aby vás volební komise 
navštívila doma, požádejte o to na obecním úřadě - tel. 381 272 117. 
      V Nadějkově letos do patnáctičlenného zastupitelstva kandidují dvě 
uskupení - ČSSD se čtyřmi kandidáty, KDU-ČSL s patnácti kandidáty. Na 
následujících stránkách najdete jejich jména a program, který si přáli zve-
řejnit. 

-ou- 
 
 

nování přineslo různé nápady na využití budovy: byty, obecní dílna, pro-
story k pronájmu. Úkolem do budoucna je vybrat to nejlepší a zkusit to, 
třeba za pomoci dotací, vybudovat.  
      Podle projektu na obnovu náměstí by se mělo pokračovat i dále. Pro-
jekt počítá se zúžením krajské komunikace, rozšířením dlažby, parkovací-
mi místa na obou stranách náměstí a výsadbami dalších dvou lip a trval-
kových záhonů. 
      U obecních cest, je třeba posoudit možnost jejich využívání a údržby a 
dohodnout se o tom, které z nich je možné postupně obnovit a v jakém 
pořadí. 
      Mezi trvalé úkoly obce patří podpora místní školy a snaha o udržení 
dobrých podmínek pro ordinace lékařů a poštu. Co si zde naopak nepřeje-
me, je úložiště radioaktivních odpadů. 
      Územní plán obce se nyní začíná aktualizovat. Budou veřejné besedy, 
kde se všechny změny budou vysvětlovat a projednávat. Kdo nějakou 
změnu chce, měl by o ni písemně požádat, s udáním důvodu změny a čís-
la pozemku, kterého se týká. 

Zdeněk Černý 

ZPRÁVY Z OBCE 
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Komunální volby 2014  
 
Vážení spoluobčané,  
     kandidáti za Českou stranu sociálně demokratickou do komunálních 
voleb 2014 si Vás dovolují pozvat k volbám do obecního zastupitelstva.  

 
 

Volby se konají ve dnech 10. a 11. října 2014  
 

N A D Ě J K O V  
OBEC PRO SVÉ OBČANY!  

Kandidáti ČSSD                      
poř. č.    Jméno         v ěk    str. p řísl.            povolání                bydlišt ě 
 

1. Cimpová Romana   50      BEZPP         finanční poradce    Nadějkov 
 

2. Šmejkalová Lucie   35      BEZPP         OSVČ                    Nadějkov 
 

3. Šimek František      69      BEZPP         důchodce               Nadějkov 
 

4.       Kubištová Helena   61      ČSSD            účetní                     Nadějkov 

NADĚJKOV   

VOLBY  
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Knihovna 
 
     Během léta jsem z knihovny vyřadila asi čtyři stovky starších 
knih a časopisů. Řada z nich už našla nové majitele, další jsou na 
chodbě před knihovnou k volnému půjčování nebo odnesení. Po-
kud si je chcete nechat a knihovně přispět nějakou korunou na nákup kní-
žek nových, budu ráda. 
      Novější knížky naopak v regálech přibyly; něco jsem nakoupila, něco 
dostala od táborské knihovny, něco z grantu Ministerstva kultury. Další 
nové knihy a časopisy z táborské knihovny budou k vypůjčení od 17. října. 
      Pokud si z nabídky knihovny nevyberete nebo potřebujete konkrétní 
titul, je možné jej objednat odjinud. 
       
      Od října začíná v knihovně pravidelné čtení pro děti: 
      v pondělí od 10 do 11 hodin pro školku Čtení ze sovího šuplete 
      ve čtvrtek od 12.30 do 14 hodin děti z nadějkovské školy Knihovna ve 
snu a sny v knihovn ě (od Obra Dobra, o kterém jsme četli vloni, dorazila 
z Anglie část jeho sbírky snů). Děti si ve škole vyzvednu a v knihovně sa-
mozřejmě mohou zůstat až do konce otevírací doby. 
      Pro děti, které dojíždějí do škol mimo Nadějkov, nebo z jiných důvodů 
pravidelné čtení nestihnou, je připravená soutěž Knihovnou tam a zase 
zpátky - na každý měsíc jedno téma s různými úkoly - a Kniha moudré 
sovy , ve které můžou přečteným knížkám vystavovat „vysvědčení“, dopo-
ručit (nebo nedoporučit) je ostatním, napsat, co je zaujalo...  
       
      Pojízdná knihovna objíždí obvyklé štace - Brtec, Dům s pečovatel-
skou službou a Starcovu Lhotu, obvykle první středu v měsíci. Do konce 
roku to bude 8. října, 5. listopadu a 3. prosince. 
       
      O novinkách a akcích v se snažím informovat na webu knihovny (http://
nadejkov.knihovna.cz/); aktuálně tam najdete taky anketu k otevírací do-
bě knihovny . Pokud jste s ní nespokojení, budu ráda, když mi dáte vědět 
i to, jak by se mohla zlepšit - osobně, dopisem, telefonem, mailem, přes 
facebook knihovny... to samozřejmě platí i pro ostatní náměty na vylepše-
ní provozu. 
       
      Přihlášení do knihovny je v Nadějkově stále zdarma. Knihy a časopisy 
se půjčují na měsíc, výpůjčky je možné prodloužit nejen osobně, ale i tele-
fonem nebo mailem. 

Olga Černá 

SPOLEČNOST 



16 HLAS NADĚJKOVA, Č. 3, ROČ. XXI., ŘÍJEN 2014 

   Fikar, divadelní a osv ětový spolek 
 
Od konce léta Fikar pod vedením režiséra Jirky Jiroutka pilně 
nacvičuje novou hru - letos je jí ztřeštěná krimikomedie Paní 
Fantomasová se zlobí od současného autora Jana Váchala.  
     Paní Fantomasová se zlobí aneb Zlo čin v Muzeu čers-

tvého um ění pojednává o jednom manželském sporu, který může vyřešit 
jen loupež. Když totiž Fantomas opakovaně nevynese doma smetí, dojde 
paní Fantomasové s manželem trpělivost. Je třeba rozhodnout, kdo je do-
ma pánem, a nebyla by to tahle domácnost, aby se spor neřešil zločinem. 
Fantomas a Fantomasová se rozhodnou spolu utkat, a kdo bude úspěš-
nější, ten vyhrává. Jejich cílem se stává jediný exemplář vzácné poštovní 
známky Zelený Mauricius, který je zrovna vystaven v Muzeu čerstvého 
umění ředitelky Zlatany Platinové. Kdo ho získá, ten zvítězí. Fantomas se 
na lup vypraví v dokonalém převleku za barona Manuela Rodriga von 
Makču Pikču a zdárně mu při tom sekunduje jeho asistent Kranke. Paní 
Fantomasová se vydává za stínovou ministryni pošt Isabelu van der Blond 
a na pomoc si bere svoji nejlepší kamarádku Minervu Kešu. Situace ale 
není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Připravovanou loupež se jim 
totiž snaží všemi silami překazit Fantomasův odvěký rival komisař Giusep-
pe de La Lupa spolu s profesorem policejních nauk Joachimem Šnel 
Langsamem a generálem Silvestrem K. Štelungem, jehož vojáci muzeum 
střeží. Ke všemu je dění v muzeu pod bedlivou kontrolou redaktorů televi-
ze TV Šok. Nic z toho ovšem nemůže oba kohouty stáje Fantomas zasta-
vit. Zvítězit může jen jeden. Nikoho nejspíš nepřekvapí, že známka sku-
tečně brzo zmizí, ale jak už to v bláznivých komediích bývá, je těžko říct, 
kdo za tím skutečně stojí. Hon teprve začíná. 
     Premiéry budou, jako obvykle, v polovině listopadu, a na jevišti uvidíte 
osvědčené komedianty: Marušku Kvasničkovou, Jardu Součka, Honzu 
Charypara, Boženku Dvořákovou, Hanku Martínkovou nebo Jitku Pinco-
vou, Pavla a Lukáše Vachovy, Honzu Peterku, Zdeňka (nebo Honzu) Čer-
ného.  Dalším hercům - Monice Pincové, Kubovi Veselému, Pavlovi Dvořá-
kovi, Evě Urbanové, Daliboru Votavovi a Zdíkovi - se podařilo proniknout 
dokonce do TV Šok! 
 

1. premiéra v sobotu 15. listopadu,  
2. premiéra v ned ěli 16. listopadu 
vždy od 19 hodin v sále U Jand ů 

 

O zahájení předplatného bude spolek včas informovat. 
 

Olga Černá, informace o hře www.dilia.cz 

SPOLEČNOST 
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Vážení spoluobčané,  
místní organizace České strany sociálně demokratické 
v Nadějkově Vám předkládá k posouzení svoji kandidát-
ku pro komunální volby do obecního zastupitelstva v říjnu 
2014. Ucházíme se o Vaši voličskou přízeň. Navržení 
kandidáti svým osobním životem a pracovním uplatněním 

jsou zárukou dobrého vztahu k obci a jejím občanům.  
 
Kandidáti zvážili potřeby obce a své úvahy zpracovali do dále uvedeného  

VOLEBNÍHO PROGRAMU. 
 

Zhodnocení dosažených pracovních výsledků obce: Zástupci ČSSD v za-
stupitelstvu obce se aktivně účastnili práce v obci.  
 

Hlavní úkoly pro p říští volební období:  
� prosadit lepší využívání strukturálních fondů ve všech oblastech veřej-

né správy v obci,  
� podporovat všechny spolky, které v obci aktivně pracují,  
� vytvářet podpůrné programy pro možné podnikatelské oblasti,  
� aktivně podporovat jak rodinnou výstavbu domů, tak i bytů pro mladé 

rodiny se státní dotací,  
� věnovat pozornost potřebám jednotlivých osad,  
� dbát, aby fond na údržbu a opravy místních komunikací byl rovnoměr-

ně rozdělován k lepší sjízdnosti v jednotných osadách  
� obnovit jednání s majitelem zámku o využití parku pro občany  
� podporovat sportovní život a kluby v obci, zájmy mládeže,  
� podpořit informovanost o možnostech čerpání dotací z evropských fon-

dů pro občany a podnikatele v naší obci 
� aktivně řešit všechny problémy a úkoly ve veřejné správě  
� při tvorbě rozpočtu obce dbát na účelné a hospodárné čerpání  
 

VOLBY  
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  Kandidáti KDU- ČSL         

poř. 
číslo Jméno věk 

stranická  
příslušnost povolání 

 
bydlišt ě 

1. Černý Zdeněk Ing. 52 BEZPP starosta Kaliště 

2. Benda Jiří Ing. 31 BEZPP zemědělec 
Hronova 
Vesec 

3. Novák Arnošt Ing. 52 BEZPP 

 
ekonomický  
poradce Nadějkov    

4. Kotalík Jaroslav 55 BEZPP zedník 
Hronova 
Vesec 

5. Šitner Pavel Ing. 53 BEZPP 

 
poradce  
v zemědělství Nadějkov 

6. Čapek Jaroslav 48 BEZPP elektrikář Brtec 

7. Dohnalová Petra 35 BEZPP prodavačka Nadějkov 

8. Veselý Jan Mgr. 32 BEZPP advokát Nadějkov 

9. Kříž Pavel 34 BEZPP automechanik Nadějkov 

10. Bláhová Vlasta 61 BEZPP účetní 
Starcova 
Lhota 

11. Vocílka Jiří 56 BEZPP zedník Chlístov 

12. Kozák Miloš 38 BEZPP automechanik Vratišov 

13. Dvořák Josef Ing. 58 BEZPP zemědělec Vratišov 

14. Picka Antonín Ing. 77 BEZPP 
stavební  
inženýr Mozolov 

15. 
 

 
Koudelková Hana 
 

38 
 

BEZPP 
 

prodavačka 
 

Nadějkov 
 

    Kandidáti KDU - ČSL 
 

     Zveme vás ke komunálním volbám. Snažili jsme se nabídnout kandida-
turu lidem z obce i okolních osad, kteří jsou ochotni tlumočit vaše názory 
a  zastupovat vás v naší obci. Přijďte a vyberte si své zastupitele. 

VOLBY  
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Zachovalý kraj 
 

Úložišt ě 
       

      Návrh SÚRAO na zahájení průzkumů ve všech lokalitách stále ještě 
leží na Ministerstvu životního prostředí, které zatím - pravděpodobně kvůli 
blížícím se volbám do zastupitelstev - nerozhodlo ani tak, ani onak. Pokud 
by ministerstvo průzkumy povolilo, je možné ještě podat právní rozklad, 
který může vést k novému posouzení žádosti SÚRAO a uznání námitek 
obcí - v lokalitě Kraví Hora byly tímto způsobem původně povolené prů-
zkumy zastaveny.  Výhodou naší lokality je, že všechny tři obce (Božetice, 
Jistebnice a Nadějkov), kterých by se průzkum týkal, mají na úložiště stej-
ný názor a jsou schopné se domluvit na společném postupu. Podporu mají 
i u krajského zastupitelstva: hejtman Jiří Zimola na předvolebním setkání 
v Padařově 17. září zopakoval, že na území Jihočeského kraje by úložiště 
být nemělo. 
 

Čajovny 
 

      budou, jako obvykle,  vždy  v  sobotu od 17 hodin 
 11. října Stanislav Horný: Přírodní parky USA aneb Do 

Ameriky v šedesáti, pod stan a levně... (110. čajovna) 
      Pan Stanislav Horný před rokem v síni u knihovny spolu se svými stu-
denty vystavoval fotografie z Nadějkova, Chyšek a Milevska. Letos se 
s ním vydáme o kousek dál... 
    1. listopadu Pavel Doucha: Maroko 
      Pavel Doucha je nejen právník, který nás zastupuje ve sporu o úložiš-
tě, ale i  příležitostný cestovatel. Předloni nám vyprávěl, jak projel na mo-
torce Albánii, letos se s ním můžeme podívat do severní Afriky. 
    6. prosince Jindra Částka: Srí Lanka - historie a památky .  
Závěrečná část z cyklu tří besed. O čem bude? Srí Lanští panovníci na 
severu ostrova vybudovali monumentální svatyně, které se dodnes řadí 
k největším stavbám na světě. Aby uživili rozrůstající se obyvatelstvo, zří-
dili důmyslný systém nádrží, které dodnes slouží svému účelu přesto, že 
jsou přes 1000 let staré. Prolnutí Sinhálského buddhismu a Tamilského 
hinduismu je vidět zvláště ve starověké Polonaruwě, kde se dochovaly je-
dinečné chrámy s bohatou výzdobou. Na závěr bude promítnut krátký film 
od spolucestujícího Milana Sprengera, který shrne naše putování po tomto 
nádherném ostrově, píše Jindra Částka, přírodovědec, učitel a truhlář, kte-
rý je v čajovnách stálým a vítaným hostem. 

Olga Černá 

SPOLEČNOST 
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Okrašlovací spolek 
 

Hlinotvorba aneb kurz keramiky  
     (září 2014 / červen 2015) 
     pro děti od 6 let  
     od 9 do 11hod, řemeslná dílna v základní škole, 2.patro 
     Termíny: soboty 27.9., 18.10., 15.11., 6.12., 13.12. 
     Lektor: Hanka Barboříková 
S sebou: přezůvky, pítí, pracovní oděv, svačina, ručník a 30,-Kč 
Prosíme o přihlášení se předem mailem na okraslovak@gmail.com. 
 

Moštování pro širokou ve řejnost  
     na Farské zahradě - sobota 11.října od 14 hodin.  
     Doporučujeme si dovézt jablka umytá. 
  

Výsadba t řešňové aleje  
     na obnovované cestě z Homolské k Rajchlově pasece s tradičním 
moštováním – úterý 28. října od 14hodin 
 

Nabídka zap ůjčení moštárny  
     Okrašlovací spolek nabízí obyvatelům Nadějkova a přilehlých osad 
možnost zapůjčit si mobilní moštárnu s elektrocentrálou pro rychlé a poho-
dlné moštování. Kontakt: okraslovak@gmail.com, tel: 720 114 543 (Jana 
Průšová), 731 564 673 (Olga Dušková) 
 

Jana Průšová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moštárna v akci - 
loňské moštování 
na fotce  
Petry Dohnalové 

SPOLEČNOST 
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DOKUMENT 

      Nadějkovská zastupitelstva 1994-2014 
 
1994-8: Benda Jiří (starosta), Benda Jiří, Čapek Jaroslav, Černý Zdeněk, 
Dvořáková Marie, Hadáček Josef, Havelka Josef, Janouch Karel, Janou-
šek František, Kolář Jaroslav, Kozák Josef, Kubišta Miroslav, Matě-
ja Josef,  Veselá Anežka, Votruba Jan 
věkový průměr: 46 let 
Kandidovali (v závorce počet kandidátů / počet zvolených členů zastupitel-
stva): nezávislý kandidát (1 / 0), KSČM (15 / 3), ČSSD (15 / 4), KDU-ČSL 
(15 / 8) 
 

1998-2002: Benda Jiří, Černý Zdeněk, Havelka Josef, Chochola-
tá Marcela, Janouch Karel, Kříž František, Kubišta Miroslav, Kubišto-
vá Helena, Matěja Josef, Nováková Michaela, Slaba Josef (starosta), Svo-
boda Rudolf, Šitner Pavel, Turnovec Miloslav, Veselá Anežka 
věkový průměr: 44 let 
Kandidovali: SNK-Sdružení nezávislých kandidátů (15 / 5), ČSSD (15 / 4), 
KDU-ČSL (15 / 6) 
 

2002-6: Benda Jiří, Bendová Zdenka, Černý Zdeněk (starosta), Dvo-
řák Josef, Dvořák Marek, Chocholatá Marcela, Jerzová Hana, Kubišto-
vá Helena, Macháček Milan, Nováková Michaela, Prášek Václav, Svobo-
da Rudolf, Šach Pavel, Šitner Pavel, Veselá Anežka 
věkový průměr: 40 let 
Kandidoval: SNK-Pro rozvoj venkova (15 / 3), SNK-Zachovalý kraj (15 / 4), 
ČSSD (15 / 2), KDU-ČSL (15 / 6) 
 

2006-10: Benda Jiří, Bendová Zdenka, Čapek Jaroslav, Černý  Zdeněk 
(starosta), Dvořák Josef, Dvořák Marek, Hejna Stanislav, Jánoška Rasti-
slav, Kotalík Jaroslav, Peterka Marek, Šach Miroslav, Šimera Bedřich, Šin-
delář Radek, Šitner Bohumil, Veselá Anežka  
věkový průměr: 47 let 
Kandidovali: ČSSD (15 / 5), KDU-ČSL ( 15  / 10) 
 

2010-14: Benda Jiří ml., Černý Zdeněk (starosta), Dušek Jiří, Dvořák Jo-
sef, Dvořák Marek, Fara Jindřich, Hejna Stanislav, Kotalík Jaroslav, Kolář 
Josef, Novák Arnošt, Šach Miroslav, Šít Josef, Šitner Pavel, Šitner Bohu-
mil (+, náhradnice Cimpová Romana), Veselý Jan ml. 
věkový průměr: 45 let 
Kandidovali: SNK-Pro Nadějkovsko (15 / 6), ČSSD (8 / 1), KDU-ČSL (15 / 
8), Starostové a nezávislí (1 / 0) 

zdroj: www.volby.cz 
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MAS Krajina srdce 
 
 

 

Výtvarné dílny 
 

Srdečně Vás zveme na Výtvarné workshopy základních škol, které jsou 
určené pro děti i rodiče ZDARMA! :-) Kurzy pořádáme v rámci projektu  
,,Z pohádky do pohádky", lektorkou je 
 
Mladá Vožice     
     31.10.2014       15:00-17:00   Téma: Kresba tuží 
 

Opařany             
     14.11.2014        15:00-17:00   Téma: Kolorovaná kresba 
 

Jistebnice            
     3.10.2014         15:00-17:00   Téma: Kolorovaná kresba 
     21.11.2014       15:00-17:00   Téma: Kresba pastelem 
 

Ratibořské Hory  
     10.10.2014       15:00-17:00   Téma: Kresba pastelem 
     5.12.2014         15:00-17:00   Téma: Akvarel 
 

Borotín                 
     24.10.2014       15:00-17:00   Téma: Akvarel 
     12.12.2014       15:00-17:00   Téma: Kolorovaná kresba 
 

 
Prodej ze dvora 

 

     Každou středu jsme si pro Vás nově připravili ,,prodej ze dvora", který 
zaručeně uspokojí nejen Vaše chuťové buňky. 
     Naleznete u nás: zeleninu a bylinky z biofarmy Mlýnec, Čerstvé Sedl-
čanské těstoviny (šafránové, špenátové, celozrnné, bazalkové), med 
z Horního Borku, medové pečivo, Křepenický kvasový chléb, vajíčka, jab-
lečný mošt, vinuté perle, kraslice a mnoho dalšího. Nabídka se obměňuje 
dle aktuálních možností. 
     Za příznivého počasí skákací hrad pro děti ZDARMA! :-) 
     Naleznete nás v Mladé Vožici ve dvoře mezi infocentrem a švadlenkou. 
 

Monika Hienlová, MAS Krajina srdce 

MIKROREGIONY 


