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Hodně zdraví! Přání, které v této době 
nabývá zcela zásadního významu 
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Va� z�en�� spoluobc�ane� ,    

    
 bl��z� �� se c�as Va�noc a s n��m take�  
konec roku. A nasta� va�  take�  c�as 
kaz�doroc�n��ho zamys�len�� se  
nad t��m, jak se rok povedl,  
co jsme zvla�dli, a co se naopak 
nepovedlo. V jiz�  te�me�r�  

uplynule�m roce ovlivn� ovala z� ivot na�s vs�ech cela�  
r�ada omezen�� (to v leps���m pr���pade� ), anebo 
onemocne�n�� c�asto i s va� z�ny�m pru� be�hem (v pr���pade�  
hors���m). Pr�a�n�� 'hodne�  zdrav��' v dobe� , kdy nas�e 
z� ivoty pr���mo c�i nepr���mo ovlivn� uje virus covid-19, 
naby�va�  u� plne�  jine�ho a za� sadn��ho vy�znamu nez�  
v minuly�ch le� tech, kdy jsme ho vyslovovali te�me�r�  
automaticky. 
 Pr�es vs�echna omezen�� se ale z� ivot v obci nezastavil; 
vs� ichni jsme se museli s novou situac�� vypor�a�dat  
a nauc�it se s n�� z� ��t, a tak mu� z�eme i letos 
zrekapitulovat, co jsme v roce 2021 doka� zali. 
 V obci jsme v uplynule�m roce dokonc�ili ne�kolik 
velky�ch projektu� . Zac�nu t��m hlavn��m: kompletn�� 
rekonstrukc�� domu c�. p. 6 a vybudova�n��m nove�ho 
Polyfunkc�n��ho komunitn��ho centra Nade� jkov. Tento 
projekt se povedlo financovat z ne�kolika zdroju� , a to 
jak stavebn�� pra� ce, tak i vybaven��. Obec Nade� jkov se 
nyn�� mu� z�e pochlubit novy�mi prostory pro obc�anske�  
aktivity, a zejme�na kra�snou novou knihovnou 
v podkrov�� objektu.  
 Dals��� dva projekty se ty�kaly m��stn��ch komunikac��. 
Tu dels��� od Kotas�kova az�  do Brtce jsme opravili 
s pomoc�� dotace z Ministerstva pro m��stn�� rozvoj. 
Krats��� z nich byla ulice Homolska�  v nove�  za� stavbe� , 
kde jiz�  od le� ta trvale bydl��c�� obyvatele�  nemusej�� 
chodit a jezdit bla� tem. V tomto pr���pade�  jsme o dotaci 
z�a� dat nemohli a obec zaplatila komunikaci 
z vlastn��ch pene�z. 
 Tak jako kaz�dy�  rok opravuje obec alespon�  jednu 
komunikaci a jeden obecn�� du� m. Letos se jednalo  
o kulturn�� du� m v Brtci, na jehoz�  oprave�  se financ�ne�  
pod��lel Jihoc�esky�  kraj v ra�mci Projektu obnovy 
venkova. K investic��m do obecn��ch objektu�  patr�ily 
take�  rekonstrukce kotelen, jednak v dome�  
s pec�ovatelskou sluz�bou, jednak v budove�  obecn��ho 
u� r�adu. Ty obec financovala z vlastn��ch zdroju� . 

 Na celou r�adu mens���ch projektu�  uz�  se jednotlive�   
ani nedostane, coz�  ovs�em neznamena� , z�e byly 
bezvy�znamne� . 
 V kra� tkosti zm��n��m pla�ny a projekty na pr���s� t�� 
kalenda� r�n�� rok. Ne�ktere�  budeme moci uskutec�nit, 
budeme-li u� spe�s�n�� v z�a�dosti  
o dotaci. V pr���pade�  ne�ktery�ch dals� ��ch ve� r���m, z�e je 
zvla�dneme z vlastn��ch pene�z.  Co bychom tedy v roce 
2022 ra�di uskutec�nili? Napr���klad opravu m��stn�� 
komunikace do Hronovy Vesce a ulice Zahradn��, 
opravu c�a� sti chodn��ku�  v Nade� jkove� , lesn�� cesty  
na Bus��ny, str�echy na dome�  s pec�ovatelskou sluz�bou, 
pomn��ku Prokopa Chocholous�ka i hrobky na 
nade� jkovske�m hr�bitove� .  
 Jak uz�  to by�va�  obvykle� , dals� �� projekty se budou 
objevovat a postupne�  realizovat. A co vs�echno se 
povede, to zhodnot��me na konci pr���s� t��ho roku. 
 Te�s��� mne, z�e navzdory nepr���znive�  situaci v cele�  nas��� 
spolec�nosti neskonc�ila c�innost spolku�  a sdruz�en��, 
byť byly mnohe�  jejich aktivity vy�razne�  utlumeny. 
S u� ctou chci na tomto m��ste�  pode�kovat vs�em 
obc�anu� m, kter��� podle svy�ch moz�nost�� a navzdory 
vs�em omezen��m, za�kazu� m a nar���zen��m poma�hali 
zleps�ovat vzhled Nade� jkova a jeho okol��; ať uz�  me� la 
jejich pomoc a podpora podobu financ�n��ho daru, 
anebo s� lo o natr�en�� lavic�ek na na�me�st��. 
 Co me�  osobne�  v letos�n��m roce ude� lalo nejve� ts� �� 
radost, to bylo v��ta�n�� obc�a�nku� . V��m, z�e se loni 
uskutec�nit nemohlo, ale pr�iv��ta�n�� v��ce nez�  dvaceti 
de� t�� do z� ivota pro mne bylo kra� sny�m za� z� itkem.  
Do budoucna je to pro Nade� jkov veliky�  pr���slib,  
a za� roven�  i veliky�  za� vazek pro na� s 'dospe� le� ': 
abychom jim tady pr�ipravili prostr�ed��, ve ktere�m 
budou cht��t z� it a budou se v ne�m c��tit dobr�e. 
 Te�m malic�ky�m i Va�m vs�em pr�eji kra� sne�  sva� tky 
va�noc�n��, u� spe�s�ne�  vykroc�en�� do nove�ho roku 2022 
a… HODNE�  ZDRAVI�!                                     Arnošt Novák 

SLOVO STAROSTY 

ARNOŠT NOVÁK 
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Hlas Nadějkova                               3 

Jaké byly vaše letošní Vánoce nebo Silvestr? 
Podělte se s námi o své zážitky a vyhrajte! 
Stojíme na prahu nejkrásnějších svátků v roce a každý z nás se jistě těší na ty své Vánoce.  
S tradičními vánočními zvyky, cukrovím, ozdobeným stromečkem, dárky pod ním, a především  
s neopakovatelnou atmosférou soudržnosti, klidu a pohody. Všetečný Hlas Nadějkova by rád 
nahlédl pod pokličku vašich svátečných dnů, a pokud mu to umožníte, můžete na oplátku získat 
příjemnou odměnu. 

O  slovo se hla� s�� druha�  letos�n�� soute�z�  o ceny: 
fotograficka� , a tentokra� t pr���padne�   
i litera� rn��. K u� c�asti v n�� stac��� malic�kost: 
por���dit fotografii z vas�eho proz� it�� 

va�noc�n��ch sva� tku� , namalovat obra� zek s va�noc�n�� 
te�matikou, pr���padne�  zve�c�nit sve�  za�z� itky do p��semne�  
podoby, ať uz�  formou vypra�ve�n��, fejetonu c�i poezie. 
 Stejne�  tak mu� z�ete poslat sn��mky c�i texty 
pr�ipom��naj��c�� va� s�  posledn�� den tohoto roku. 
 A pak uz�  jen stac��� zaslat sva�  fotograficka� , kreslena�   
c�i litera� rn�� d��lka e-mailem na adresu nas�eho Hlasu: 
hlasnadejkova@nadejkov.cz, pr���padne�  doruc�it je 
na obecn�� u� r�ad nejpozde� ji do 31. ledna. Ke svy�m 
fotografi��m a textu� m pr�ipojte oznac�en�� Vánoční 
soutěž a uveďte jme�no, pr���jmen�� autora a na� zev, 
popr���pade�  popis soute�z�n��ho materia� lu. 

 Redakce Hlasu vybere tr�i nejzdar�ilejs� �� kousky,  
na jejichz�  autory c�ekaj�� velice atraktivn�� ceny. 
Za� roven�  zver�ejn��me vybrane�  soute�z�n�� sn��mky  
c�i state�  v pr���s� t��m vyda�n�� nas�eho periodika. (pš)             

CO JE VE HŘE? 
1. cena: rodinná poukázka k návštěvě Plavec-
kého stadionu v Táboře (2 dospělí + 2 děti)  
na 3 hodiny 
2. cena: poukázka do Jump arény v Táboře  
na 2 hodiny 
3. cena: rodinná poukázka do Strašidelného 
podzemí v Táboře (2 dospělí + 2 děti) 

Blahopřejeme našim jubilantům 
Září: Martina Pes� ic�kova�  (Nade� jkov), Rastislav Ja�nos�ka (Nade� jkov), Ve� ra Kola� r�ova�  
(Brtec), Bedr�ich S� imera (Hronova Vesec), Marie Nova�kova�  (Hronova Vesec) 

Říjen: Miroslav Mikes�  (Nade� jkov), Karel Janouch (Nade� jkov), Jana S� itnerova�  
(Nade� jkov), Jir��� Pes� ic�ka (Nade� jkov) 

Listopad: Martin Hedvik (Nade� jkov), Marie Burdova�  (Nade� jkov), Marie Bendova�  
(Hronova Vesec), Milan Kova� r�  (Nade� jkov), Alena Pra� s�kova�  (Petr���kovice) 

Prosinec: Marie Peterkova�  (Nade� jkov), Elis�ka Svobodova�  (Nade� jkov)    
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 SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD  

Nadějkov rozzářily lampiony i radostné tváře. 
Na všechno dohlížel sám svatý Martin     
Svatý Martin je patronem vojáků, jezdců, koní a podkovářů, vinařů, chudáků a žebráků, zajatců, 
domácích zvířat, úrody na polích, ale ani tím jeho výčet nekončí. Oslava jeho svátku znamená 
pro každého něco jiného.  

N e�kter��� se te� s��� na svatomartinskou husu, 
jin�� na dobre�  svatomartinske�  v��no c�i  
na sne�hovou nad��lku. A dals� �� se na ni 
naopak nete�s���. Pro de� ti je ale sva� tek 

svate�ho Martina neodmyslitelne�  spjaty�  s 
lampionovy�m pru� vodem a oc�eka�va�n��m slavnostn��ho 
pr���jezdu Martina na jeho legenda� rn��m b��le�m koni.  
Ani v Nade� jkove�  tomu i letos nebylo jinak.  
 Lide�  se tentokra� t ses� li ve dvor�e nove�ho 
Polyfunkc�n��ho komunitn��ho centra, kde je pr�iv��tali 
pan starosta s pan�� m��stostarostkou. Ve vzduchu 
la�kave�  vone� lo pr�ichystane�  teple�  obc�erstven��  
a nechybe� ly ani svatomartinske�  rohl��c�ky od zdejs� ��ch 
hasic�ek.  
 S nadcha� zej��c��m vec�erem se rozhostila vy�borna�  
na� lada. Pomalu se zac�alo stm��vat, a to uz�  rodic�e se 
svy�mi ratolestmi tr���maj��c��mi v ruka�ch pr�ipraveny�mi 
lampiony netrpe� live�  oc�eka�vali na�vs�te�vu svate�ho 
Martina. A ten je ani tentokra� t nezklamal. Do 
Nade� jkova hrde�  pr�ijel na sve�m koni a doka� zal,  
z�e skutec�ne�  existuje a nen�� jen legendou. Prvn�� sn��h  
s sebou sice nepr�ivezl, vs�echny ale srdec�ne�  
pozdravil a spolec�ne�  se vydali pru� vodem po nas��� 
malebne�  vesnic�ce. Tmu proza� r�ily lampiony 
rozmanity�ch tvaru�  a dodaly svatomartinske�mu 
vec�eru obvykly�  podmanivy�  ra� z.  
V samotne�m pru� vodu se naplno uka� zalo, s jak 
hojnou u� c�ast�� se tato mila�  akce setkala, a je zr�ejme� , 
z�e jej�� tradice v Nade� jkove�  jen tak nezanikne.  

Petra Macháčková  

Svatý Martin na svém bílém koni nakonec na nadějkovské 
náměstí dorazil. Sníh s sebou prozatím nepřivezl, už jen svou 
přítomností ale jasně ukázal, že se zima a s ní i krásný čas 
Vánoc nezadržitelně blíží.  

Děti i se svým dospělým doprovodem se pochopitelně i letos 
nejvíce těšily na setmění, kdy s rozsvícenými lampiony všech 
tvarů a barev vyrazí průvodem po Nadějkově. Než se tak 
stalo, vzali všichni ve dvoře Polyfunkčního komunitního 
centra zavděk přichystaným občerstvením.  



   

     FARNOST  
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Vánoční slovo: Buďme milosrdní k lidem 
kolem nás a vnímaví k tomu, co potřebují 
Vážení a milí přátelé, farníci, sousedé, s vrcholem adventní doby se více uskutečňuje příprava 
na Vánoce. Je na nás přichystat dárky, po adventním věnci zajistit i vánoční stromeček, anebo 
začít s předvánočním úklidem. Závěr adventu nás zve také k duchovní přípravě a objevení 
smyslu našich činností.  

V stupujeme do va�noc�n��ch sva� tku� , ktere�  jsou 
oslavou pr���chodu Kra� le. Ano, v��me, z�e se 
Jez� ��s�  narodil pr�ed v��ce nez�  dve�ma tis��ci 
lety. A proto si pra�ve�  o Va�noc��ch nejen 

pr�ipom��na�me narozen�� Jez� ��s�ka jako d��te� te Boz���ho  
a Syna c�love�ka, ale take�  to, z�e Jez� ��s�u� v pr���chod 
(advent) na sve� t je pro lidstvo za�chranou i dnes  
a jednou se stane velkou oslavou vs�eho z� ive�ho. 
Vz�dyť Bu� h se stal c�love�kem, aby mohl pro na�s�  z� ivot 
zemr���t, a jako c�love�k vstal z mrtvy�ch boz�skou moc��. 
Tak dal vs�em lidem moz�nost z� ��t. A k nove�mu z� ivotu 
na� s ma�  dnes pr�ive� st to, z�e mu budeme ve� r�it. 
 Pr�eji na�m vs�em, abychom v te� to dobe�  poznali,  
z�e ve�ci a da� rky, ktere�  si da�va�me o Va�noc��ch, jsou 
pr�ipom��nkou, symbolem a projevem toho, co uc�il  
a z� il Jez� ��s�  Kristus: Milujte druhe�  jako sebe. Chceme-li 
projevit la� sku, neznamena�  to, z�e druhy�  dostane 
vs�echno, co chce. Znamena�  to sp��s� , z�e jsme schopni 
rozpoznat, co mu prospe� je k dobre�mu. Pozna�me 
pak, z�e Va�noce nemus�� by� t zahrnuty hromadami 

da� rku� , ale mnohem v��c mohou by�t naplne�ny projevy 
bl��zkosti, opory, souna� lez� itosti, sluz�by, odpus�te�n��, 
jednoty a odpove�dnosti za nas�e okol�� i za tento sve� t.  
 Vn��ma�m za� roven� , z�e pr���lez� itost�� k takovy�mto 
projevu� m souna� lez� itosti na�m tato doba pr�ina� s� �� 
pome�rne�  dost. Buďme otevr�en�� k tomu, aby nas�e 
postoje vycha� zely z nas�eho srdce, a ne jen z toho,  
co slys� ��me a vid��me, anebo co r���kaj�� druz��... Buďme 
vn��mav�� k tomu, co potr�ebuj�� lide�  okolo na�s, co 
potr�ebuje nas�e spolec�nost. Ve�dom�� me�  vlastn�� 
neve�domosti a neznalosti ve�c�� mu� z�e ve� st k s�irs� ��mu 
vn��ma�n��, z�e nejsem leps��� nez�  ti druz��. Buďme  
i milosrdn�� k lidem kolem na� s, bl��zky�m i vzda� leny�m; 
vz�dyť i my touz���me po milosrdenstv�� vu� c�i na�m 
samy�m. Ať na� s tedy takove�  projevy la� sky napln� uj�� 
radost��, ktera�  je dlouhodoba� . 
 Na tomto m��ste�  bych chte� l vyja�dr�it vde�c�nost a 
nade� ji, kterou objevuji v z� ivote�  v��ry. Pr�eji kaz�de�mu  
z na� s, aby byl vn��mavy�  k dobrote�  Boha a k tomu, jak 
svu� j dobry�  obraz vloz� il do kaz�de�ho c�love�ka, kaz�de�ho 
z na� s. A az�  budeme hodnotit tento rok chy� l��c�� se  
k za�ve� ru, ať vid��me pr�edevs� ��m dobre�  skutky  
a uda� losti, ktere�  do nas�eho z� ivota pr�ina� s�ej�� pokoj. 
Tak jako pasty�r�i uprostr�ed va�noc�n�� chladne�  noci 
uvide� li sve� tlo a ande� la, ktery�  zve�stoval radost, ať  
i nas�e posmutne� le�  chladne�  vy�razy tva� r�e prostoup�� 
teplo radosti. 
  
Va�noce prostoupene�  radost��, 
sve� tlo vycha� zej��c�� z Betle�ma  
do vs�ech te�z�kost�� a temnot tohoto 
sve� ta a pozna�n�� Boha v d��te� ti 
poloz�ene�m v jesl��ch va�m pr�eje,  
na setka�n�� se te�s� �� a z�ehna�  va�m  

P. Pavel Němec, administrátor farnosti Nadějkov 

Bohoslužby nadějkovské farnosti 
o vánočních svátcích 
Chtěl bych vás pozvat ke společnému prožití svátků také  
při slavnostních bohoslužbách v našich farnostech. A kde to 
není možné, využijte, prosím, i příležitost v rodině. 
Pátek 24. prosince: Borotín – mše svatá pro děti a rodiče 
(15.30) 
Pátek 24. prosince: Nadějkov – betlémské světlo (kostel 
otevřený od 13 do 15 hodin) 
Pátek 24. prosince: Nadějkov – „půlnoční mše“ (21.00), 
Jistebnice – „půlnoční mše“ (22.30) 
Sobota 25. prosince: Nadějkov – Narození Páně (8.00) 
Neděle 26. prosince: Nadějkov – Sv. Rodiny (8.00), Nový 
Kostelec – mše (11.00) 
Sobota 1. ledna: Nadějkov – Nový rok, slavnost Matky Boží – 
mše svatá (8.00) 
Neděle 2. ledna: Nadějkov – mše sv. (8.00) 
Sobota 1. ledna – čtvrtek 6. ledna: Tříkrálová sbírka.  
Aktuální informace o bohoslužbách a dalších událostech  
v církvi sledujte ve vývěsce u kostela, nebo na webu farnosti 
http://farnostjistebnice.cz/.  
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ADVENTNÍ TRADICE  

Na náměstí se rozzářil vánoční strom, 
covidový stín tradici do tmy neuvrhl 
O první adventní neděli bylo na náměstí Prokopa Chocholouška živo. Tradiční rozsvícení 
vánočního stromu mělo být vzhledem k současné ponuré situaci spojené s covidem víceméně 
formální, Nadějkovští si však svou tradici nenechali ukrást. V příjemném podvečeru se jich  
u prozatím potemnělého stromu sešlo hned několik desítek. 

J es�te�  nez�  vs� ichni spolec�ne�  odpoc���tali vter�iny  
do rozsv��cen�� stromu, pr�iv��tal je starosta Arnos�t 
Nova�k a popr�a� l pr���tomny�m klidny�  adventn�� c�as. 
A nejen jim. „Vs�ichni spolec�ne�  se te� s���me na 

Va�noce se svy�mi rodinami. Vzpomen� me ale i na ty, 
kter��� v souc�asnosti podobne�  s� te� st�� nemaj��. Popr�ejme 
jim brzke�  uzdraven��,“ nezapomne� l na lidi, ktery�m 
nel��tostne�  vstoupilo do z� ivota onemocne�n�� covidem. 
 O symbolice adventu mile pohovor�il take�  
administra� tor nade� jkovske�  farnosti P. Pavel Ne�mec. 
„Sve� tlo se nacha� z�� tam, kde jsou ne� jake�  dobre�  
vztahy, sve� tlo je tr�eba i radostny�  u� sme�v na tva� r�i 
c�love�ka,“ poznamenal mimo jine� . 
 O pa� r des��tek vter�in pozde� ji se nade� jkovsky�  va�noc�n�� 
strom za potlesku pr�ihl��z�ej��c��ch rozza� r�il, stejne�  jako 
kra� sny�  dr�eve�ny�  betle�m v jeho bl��zkosti.  
 „Uz� ��vejte si pohodu sva� tku�  spolec�ne�  se svy�mi 
bl��zky�mi. Proz�ijte hezke�  chv��le, de� tem hodne�  da� rku�   
a me� jte se fajn. Kra�sne�  Va�noce,“ zakonc�il oficia� ln�� 
program u stromec�ku Arnos�t Nova�k. 
 Lide�  vs�ak ani pote�  domu�  nespe�chali. De� ti 
nasme�rovaly svou pozornost k osv��cene�mu 
dr�eve�ne�mu betle�mu, dospe� l�� vyuz�ili moz�nosti 
popov��dat si u nove�  rozsv��cene�ho stromu. 

 Sva� tec�n�� atmosfe� ru prvn�� adventn�� nede� le si pr�is�ly 
uz� ��t i kamara�dky Zden� ka Kvasnic�kova�  a Zden� ka 
Pra� s�kova� . „Stromec�ek je hezc���, nez�  by�val jes�te�  pr�ed 
pa� r lety. Dr���v byly totiz�  jine�  sv��c�ky, ale pak pan 
starosta zar���dil tohle kra� sne�  osve� tlen��. Jes�te�  pr�ed pa� r 
lety tady neby�val ani ten betle�m. Je to va� z�ne�  moc 
hezke� ,“ shodly se. Pr�ekvapil je i poc�et lid��, kter��� se  
na na�me�st�� v Nade� jkove�  ses� li. „Nec�ekaly jsme, z�e jich 
tady bude tolik. Sp��s�  jsme si myslely, z�e jich hodne�  
zu� stane doma kvu� li pandemii. Ta na�m bohuz�el 
zrus�ila dals��� program, ktery�  tu vz�dycky by�val, coz�  je 
samozr�ejme�  s�koda,“ prohla� sily svorne� .  
 Obe�ma Zden� ka�m ude� lala radost i skromna� , lec� 
v��tana�  sne�hova�  nad��lka. „Je to super. Dlouho jsem 
nezaz�ila, aby pr�i rozsv��cen�� stromec�ku bylo takhle 
nasne�z�eno,“ dodala Zden� ka Pra� s�kova� .        
 Va�noc�n�� strom zaza� r�il… a nejkra� sne� js� �� sva� tky v roce 
v Nade� jkove�  pra�ve�  zac�aly. Tak si je uz� ijme...!  

Pavel Šácha   

Pýchou Nadějkova je bezesporu překrásný dřevěný betlém, 
který vznikl pod šikovnýma rukama řezbáře Pavla Heberta  
z Milevska. Jeho první část ozdobila místní sváteční tradici  
už před dvěma lety, druhá přibyla v loňském roce.  

Vánoční Nadějkov. Jeho obyvatelé i návštěvníci se také letos 
mohou těšit z tohoto působivého svátečního koloritu.  
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ŠIKOVNÉ RUCE  

Adventní tvoření s floristkou Evou Brožovou 
K vánočním svátkům a jejich přípravám neodmyslitelně patří také výroba adventních věnců  
a nejrůznějších vánočních dekorací. Povedené sváteční propriety se rodily také pod šikovnýma 
rukama nadějkovských žen a dívek.    

V  sobotu 20. listopadu zav��tala  
do r�emeslne�  d��lny Polyfunkc�n��ho 
komunitn��ho centra Nade� jkov floristka 
Eva Broz�ova�  z Petrovic. A nepr�ijela  

s pra� zdnou. S sebou pr�ivezla spoustu tradic�n��ho 
sva� tec�n��ho materia� lu – smrkove�  a jedlove�  
ve� tvic�ky, kolec�ka sus�eny�ch pomeranc�u�  a sus�ene�  
kve� tiny, barevne�  ban� ky a mas� le, zlate�  zvonec�ky, 
sv��c�ky a dals� �� drobnu� stky, ktere�  za� hy poslouz� ily 
k ozdoben�� adventn��ch ve�ncu� . Pod jej��m 
trpe� livy�m veden��m vznikly na� padite� ,  
a pr�edevs� ��m kra� sne�  ve�nce a sv��cny, ktere�  nove�  
zkra� s� luj�� te�me� r�  patna� ct domovu� . Spolu s na�mi 
pomyslne�  odpoc���ta� vaj�� dobu, ktera�  jes�te�  zby�va�  
do S� te�dre�ho dne.       Petra Macháčková 

Účastnice tvořivého odpoledne v komunitním centru se  
do práce pustily s elánem i patřičnou trpělivostí. Výsledky 
jejich úsilí ale rozhodně stály za to.  

Stezky Toulavy se stanou součástí dálkových tras 
Stezka u� dol��m Luz�nice mezi Ty�nem nad Vltavou  
a Ta�borem a Stezky do Prc�ice, ktere�  chysta�  
turisticka�  oblast Toulava, se stanou souc�a� st�� s��te�  
da� lkovy�ch tras Via Czechia. V turisticke�  oblasti 
Toulava se tak otevr�e novy�  turisticky�  koridor, ktery�  
bude pr�iva�de� t na�vs�te�vn��ky do regionu. 
Via Czechia jsou da� lkove�  turisticke�  trasy, ktere�  
propojuj�� celou C�eskou republiku. V souc�asnosti 
existuj�� dve�  stezky – Severn�� a Jiz�n��, ktere�  vedou 
kolem nas� �� zeme�  po okruz�n��ch hora�ch.  
Pra�ve�  ale vznika�  "Stezka Str�edozem��m", ktera�  
propojuje nejseverne� js� �� a nejjiz�ne� js� �� bod C�eske�  

republiky. A pra�ve�  tato c�a� st povede od Prahy  
do Sedlc�an pr�es Sedlec-Prc�ici, Jistebnici a Borot��n  
do Ta�bora. Odtud bude pokrac�ovat Stezkou u� dol��m 
Luz�nice do Bechyne�  a da� l do C�esky�ch Bude� jovic.  
K cyklotrase Praha-V��den�  tak pr�ibude dals��� koridor, 
tentokra� t take�  pro pe�s� �� turisty. Toulava pr�itom  
na trase Ta�bor – Sedlec-Prc�ice – Sedlc�any pr�ipravuje 
Stezky do Prc�ice, ktere�  by me� ly turistu� m cely�  kraj 
le�pe pr�edstavit.  
Pro Toulavu jsou kl��c�ove�  – navazuj�� na sebe sluz�by 
v cestovn��m ruchu a tvor��� nab��dku pro turisty, kvu� li 
ktere�  mohou do Toulavy zav��tat.        Jan Sochor 
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NAŠE MATEŘINKA  

Děti ze školky prožily pestrý podzim  
a pečlivě se připravily i na advent  
Podzim nám utekl jako voda. Je to ještě nedávno, kdy jsme se prvního září těšili po prázdninách 
do školky. Najednou uplynul konec listopadu a na dveře nám zaťukal advent. 

P odzimn�� c�as jsme si uz� ili se vs� �� 
para�dou. Objevovali jsme kouzlo 
pr���rody kolem na� s a z pr���rodnin si 
vytvor�ili spoustu zaj��mavy�ch ve� c��. 

Nejve� ts� ��m darem pro na� s letos byly spadane�  
listy. Jejich pestra�  barevna�  s�ka� la na�m doda� vala 
kreativn�� mys� lenky a my se neba� li je vyuz� ��t. 
Prostr�ed�� parku i lesa je bohaty�m zdrojem 
ru� zny�ch druhu�  stromu�  a ker�u� , ktere�  na� m 
darovaly nekonec�ne�  za� soby barevny�ch listu�   
a l��stec�ku� .  
 Jednou ze zaj��mavy�ch aktivit, ktere�  na� s  
ve s�kolce potkaly, bylo podzimn�� focen��. Pan 
fotograf pr�ijel s kra� sny�m podzimn��m pozad��m. 
Jako dekoraci jsme pouz� ili dy�ne� , ktere�  na� s v��taly 
u vchodu do s�kolky. Focen�� jsme si patr�ic�ne�  uz� ili 
a odme�nou pro na� s byly kra� sne�  u� sme�vy  
na sn��mka� ch.  
 Jak uz�  to kaz�doroc�ne�  by�va� , 11. listopadu pr�ij��z�d�� 
do kraje Martin na b��le�m koni. Ani letos na� m 
bohuz�el na tento den sn��h nepr�ivezl, coz�  na� s ale 
neodradilo a sami jsme si ho ve s�kolce vytvor�ili. 
Sne�hove�  koule z pap��ru procvic�ily nas�e ruc�ic�ky, 

a take�  na�m poslouz� ily pr�i por�a� dne�  koulovac�ce. 
Take�  Martinova b��le�ho kone�  jsme si alespon�  
vyrobili a uz�  se nemu� z�eme doc�kat, az�  opravdu 
doraz�� a pr�iprav�� na�m venku b��le�  pr�ekvapen��.  
 Ani letos na� s nemine na�vs�te�va Mikula� s�e a jeho 
druz� iny. S de� tmi se na pr���chod te� to svate�  trojice 
pec�live�  pr�ipravujeme; nacvic�ujeme ba� snic�ky a 
p��snic�ky, abychom je mohli Mikula� s� i pr�edne�st.  
A doufa�me, z�e c�ert��k ani letos nepochod�� a zase 
se do pekla vra� t�� s pra� zdnou (text vznikl ještě 
před Mikulášem—poz. red.).  
 Pr�ed na�mi je nejkra� sne� js� �� obdob�� v roce: 
Va�noce. Sve� tla, vu� ne�  a chute�  doprova� zej��c�� tyto 
vza� cne�  dny na�m umoz�n�� uz� ��t si sva� tec�n�� c�as, jak 
se slus� �� a patr���. Ve s�kolce uz�  se pr�ipravujeme  
na kaz�dodenn�� otv��ra�n�� adventn��ho kalenda� r�e  
a odpoc���ta� va�n�� dnu�  do vytouz�eny�ch Va�noc  
a na�vs�te�vy Jez� ��s�ka. Ani letos samozr�ejme�  
nebude ve s�kolce chybe� t zdoben�� stromec�ku  
c�i pec�en�� va�noc�n��ho cukrov��.  
 Za cely�  kolektiv mater�ske�  s�koly vs�em pr�ejeme 
klidne�  proz� it�� va�noc�n��ch sva� tku�  a pevne�  zdrav�� 
do nove�ho roku.        Kateřina Kolářová 
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SKAUTSKÉ OKÉNKO  

Skautský podzim: Objevování ostrovů,  
hry a (ne)tradiční vánoční plány 
Nejkouzelnější dny v roce už netrpělivě vyhlížejí také nadějkovští skauti. Vzhledem k současné 
epidemiologické situaci, či spíše navzdory jí zajímavě a mile uzpůsobili tradici Betlémského 
světla a v plánu zatím mají i tradiční zdobení stromečku pro zvířátka. Pokračují  pochopitelně  
i pravidelné páteční schůzky, na kterých jsou vítáni i případní noví kamarádi.        

S kautske�  schu� zky se uz�  od za� r��� ope� t konaj�� 
pravidelne� , a to kaz�dy�  pa� tek od 16 do 18 
hodin. Jejich letos�n�� program c��l�� na plavbu 
po ocea�nu a objevova�n�� novy�ch ostrovu� . 

 Nove� js���m c�lenu� m nas�eho odd��lu se snaz���me pr�ibl��z� it 
du� lez� ite�  skautske�  znalosti. Dost c�asu tra� v��me take�  
venku na farske�  zahrade� , kde patr��� mezi 
nejobl��bene� js� �� hry 'cukr, ka�va, limona�da' nebo 
vyb��jena� .  
 Pr�i etapovy�ch hra�ch mohou de� ti objevovat nove�  
ostrovy a pojmenova�vat je. Pr���kladem je tr�eba hra 
na pame�ť, kdy musely v parku naj��t ostrovy podle 
mapy a zapamatovat si obra� zky na nich. Ty pak 
nahla� sily vedouc��m, kter��� jim podle por�ad�� rozde� lili 
body. V��te� zny�  ty�m mohl ostrovy pojmenovat.  
Na programu by�vaj�� take�  hry na osvojen�� si 
skautsky�ch znalost��, jako napr���klad pra�ce s buzolou. 
 Aktua� lne�  navs�te�vuje schu� zky skoro 20 de� t��  
(5 skautu�  a skautek a kolem 14 sve� tlus�ek a vlc�at),  
i kdyz�  nikdy ne vs�echny najednou. A dver�e ma�me 
pochopitelne�  otevr�ene�  i pro dals��� za� jemce. Pokud je 
va�m mezi 6 az�  5 lety a chte� li byste se pr�idat  
do nas�ich r�ad, pr�ijďte na ne�kterou z pa� tec�n��ch 
schu� zek a mu� z�ete se pote�  do odd��lu zaregistrovat. 
Vs�echny du� lez� ite�  ve�ci o na� s najdete na stra�nka� ch 
www.nadejkov-sepekov.skauting.cz.    Jana Kotalíková 
 
Betlémské světlo 
Kaz�dy�  rok pr�ed Va�noci je 
v betle�mske�  jeskyni, kde 
se podle legendy narodil 
Jez� ��s�ek, zapalova�na 
sv��c�ka: takzvane�  
Betle�mske�  sve� tlo. Od n�� 
se zapa� l�� dals��� sv��c�ky, 
ktere�  pak skauti rozva� z� �� 
do ru� zny�ch sme�ru�   
a zapaluj�� od nich dals� ��  
a dals���. T��mto zpu� sobem 
se Betle�mske�  sve� tlo 
postupne�  s� ��r��� do nejru� zne� js� ��ch koutu�  Evropy  
i Ameriky. A pr�ed Va�noci doputuje i k na�m... 

 Obvykle by�va�  Betle�mske�  sve� tlo rozda�va�no  
na tradic�n��ch pr�edva�noc�n��ch setka�n��ch. Protoz�e na�s 
vs�ak sta� le tra�p�� s�patna�  epidemicka�  situace a pr�ed 
Va�noci se to nejsp��s�  nezme�n��, pr�idali jsme se  
k zaj��mave�mu na�padu opar�ansky�ch a jistebnicky�ch 
skautu� .  
 Od str�edy 22. prosince od 17 hodin budou sv��tilny  
s Betle�msky�m sve� tlem um��ste�ny v alta�nku na farske�  
zahrade�  a pr�ed ru� zny�mi domy v obc��ch. Lide�  si 
mohou s vlastn�� lucernou c�i sv��c�kou ude� lat 
procha� zku k ne�ktere�mu z te� chto m��st, tam si 
Betle�mske�  sve� tlo zapa� lit a odne�st. Kde jsou lucerny 
rozm��ste�ne� , to zjist��te pr�ed Va�noci na plaka� tc��ch, 
nas� ich webovy�ch stra�nka�ch, pr���padne�  v mapce  
na webu nas�eho str�ediska trinactkaoparany.cz/
betlemske-svetlo. A budete-li cht��t, mu� z�ete 
dokonce do mapky sami pr�idat svou sv��c�ku a nechat 
ji pr�ed svy�m domem k dispozici kolemjdouc��m. 
 
Zdobení stromečku pro zvířátka 
Kaz�doroc�ne�  pr�ed Va�noci – ve� ts� inou 23. prosince – 
chod��me do lesa ozdobit stromec�ek pro zv��r�a� tka 
ru� zny�mi dobrotami, pr�esne� ji r�ec�eno m��sto pod n��m, 
aby srnky a zaj��ci nemuseli s�plhat do ve� tv��… Na tuto 
vycha� zku obvykle zveme i kohokoliv mimo na� s�  
odd��l; protoz�e vs�ak netus� ��me, jaka�  bude pr�ed sva� tky 
panovat situace, nebudeme rade� ji nic slibovat. 
Pokud se zdob��c�� vycha�zka uskutec�n��, objev�� se to  
na nas� ich stra�nka� ch a na plaka� tc��ch.        Anežka Černá 
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HLAS KNIHOVNY  

Školáci i děti z mateřinky si knihovnu oblíbili. 
Její dveře mohou kdykoli otevřít i noví zájemci 
Nastává adventní čas, blíží se Vánoce a starý rok se pomalu přehoupne do nového. Je zcela 
zřejmé, že nadcházející období budou podobně jako v loňském roce provázet protiepidemická 
opatření, která více či méně ovlivňují život každého z nás. Nenechme se tím ale rozhodit;  
bez ohledu na to, co se kolem nás děje, se pořád jedná o výjimečné období plné klidu a pohody. 
Najděme je tedy sami v sobě, nejlépe u vhodně zvolené knížky.  

V  nas� �� nade� jkovske�  knihovne�  je sta� le z c�eho 
vyb��rat, ať uz�  z knih sta� vaj��c��ch, novy�ch 
nebo te� ch z vy�me�nny�ch fondu� . Spolec�ne�  se 
sta� ly�mi c�tena� r�i zvu do knihovny vs�echny, 

kter��� jes�te�  neme� li odvahu nebo c�as k na�m zav��tat  
a zaz� ��t si, jaka�  je to para�da nata�hnout se s kn��z�kou, 
vyc�istit si hlavu a nechat se una� s�et poutavy�m 
pr���be�hem. 
 V r���jnu na�m zac�aly take�  krouz�ky c�ten�� pro 
pr�eds�kola�ky a s�koln�� de� ti. Pr�i zahajovac�� hodine�  si 
de� ti z mater�inky prohle�dly novou knihovnu. 
Na� sledne�  si poslechly poha�dku O posledn�� vlas�tovce, 
nauc�ily se ba�snic�ku a prolistovaly poha�dkove�  
kn��z�ky, ktere�  se jim hned na prvn�� pohled zal��bily. 
Pravidelne�  se s nimi setka�va�me kaz�dy�  c�tvrtek 
dopoledne a c�teme si poha�dky. Tr�eba o tom, z�e 
princezny nez� ij�� jen na za�mc��ch, o zv��r�a� tka�ch v lese  
i v hospoda� r�stv��, o jejich uz� itku pro na�s, a take�   
o vztahu k pr���rode�  a jej�� ochrane� . 
 Take�  de� tem s�kolou povinny�m se nova�  knihovna 
l��bila. Na u� vod si vyplnily pr�ihla� s�ku, listovaly  
v kn��z�ka� ch, hra� ly hry. Pro spolec�ne�  c�ten�� jsme si 
vybrali kn��z�ku Stras�idelnicka�  od Lucie Magas�va� ri. 
Vypra�v�� pr���be�h z praz�ske�ho metra, odkud si dva 
bra� s�kove�  Ondra a V��tek pr�inesou domu�  opravdicke�  
stras� idlo: Str�apa�c�e! Hned se s n��m spr�a� tel��, ale to 
jes�te�  netus� ��, co vs�echno ma�  tenhle tvor za lubem  
a jaka�  dobrodruz�stv�� spolec�ne�  zaz� ij��.  
 Se s�koln��mi de� tmi se v knihovne�  scha� z��me  
ve c�tvrtek odpoledne. 
 Pr�eji va�m kra�sne�  proz� it�� va�noc�n��ch sva� tku� , 
opravdovy�  klid, la� sku a pohodu nejen s knihou  
v ruce.               Petra Macháčková 

Výpůjční doba knihovny: 
Pondělí:  09.00 – 16.00 
Čtvrtek:  09.00 – 16.00 
Pátek:   12.00 – 18.00 

Telefonní kontakt: 739 423 451 

„Paní knihovnice nám nejprve přečetla podzimní 
příběh a poté jsme si vytvořili ježečky z listů. Nakonec 
jsme prozkoumali nové prostory knihovny a objevili 
spoustu knížek a časopisů. Moc se těšíme na další 
strávený čas mezi knížkami.“  

Z webových stránek ZŠ a MŠ Nadějkov  
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PŘÍBĚH HLASU  

Slevu na slevu uplatňovati nelze (!?) 
Také se vám při slově „sleva“ honí hlavou nejčernější myšlenky o nepoctivých obchodních 
praktikách, prapodivných cenách a v neposlední řadě i pochybné kvalitě? Tak přesně takhle to 
mám já. Neříkám, že slevy nevyužívám; vždyť bych si ani nenakoupila, když polovina zboží hlásí 
akci, slevu, akci na akci a slevu na slevu.  

S kutec�ne� , bez akce uz�  vlastne�  nenakoup��me, 
protoz�e na�s vs�echny r�ete�zce krm�� 
vy�hodny�mi na�kupy, kdy 
ma�me pocit, z�e to vlastne�  

mus��me dostat zadarmo. A vu� bec 
na�m v tom slevove�m s���lenstv�� 
nedocha� z��, z�e to ne�kdo vyrob��, 
zabal��, doveze a hod�� do rega� lu.  
Za to vs�echno se proste�  mus�� 
zaplatit, ať chceme nebo ne. Ale 
nebojte se, vs�echny r�ete�zce, ať  
uz�  zac���naj��c�� nebo ty dlouholetou 
prax�� otr�ele� , v tom dobr�e ume� j�� 
chodit.  
 Jeden takovy�  se mi podar�ilo 
se svoj�� kamara�dkou navs�t��vit. Mega velky�  na� zev 
prodejny nad vchodem odkazoval na v��ce nez�  
dvacetiletou praxi v oboru. Nova�  a kra�sne�  vypadaj��c�� 
poboc�ka (v nas�em okresn��m me�ste�  jedina� ) na�s 
proste�  vcucla dovnitr�  a my se ani nebra�nily. Mile�  
prodavac�ky ve slus� ivy�ch stejnokroj��ch, jak jinak  
nez�  ve firemn��ch barva�ch, kmitaly po place jak pilne�  
z�abic�ky, s pusinkami od ucha k uchu a laskavy�m 
pohledem plache�  lane� . Nena�padne�  kontrolovaly nas�e 
pra� zdne�  kos� ��ky a dopln� ovaly pr�i tom sa�hodlouhe�  
rega� ly. Vs�echny byly k prasknut�� nabite�  von� avy�m, 
prakticky�m zboz���m kaz�dodenn�� potr�eby, dokonce 
znac�ek, ktere�  jsem v jiny�ch takovy�ch obchodech 
nezahle�dla. A protoz�e se na na� s ze vs�ech koutu�  valily 
informace o skve� ly�ch sleva� ch (vz�dyť odolejte 
takovy�m sleva�m jako 20% uv��tac�� kupo� n, 15% sleva 
za ve� rnost, 10% narozeninova�  sleva…!) a dals� ��ch 
klubovy�ch vy�hoda� ch, neva�haly jsme ani na chvilku. 
Vys�trachaly jsme z kabelek sve�  star�ic�ke�  mobily  
a chte� ly se rovne�z�  sta� t c�lenkami tohoto super klubu. 
Jaly jsme se pro na�s „Husa�kovy de� ti“ nelehke�ho 
u� kolu – staz�en�� aplikace, kterou jsme pro poskytnut�� 
zm��ne�ny�ch velkorysy�ch musely namac�kat mezi 
ostatn�� ikonky na plochu mobilu.  
 Be�z�ne�  neposkytuji soukrome�  info o datu narozen��,  
e-mailu a podobne�  na� lez� itosti. Jenz�e sleva je sleva  
a jes�te�  k tomu 20% uv��tac��… To se rozs�oupneme!  
A protoz�e si nas�e bohate�  ks�tice z�a� daj�� pravidelnou 
pe�c�i, o svu� j chrup se stara�me, sec� na�m s��ly stac���, ra�dy 
von��me a v neposledn�� r�ade�  bez proble�mu�  

konzumujeme zdrave�  bio dobroty, staly jsme se 
be�hem deseti minut klubovy�mi c�leny. Samozr�ejme�  

s vy�hodou uv��tac��ho kupo� nu s 20% 
slevou, ktery�  mi obratem pr�is�el na mobil. 
 Nala�dovaly jsme s kolegyn� kou kos���k  
az�  po okraj, takz�e na� s c�a� stka 1400 Kc�  
u pokladny ani moc nepr�ekvapila. 
Namac�kala jsem svu� j pin, kasa 
schroustala me�  virtua� ln�� pras�ulky  
a usm��vaj��c�� se prodavac�ka mi podala 
dlouhy�  u� c�et. I ja�  se usm��vala, ale jen do 
chv��le, nez�  jsem si pr�ec�etla v doln�� c�a� sti 
u� c�tenky, z�e 20% uv��tac�� sleva c�in�� 32 Kc�.  
 Nejsem z�a�dny�  matematik, ale ani blbec, 
abych si nespoc���tala, z�e dvacet procent 

z c�a� stky, kterou jsem zaplatila, nen�� dvojciferne� , ale 
trojciferne�  c���slo. V koutku dus�e jsem proto doufala, 
z�e se proste�  ne�kde stala chybic�ka, ktera�  se vysve� tl��, 
pr�epoc���ta�  a ja�  se doberu vytouz�ene�  uv��tac�� slevy. 
Slus�ne�  jsem poz�a�dala pokladn��, zda by mi vysve� tlila, 
kde se stala chyba.  
 „Na u� c�tu ma� te hve�zdic�kou oznac�ene�  poloz�ky, ktere�  
uz�  jsou v akci a na ktere�  se tato sleva nevztahuje,“ 
prohla� sila a ma�vala pr�ede mnou maly�m 
informac�n��m leta�c�kem. 
 „Dobr�e“, pravila jsem. „Ale co ty poloz�ky  
bez hve�zdic�ky?“  
 'Z� abic�ka' zalapala po dechu a zavolala si na pomoc 
vedouc��. Ta svou podr���zenou ve� rne�  napodobila a  
po nas�em konstatova�n��, z�e je poloz�ek s hve�zdic�kou 
v sa�hodlouhe�m paragonu opravdu ma� lo a slevu si 
proto zaslouz� ��me, odbe�hla do kancela� r�e na poradu. 
Za pa� r minutek se k na�m hrnula, pusinku zase  
od ucha k uchu, a sde� lila na�m, z�e i na poloz�ka�ch bez 
hve�zdic�ky uz�  je vlastne�  sleva, nac�ez�  na� s ta�hla 
k rega� lu� m. Ukazovala na�m male�  cedulky pod 
cenovkami, ktery�ch byla plna�  prodejna.  
A nekompromisne�  na�m vysve� tlila, z�e uz�  jsme vlastne�  
slevu dostali, a tud��z�  slevu na slevu uplatnit NELZE!!! 
 T��m take�  pro na�s nepr���lis�  u� sme�vny�  pr���be�h skonc�il, 
protoz�e blbce ze sebe de� la�m nerada. Pr�i odchodu 
jsme procedily mezi zuby ne�co o nekaly�ch 
praktika�ch a klama�n�� za�kazn��ka, coz�  na�m v tu chv��li 
bylo u� plne�  k nic�emu. No a za us�etr�eny�ch 32 korun 
jsme si kaz�da�  sl��zly kopec�ek zmrzliny…      (majabur) 
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Čertovo břemeno běžkaře láká. „Návštěvnost 
byla minulou zimu vysoká,“ těší Karla Tůmu   
Místním obyvatelům i pravidelným návštěvníkům tohoto kraje není třeba projekt mikroregionu 
Společenství obcí Čertovo břemeno dalekosáhle představovat. Také Nadějkov je pevnou 
součástí tohoto svazku dvanácti obcí a hrdě mu propůjčuje veškerou krásu, osobitou atmosféru 
i nezbytné zázemí. 

S  na� stupem mrazivy�ch dnu�  a oc�eka�vane�  
sne�hove�  nad��lky se dosta� vaj�� do centra 
pozornosti zimn�� volnoc�asove�  a sportovn�� 
aktivity.  Cele�  jeho u� zem�� je bohate�  protkane�  

udrz�ovany�mi be�z�kar�sky�mi trasami v celkove�  de� lce 
zhruba 85 kilometru� . Pe�c�e o ne�  nen�� starost�� 
profesiona� lu� , ale za� lez� itost�� ryz��ho nads�en�� 
dobrovoln��ku�  a jejich touhy umocnit proz�itky 
sezonn��ch hostu�  z toulek t��mto pr���rodn��m klenotem. 
 Plnohodnotne�  to plat�� take�  o pr���prava�ch stop  
v aktua� ln�� lyz�ar�ske�  sezo� ne� , a to navzdory vs�em 
objektivn��m pot��z� ��m a v neposledn�� r�ade�  i 
nepr���jemne�  pandemicke�  situaci. Nejen o tom, ale 
take�  o sve�m osobn��m vztahu k m��stn��mu kraji se 
rozpov��dal Karel Tůma, pr�edseda svazku 
Spolec�enstv�� obc�� C�ertovo br�emeno.        
 
Minulá zima po dlouhé sobě ukázala milovníkům 
zimních sportů tu příjemnější tvář a sněhu byl 
dostatek. Jak se to promítlo do života na Čertově 
břemeni?  
 Pr�edchoz�� zimn�� sezo� na nab��dla po ne�kolika 
s�patny�ch letech ne�kolik ty�dnu� , kdy bylo moz�ne�  
upravit be�z�kar�ske�  stopy na velke�  c�a� sti tras. 
Vzhledem k omezene�mu cestova�n�� a nastaveny�m 
pandemicky�m opatr�en��m byla na�vs�te�vnost velmi 
vysoka� . Lide�  vyhleda�vali alespon�  ne� jakou moz�nost 
vyz� it�� a aktivn��ho odpoc�inku a pr���znive�  poc�as�� 
pr�ila� kalo i spoustu novy�ch be�z�kar�u� . Faktem je, z�e 
k vysoke�  na� vs�te�vnosti pr�isp��va�  i dobra�  dopravn�� 
dostupnost z okoln��ch me�st. Snaz� ili jsme se 
pravidelne�  – a ne�kdy i ne�kolikra� t denne�  – 
poskytovat informace na facebookove�m profilu 

C�ertova br�emene. Zr���dili jsme take�  moz�nost platby 
pr���spe�vku�  pomoc�� QR ko� du. 
Sněhové podmínky jsou jedna věc a péče o stopy 
druhá. Bývá hodně složité se s ní vypořádat?  
 Tady bych pr�edevs���m ra�d pode�koval vs�em, kter��� se 
jakkoliv pod��leli na u� drz�be�  be�z�kar�sky�ch tras. 
Starostu� m jednotlivy�ch obc��, majitelu� m pozemku� , 
pracovn��ku� m zajis�ťuj��c�� u� drz�bu stop, zame�stnancu� m 
u� r�adu v Borot��ne�  i dals���m lidem.  V souvislosti se 
stoupaj��c��mi cenami pohonny�ch hmot je pro na� s 
vz�dy t��m nejte�z�s� ��m rozhodnut��m, kdy a zda vu� bec 
s u� pravou stop zac���t. Nen�� totiz�  moz�ne�  je upravovat 
po kaz�de�  sne�hove�  pr�eha�n� ce, nebo pr�ed 
pr�edpokla�dany�m oteplen��m. 
Kde jste narazili na největší úskalí? 
 Zm��ne�ny�  velky�  poc�et na�vs�te�vn��ku�  pr�ina� s�el 
v ne�ktery�ch dnech proble�my s nedostatkem 
parkovac��ch m��st. Mnoz�� be�z�kar�i vinou toho 
parkovali automobily pr���mo na silnici a omezovali 
ostatn�� r� idic�e pr�i pru� jezdu jednotlivy�ch lokalit. 
Dals���m proble�mem je zme�na ve vyuz� it�� jednotlivy�ch 
pozemku� , po ktery�ch be�z�kar�ske�  trasy vedou. 
Ne�ktere�  travn�� porosty totiz�  procha�zely obnovou,  
a proto byla u� prava stopy pr�i mens���m mnoz�stv�� 
sne�hu v ne�ktery�ch u� sec��ch takr�ka vylouc�ena� .  ▶▶▶ 

UPOZORNĚNÍ    
Stejně jako v minulých letech plánuje svazek obcí úpravu 
běžeckých tratí rolbou, traktorem i sněžným skútrem. 
Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům za pohonné hmoty 
bude tratě a parkoviště udržovat pouze za předpokladu 
příznivých sněhových a teplotních podmínek. Informace  
o aktuální situaci naleznete na webových stránkách  
a facebookovém profilu Čertova břemene. 
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▶▶▶ Jak moc si lidé vaší práci při zajištění 
zimních radovánek váží?  
 Velky�m a pr���jemny�m pr�ekvapen��m je pro na�s 
mnoz�stv�� financ�n��ch daru� , ktere�  jsme v minule�m 
roce obdrz�eli pr�edevs� ��m od jednotlivy�ch be�z�kar�u�   
a pr���znivcu�  be�z�kar�sky�ch tras. Svou spokojenost 
vyjadr�ovali i kra� tky�mi vzkazy, ktere�  pos��lali pr�es 
facebook, anebo je uvedli do pozna�mky pr�i zasla�n�� 
financ�n��ho daru. Na te�chto darech se nakonec 
podar�ilo vybrat pr�es 130 tis��c korun, coz�  sice 
nepokrylo u� plne�  vs�echny na�klady, ale vy�znamne�   
to pr�ispe� lo ke zda� rne�mu financova�n�� u� drz�by.  
Stojíme na prahu letošní zimy a jistě bedlivě 
sledujete dlouhodobé meteorologické 
předpovědi. Jak se na ni připravujete? 
 Ma�me uz�  za sebou schu� zku se za� stupci jednotlivy�ch 
obc�� a s ostatn��mi pracovn��ky. Snaz���me se zleps� it 
informovanost o aktua� ln��m stavu tras, aktualizovat 
webove�  stra�nky i facebookovy�   profil. No a 
samozr�ejme�  se pr�ipravuje technika na u� drz�bu stop… 
Chystáte pro běžkaře na Čertově břemeni nějaké 
novinky?  
 Krome�  jiz�  zmin� ovane�  pravidelne�  aktualizace nas�eho 
webu bychom jes�te�  ra�di opravili ne�ktere�  ukazatele a 
mapy 'lyz�otras'. Tak jako vz�dycky budou pr�ednostne�  
upravova�ny trasy v centra� ln�� c�a� sti C�ertova br�emene. 
Pro ve� rne�  pr���znivce b��le�  stopy jsme nove�  pr�ipravili 
malou pozornost: placku s logem. Chceme tak 
symbolicky odme�nit da� rce, kter��� podporuj�� u� drz�bu 
nas� ich trat��. Kaz�dy� , kdo na�m pr�ispe� je c�a� stkou 100 Kc� 
a vys�s� �� a do zpra�vy pro pr���jemce uvede svoji adresu, 
obdrz� �� od na� s tento maly�  suveny�r. 
Povídáme si o běžkařských trasách, mikroregion 
Čertova břemena je však pozoruhodný ve všech 
ročních obdobích. Máte už nějaké bližší vize  
a představy o dění v příštím kalendářním roce?  

 V listopadu se uskutec�nila 
schu� zka se za� stupci Toulavy.  
Na prosincove�m jedna�n�� 
Spolec�enstv�� obc�� C�ertova 
br�emene budeme jednat  
o zapojen�� se do pla�novane�ho 
projektu propojen�� turisticky�ch 
tras pr�es u� zem�� mikroregionu. 

Tento projekt by me� l pr�ine� st koncepc�n�� postup  
pr�i u� drz�be�  i realizaci da� lkovy�ch tras. 
Pokud byste měl do tohoto krásného koutu 
přírody nalákat nové návštěvníky, co by  
v pozvánce určitě nesmělo chybět?  
 Po krajina� r�ske�  stra�nce pr�edstavuje u� zem�� C�ertova 
br�emene jeden z nejmalebne� js� ��ch koutu�  na rozhran�� 
Str�edoc�eske�ho a Jihoc�eske�ho kraje. D��ky absenci 
pru� myslu, velky�ch liniovy�ch staveb i rozumne�mu 
pr���stupu k zeme�de� lske�mu hospodar�en�� si na mnoha 
m��stech zachovalo pu� vodn�� ra� z vc�etne�  drobny�ch 
sakra� ln��ch staveb, kamenny�ch z��dek, rozpty� lene�  
zelene�  a podobne� . R� ekl bych, z�e pr�ipom��na�  kraj 
nas� ich pr�edku� . Je to krajina 's pame� t��'.  
Prozradíte, jaký kout či konkrétní místo v tomto 
kraji máte vy osobně nejraději?  
 Je to okol�� kostela na Kostelci, ktere�  nab��z�� v kaz�de�m 
roc�n��m obdob�� na�dherne�  vy�hledy do krajiny. 
Samotny�  kostel ma�  pro me�  silny�  'genius loci'. Je to 
historicky i duchovne�  velmi bohate�  m��sto a tvor��� 
dominantu cele�ho okol��. Mus��m r���ct, z�e tuto lokalitu 
navs�te�vuji a necha�va�m ji na sebe pu� sobit. 
Naše povídání vzniklo pro Hlas Nadějkova.  
Co pro vás právě Nadějkovsko znamená, ať už  
z hlediska společenství, anebo z osobní roviny?  
 Cely�  svu� j z� ivot tra� v��m v Borot��ne�  a krajina 
Nade� jkovska i Jistebnicka, ktera�  s Borot��nskem 
soused��, pro me�  byla uz�  od mla�d�� c�asty�m c��lem 
vy� letu�  na kole i pe�s�ky. I dnes se na ru� zna�  m��sta  
a vyhl��dky, na ktere�  je tento kraj bohaty� , ra�d vrac��m. 
Vezmu-li samotny�  Nade� jkov, osobne�  je mi l��to 
nevyuz� ite�ho za�mku, ktery�  by i s pr�ilehly�m parkem 
mohl le�pe vyuz���t svu� j potencia� l.  
               Pavel Šácha, foto: www.certovo-bremeno.cz  

LYŽAŘSKÝ VLEK HŮRKA 
Provoz na zdejší sjezdovce zajišťuje lyžařský vlek o délce  
220 metrů s dvaceti přepravními místy a kapacita 420 osob 
za hodinu. Nadmořská výška horní stanice je 639 metrů. V 
nevelkém hůreckém areálu je možné zalyžovat si za umělé-
ho osvětlení ve večerních hodinách, a také se občerstvit v 
místním bufetu. 

SKI AREÁL MONÍNEC  
Podstatně proslulejší a komerčně pojatý areál leží v nadmoř-
ské výšce 724 metrů. Návštěvníkům nabízí mimo jiné dvě 
červené sjezdovky o celkové délce 1 800 metrů, které jsou 
zasněžovány i technickým sněhem. I tady umožňuje lyžařům 
osvětlení oblíbené večerní lyžování. Přeprava je zajištěna 
třemi vleky a lanovkou s kapacitou 2400 osob za hodinu. 

Kam si vyrazit za sjezdovým lyžováním v okolí? 
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 OKÉNKO PRO…  

Hlas na výzvědách aneb Co na sebe prozradili 
Potkáváte je, znáte je, ale možná ne tak docela... Hlas Nadějkova je ale všetečný a ví všechno.  
A co neví, na to se zeptá, tak jako v tomto předvánočním vydání. 

Jak se vám žije v Nadějkově? „Mysl��m si, 
z�e jsem asi posledn�� roda�k pr���mo odtud z 
Nade� jkova. Vra� til jsem se sem na du� chod  
a uz�  patna� ct let tady z� iju, bohuz�el sa�m. Sa�m 
si var���m, sa�m si peru… Obc�as je mi smutno, 
ale sp��s�  si to nepr�ipous�t��m, protoz�e na to 
proste�  nema�m c�as. Por�a�d ma�m pra� ci nebo 
ne� jakou c�innost, ktera�  me�  zabav��. Vz�dycky 
se mi tady dar�ilo dobr�e. Kdyz�  jsem se sem vra� til, tahle moje chalupa byla na spadnut��, no a nakonec jsem  
z toho ude� lal toto bydlen��. Jen tak, bez architekta…“ 
O své celoživotní profesi. „Tat��nek byl obchodn��k a mne�  a bratrovi psal kroniku, kde bylo opravdu vs�echno. 
V��m tedy, z�e u na� s nahor�e bydlel pan doktor. Kdyz�  mi bylo tr�i a pu� l roku, tak mi rodic�e koupili kolobe�z�ku, me� l 
jsem taky takovy�  kufr���k jako on a jezdil jsem po pacientech. Uz�  tehdy jsem chte� l by� t doktorem. Vlastne�  az�  do 
listopadu lon� ske�ho roku jsem de� lal v Bechyni LSPP, tedy le�kar�skou sluz�bu prvn�� pomoci, kterou potom zrus�ili, 
a t��m to padlo.“ 
O úniku k zemědělství. „Kdyz�  mi bylo necely�ch s�edesa� t pe� t let, tak jsem restituoval statek ve Vojnic��ch.  
Ten jsem kompletne�  opravil, postavil tam pilu a deset let ho i spravoval. Pr�edstavte si to; dve�  ste�  hektaru�  lesa, 
devadesa� t krav a sto dvacet ovc��, pr�itom jsem pr�edt��m nikdy v zeme�de� lstv�� nede� lal…!“   
Muž mnoha směrů. „To je pravda. Bylo toho, a sta� le je opravdu hodne� . V de� tstv�� i jako dospe� ly�  jsem hra� l 
divadlo, samozr�ejme�  jsem vykona�val pra� ci le�kar�e. Byl jsem tr�eba i myslivec, vc�elar�  a ve�noval se take�  
skautingu. Pra�ve�  kvu� li tomu jsem byl perzekuovany� , a pr�esto jsem se stal Vzorny�m le�kar�em Jihoc�eske�ho kraje 
a byl vyznamenany�  Str���brnou hve�zdu za obe� tavou pra� ci. Z toho ma�m velkou radost.“ 
O současném dění kolem nás. „Je fakt, z�e je to tak trochu zmatek. Kdyz�  si ale vezmu situaci, ktera�  je ve sve� te� , 
tr�eba ohledne�  uprchl��ku�  na be� lorusko-ukrajinske�  hranici nebo u polsky�ch hranic, tak si r���ka�m: zaplaťpa�nbu� h 
za to, jak tady z� ijeme. Mnohdy si neva� z� ��me toho, co ma�me. A covid? To je hrozna�  ve�c. Bohuz�el je sta� le spousta 
hloupy�ch lid��, kter��� si to neuve�domuj��. Prozrad��m va�m, z�e ja�  nos��m sta� le pod kolenem jehlic�ku na bodu zvane�m 
Zu San Li. Podle c���nske�ho uc�en��, ktere�  jsem si c�a� stec�ne�  osvojil od bratrance, jenz�  byl deset let nasazeny�  jako 
doktor ve Vietnamu, zvys�uje dlouhove�kost a chra�n�� na� s pr�ed viry, nebo alespon�  zvys�uje imunitu proti nim.  
Coz�  jsem ostatne�  vyzkous�el na sobe�  i ne�kolika svy�ch pacientech.“ 
Jaké je vaše životní motto? „Je te�z�ke�  to shrnout, my�ch z� ivotn��ch motivu�  bylo mnoho. Ale kdybych ne� jaka�  
slova pr�ece jen naj��t, tak by to bylo neza�vide� t a poma�hat.“ 
Co nesmí chybět ve vašich Vánocích? „Az�  do lon� ske�ho roku to byla rodina, ale vinou proble�mu�  s covidem je 
to teď trochu sloz� ite� js���. Co se ty�c�e va�noc�n��ch zvyku� , kaz�doroc�ne�  si zdob��m stromec�ek a pr�ipravuji si kapra. 
Protoz�e mi ale pr�is� lo divne�  zab��jet ho ranou kladivem do hlavy, tak ho teď str���l��m malora� z�kou. Je hned mrtvy�   
a netra�p�� se.“ 
Co byste přál sobě i ostatním k Vánocům? „Pr�a�n�� pro lidi je jednoduche� : lidskost. Ja�  sa�m bych byl s�ťastny� , 
kdyby se mi jes�te�  podar�ilo opravit kapli ve Vojnic��ch, ktere�  byly od  osmna�cti let my�m domovem. K tomu m��stu 
ma�m samozr�ejme�  bl��zky�  vztah a je tam pochova�na i moje z�ena.“                  Pavel Šácha      

MUDr. Milan Jindrák 
89 let. Nadějkovský rodák, jenž celý svůj 
život zasvětil profesi lékaře, ale byl a stále 
je mimořádně činný i v jiných oblastech.  
Do rodného Nadějkova se vrátil na důchod 
z pošumavských Vojnic na Strakonicku, kde 
opravil a spravoval restituovaný statek. Má 
tři dcery, sedm vnoučat a osm pravnoučat.  
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ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL  

Hlas Nade� jkova zam��r�il na svy�ch gastronomicky�ch 
vy�zve�da� ch por�a�dne�  daleko: az�  na protilehlou stranu 
zeme�koule do Austra� lie! 
 
Místo svíček sluneční paprsky 
Zat��mco C�es�i zasedaj�� ke sva� tec�n��mu stolu v teple 
vyhr�a� te�ho domova a z okna hled�� na rampouchy  
a zasne�z�ene�  ulice, u protinoz�cu�  se s�te�drovec�ern�� 
vec�er�e odehra�va�  venku na terase nebo na pla� z� i.  
Aby take�  ne – vz�dyť Australane�  proz� ��vaj�� v prosinci 
pr���jemne�  le� to a narozen�� Jez� ��s�ka oslavuj�� pr��� 
tr�icetistupn� ovy�ch i vys�s� ��ch teplota�ch! A co je  
na stole? Na kdysi rozs���r�ene� js� ��ho va�noc�n��ho krocana 
ovs�em naraz��te jen zr���dkakdy. Ze sva� tec�n��ho 
j��deln��c�ku ho vytlac�ily ryby, mor�ske�  plody, sala� ty, 
zmrzlina, mraz�ene�  dezerty i tradic�n�� puding. 
 
Australský puding 

U pudingu se zastavme.  
Jeho podoba je totiz�  hodne�  
vzda� lena�  nas��� „solamylove�  
pochoutce“. Australane�  
oznac�uj�� pudingem sladky�  
chleb��c�ek plny�  kandovane�ho 
ovoce a or���s�ku� , ktery�  se 

nepec�e, ale var��� v misce ve vodn�� la� zni. Jeho ovocna�  

sloz�ka se pr�ipravuje s ne�kolikame�s��c�n��m 
pr�edstihem, protoz�e do sebe mus�� vta�hnout chuť  
a vu� ni ze sme�si brandy a rumu. I pr���mo pr�ed 
poda�va�n��m je v hlavn�� roli alkohol, ktery�m se puding 
pole�va� , aby ho na�sledne�  bylo moz�ne�  zapa� lit. 
 

Vzpomínka od protinožců 
Petr Markvart z Tábora jedny va�noc�n�� sva� tky v 
Austra� lii d��ky pobytu u sve�  tety proz� il. Potvrdil 
te�me�r�  vs�e, co se o Va�noc��ch na opac�ne�  strane�  nas� �� 
planety p��s�e. 
 „Tra�vil jsem S� te�dry�  den doma s tetou, ktera�   
do Austra� lie v osmdesa� ty�ch letech emigrovala a jej�� 
rodinou. Bylo na� s tam s�est. Sede� li jsme venku a bylo 
horko, ale atmosfe� ra byla sva� tec�n�� a klidna� . Je 
pravda, z�e mi teta pr�ipravila i na�s�  r� ��zek a sala� t, byť 
takovy�  dietne� js���. Ale me� l jsem i te�stovinovy�  sala� t s 
ne� jaky�mi kousky mor�ske�  ryby, zmrzlinovy�  dezert  
a kola� c�. Pamatuju si, z�e vedle v dome�  se ses�lo hodne�  
mlady�ch lid�� a bylo tam dost rus�no, i kdyz�  ne ne� jaky�  
pr�ehnany�  hluk. Pry�  je tam obvykle�  tra� vit S� te�dry�  den 
v co nejs� irs� ��m rodinne�m kruhu,“ pode� lil se o svu� j 
za� z� itek.  
Nezapomene na ne� j, ale jak du� razne�  poznamenal, 
mnohem rade� ji ma�  tradic�n�� c�eske�  Va�noce po boku 
sve�  manz�elky a dvou synku� .          Pavel Šácha 

Je libo sváteční večeři na rozpálené pláži 
a v plavkách? Zaleťte si k protinožcům!  
Řízek z kapra a bramborový salát, případně i chutná rybí polévka. To je ta nejklasičtější klasika. 
Jenže změna je život, říkají někteří a při přípravě sváteční večeře hledají inspiraci v tuzemsku  
i v jiných zemích. Jedno je však jisté: ať už máte na talíři vinnou klobásu, jiné druhy ryb, řízky  
z celeru, krocana, husu či jehněčí, vězte, že tou nejdůležitější ingrediencí je pravá vánoční 
atmosféra a pohoda, která u štědrovečerní tabule panuje. 

Z Oceánie zpátky do Nadějkova: na stole je kuba 
 
Z australsky�ch pla� z� �� se vraťme domu� . O svou s�te�drovec�ern�� tradici se se c�tena� r�i 
Hlasu pode� lila Štěpánka Čapková, administrativn�� pracovnice Obecn��ho u� r�adu 
v Nade� jkove� : „Ned��lnou souc�a� st�� nas��� s� te�drovec�ern�� vec�er�e je houbovy�  kuba. 
Jako prvn�� chod ma�me ryb�� pole�vku s opec�eny�m rohl��kem, pote�  poda�va�me 
kubu a pak jes�te�  kapra na c�erno. R� ��zek a sala� t j��me az�  25. prosince k obe�du.“ 
Suroviny: jemne�  krupky, su� l, c�esnek, cibule, sus�ene�  houby, ma� slo.  
Postup: Na hluboke�  pa�nvi rozpust��m ma� slo, osmahnu cibulku a kra� tce take�  
jemne�  krupky. Pote�  vs�e zaleju vodou, osol��m a var���m dome�kka. Mezit��m si  
v osolene�  vode�  uvar���m sus�ene�  houby, ktere�  pote�  sced��m a pr�ida�m k var�eny�m krupka�m. Da� le pr�ida�m ma� slo  
a tr�eny�  c�esnek a dosol��m podle chuti. Pokrm poda�va�me polity�  rozpus�te�ny�m ma�slem. A je hotovo…! Hodne�  lid�� 
de� la�  tohle j��dlo z krup, ale my ji de� la�me z jemny�ch krupek. Dr���ve byl houbovy�  kuba povaz�ovany�  za j��dlo 
chudy�ch, ale je opravdu moc dobry�  pro vs�echny.  (pš) 
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HLAS PŘÍRODY  

Je třeba dávat pozor, abychom zvěř nerušili 
při odpočinku, zdůrazňuje Jiří Čapek 
Nastala zima. Dětem i mnoha dospělým přináší spoustu radostných okamžiků a zážitků, jiní  
k jejím nástrahám přistupují zdrženlivě, leč s tolerancí. Ale co zvěř v lesích? Pro tu s příchodem 
mrazů a sněhu nastává nejsložitější období v roce. Je odkázaná na svou sílu a houževnatost,  
z významné míry však i na pomoc lidí. Jak s ní tedy co nejlépe naložit? 

P r�i pomoci obyvatelu� m nas�ich lesu�  jsou 
samozr�ejme�  v pr�edn�� linii myslivci. Na 
zac�a� tku vs�eho je jejich du� kladna�  pr���prava, 
coz�  dokumentuj�� i slova Jiřího Čapka  

z Myslivecke�ho sdruz�en�� Ve� trov.  
 „Pr�ed zimou je nutne�  ne�kde pod 
str�echou, v pru� vanu a v teple 
nasus�it letninu. Chystaj�� se tr�eba  
i maliny, zelenina, kopr�ivy nebo 
dobre�  obil��. Nejc�aste� ji se da�va�  oves 
kvu� li vysoke�mu obsahu vla�kniny.  
A pochopitelne�  take�  kamenna�  su� l  
a kvalitn�� seno. To jsou takove�  ty 
za�kladn�� ve�ci. Mus��me samozr�ejme�  

take�  vyc�istit a vyva�pnit krmelce a pr�ipravit i dals��� 
ve� ci. Za� lez� �� samozr�ejme�  na tom, jake�  zve� r�i to c�i ono 
pr�ipravujeme. Tr�eba dan� ci maj�� ra�di jablka, zat��mco 
srnc��� moc ne,“ prozradil Jir��� C�apek. 
 Nedostatek potravy pochopitelne�  probouz�� ve zve� r�i 
v��ce odvahy. „Zme�na v chova�n�� zve� r�e je samozr�ejme�  
s pr���chodem zimy zna� t. Kdyz�  c��t�� nouzi a maj�� ma� lo 
zaloz�eno, tak pr�ijdou tr�eba az�  k chalupe�  a hledaj�� si 
potravu.“ 
 Se zimn��m obdob��m se c�asto zvys�uje i riziko str�etu�  
zve� r�e s automobily. „Pro zve� r�  je to velke�  nebezpec���. 
Okolo silnic jsou c�asto vysazene�  kas�tany nebo duby, 
a nav��c se sol��. Proto stoj�� ve s�karpa�ch a l��z�ou mokry�  
sn��h s tou sol��. Za� lez� �� ale na tom, jak tuha�  je zima, v 
jake�  kondici zv��r�ata jsou a jak moc maj�� v krmelc��ch 
zaloz�eno,“ zdu� raznil Jir��� C�apek.  
 Nade� jkovsko se ve smrtnosti zve� r�e nikterak 
nevymyka�  jiny�m destinac��m. Vzhledem k charakteru 
zdejs��� krajiny zde sice zv��r�ata nacha� zej�� vy� tec�ne�  
podm��nky, ale na druhe�  strane�  nejsou m��stn�� 
komunikace az�  tak frekventovane� .  
 Jak uz�  jsme zm��nili v u� vodu, pro co nejmens��� 
ohroz�en�� obyvatel nas� ich lesu�  v nejchladne� js���ch 
me�s��c��ch je rozhodne�  cenna�  i pomoc na�s lid��. Moz�na�  
jes�te�  du� lez� ite� js� �� je ale podle Jir���ho C�apka nas�e 
chova�n�� v zimn�� pr���rode� . „Je tr�eba da�vat pozor na to, 
abychom zve�r�  co nejme�ne�  rus� ili pr�i odpoc�inku. 
Pokud je hodne�  sne�hu a mus�� ne�kam pela� s�it, je to 
pro ni ta u� plne�  nejhors��� ve� c. Kdyz�  se na sne�hu ude� la�  

takova�  ta mraz�ena�  krusta, tak si o ni por�ez�e be�hy,“ 
zdu� razn� uje. „Samozr�ejme�  je du� lez� ite�  zna� t, c���m 
mu� z�eme zv��r�ata v zime�  krmit. Pokud dostanou 
nevhodne�  potraviny, na ktere�  nen�� jejich z�aludek 
zvykly� , mu� z�e to konc�it i smrt��. Jak uz�  bylo r�ec�eno, 
kaz�dy�  druh zve� r�e ma�  rozd��lne�  potravinove�  na� vyky. 
Proto je dobre�  m��t pove�dom�� o tom, kde jaka�  zve� r�  
z� ije,“ doda�va�  dlouholety�  c�len Myslivecke�ho spolku 
Ve� trov.   

 Nejidea� lne� js� �� 
variantou, kterak 
zve� r�i v zimn��m obdob�� 
prospe� t, je spojit se  
s myslivci v dane�  
lokalite�  a informovat 

se, co a kam je zve� r�i nejvhodne� js� �� naserv��rovat, 
pr���padne�  to nechat pr���mo na nich a krmivo jim  
po domluve�  pr�edat.  
  
Dodejme, z�e na Nade� jkovsku se v hojne�m poc�tu 
pohybuje srnc���, a take�  divoka�  prasata. Naopak  
hodne�  ojedine� le jsou k vide�n�� zaj��ci a te�me�r�  vu� bec 
nenaraz��te na baz�anty. Vysoka�  t��mto krajem jen 
procha� z��.                            Pavel Šácha 

JIŘÍ ČAPEK 

Ilustrační foto. Zroj: ireceptar.cz 

KONTAKT MS VĚTROV: 

734 845 251 
(Štěpánka Čapková) 
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ZA HRANICE TOULAVY  

Svatá Hora: Skvostný barokní diamant 
u Příbrami. Mohutný, hrdý i tajemný   

B azilika s kla� s� terem na Svata�  Hor�e  
u Pr���brami je vs�eobecne�  povaz�ovana�   
za perlu barokn�� architektury, jej��z�  
atmosfe�ru dokresluj�� tajemna�  a 

romanticka�  za�kout�� i hezke�  vy�hledy do okoln�� 
krajiny a na Pr���bram samotnou.   
 Na vrs�ku nad t��mto str�edoc�esky�m kra� lovsky�m 
me�stem pu� vodne�  sta� la kaplic�ka a podle pove�sti bylo 
pozde� ji jej�� zdivo zakomponova�no do ste�n souc�asne�  
baziliky. Zda je pove�st pravdiva� , to uz�  dnes nev��me. 
Nen�� to ale jedine�  tajemstv��, ktere�  svatohorska�  
historie skry�va� . Nen�� napr���klad pr�esne�  stanoven 
letopoc�et, kdy toto m��sto zac�alo psa� t svou 
vy�znamnou poutn�� historii. Podle ne�ktere�ho ze 
zdroju�  sta� la ona kaplic�ka na Svate�  Hor�e tomto m��ste�  
uz�  ve 13. stolet��, jiny�  datuje jej�� vznik do 14. stolet��  
a slavny�  c�esky�  historik Bohuslav Balb��n dokonce do 
16. stolet��. Ostatne�  prvn�� zna�my�  pu� dorys svatyne�   
na m��ste�  kaplic�ky pocha�z�� z roku 1658… A konec�ne�  
u� plne�  zna�mo nen�� ani to, jak poutn�� m��sto nad 
Pr���bram�� pr�is� lo ke sve�mu jme�nu. 
 O vlivu ru� zny�ch stavebn��ch slohu�  a u� prav a o rozvoji 
mohutne�ho c��rkevn��ho area� lu se mu� z�ete dozve�de� t 
pr���mo na m��ste�  pr�i zaj��mave�  komentovane�  
prohl��dce, pr���padne�  z podrobny�ch informac�� na 
webovy�ch stra�nka� ch Svate�  Hory. Jiste�  je, z�e uz�  v  
17. stolet�� se stal jej�� area� l jedn��m z nejrozsa�hlejs���ch 

a nevy�znamne� js���ch rane�  barokn��ch objektu�  u na�s.  
A jakkoliv rozporuplne�  jsou informace o jej��m 
vzniku, je zr�ejme� , z�e hned od prvopoc�a� tku sve�  
existence byla mimor�a�dne�  hojne�  navs�te�vovany�m 
poutn��m m��stem. To plat�� dodnes, kdy v��ta�  
na� vs�te�vn��ky ze vs�ech koutu�  republiky i ze zahranic���.  
 Jak uz�  to u podobne�  vy�znamny�ch m��st by�va� , je  
i historie Svate�  Hory protka�na temne� js���mi u� dob��mi. 
C�erny�m dnem pro ni byl pr�edevs���m 27. duben 1978, 
kdy zde vypukl mohutny�  poz�a� r. S vy� jimkou 
pos�kozeny�ch stropn��ch maleb bylo vs�echno, co ohen�  
zachva� til, opraveno uz�  v roce 1982.  ▶▶▶ 

Kostely, kláštery, kaple, kapličky a jiné sakrální památky se v období Vánoc těší velké pozornosti 
všech, kteří se umějí nechat okouzlit podmanivou sváteční atmosférou. Některé přijímají 
zvýšený nápor návštěvníků s milosrdným vánočním pochopením, jiné se jejich výrazné 
pozornosti těší po celý rok. K těm druhým bezesporu patří také Svatá Hora u Příbrami, zřejmě 
nejvýznamnější poutní místo v Česku. A protože je do Nadějkova co by kamenem dohodil, 
rozhodně stojí za výlet, ať už nyní či na jaře nebo v létě. 
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ZA HRANICE TOULAVY  

Svatá Hora: Skvostný barokní diamant... 
 ▶▶▶ D��lc��� rekonstrukce a u� drz�ba tohoto 
kouzelne�ho m��sta ovs�em prob��haly a nada� le 
prob��haj�� pru� be�z�ne�  uz�  te�me�r�  stalet��. K prozat��mn��mu 
vrcholu dospe� ly v roce 2015, kdy dos� lo d��ky 
z��skane�mu rozsa�hle�mu grantu ke genera� ln�� oprave�  
Svate�  Hory. 
 Ať uz�  jste ve� r���c��, nebo nads�eny�  vy� letn��k, ktery�  ra�d 
objevuje kra� sna�  m��sta a Svatou Horu doposud m��jel, 
ve�zte, z�e jej�� na� vs�te�va stoj�� za kaz�dou minutu, kterou 
tomuto vy� letu ve�nujete.  
 Na Svatou Horu se da�  z Nade� jkova vyrazit ru� zny�mi 
sme�ry. Jako turisticky nejzaj��mave� js� �� se jev�� ta pr�es 
Chys�ky, Hrazany a Kova� r�ov, neboť va� s po ceste�  la� ka�  
k na�vs�te�ve�  vrch Onen sve� t se zna�mou Langovou 
rozhlednou a stylovou chatou s restaurac�� a pod��va� te 
se i na hra� z Orlicke�  pr�ehrady.  
 I v area� lu samotne�  baziliky s kla� s� terem je ale elice 
z� ivo. Nechybe� j�� tu prohl��dky, kulturn�� akce, 
dlouhodobe�  vy�stavy, obchod se suveny�ry,  

ale samozr�ejme�  ani bohosluz�by, ru� zne�  obr�ady, 
sva� tosti a duchovn�� cvic�en��. 
 Vzhledem k souc�asne�  epidemiologicke�  situaci je 
nutne�  sledovat webove�  stra�nky svatohorske�  baziliky 
www.svata-hora.cz, na ktery�ch se dozv��te vs�echno 
o tamn��m aktua� ln��m de�n��.       Pavel Šácha 

Poutní kostel Klokoty 
www.klokoty.cz  

Klášter Milevsko 
www.klastermilevsko.cz 

Poutní kostel Sepekov 
www.klastermilevsko.cz 

DALŠÍ SAKRÁLNÍ SKVOSTY V BLÍZKÉM OKOLÍ 

ZE SVATÉ HORY AŽ DO PŘÍBRAMI  

Svatohorské schody 
 Pro větší pohodlí poutníků byla původní kaple už od  
17. století propojena s městem Příbramí dlouhými schody. 
Později je nahradilo nové a kryté schodiště. To zůstalo  
na jeho místě dodnes a pohledem od Svaté Hory se ztrácí  
v údolí města. I na něm se přitom podepsal zub času, 
přesněji řečeno druhé světové války, a také požáru. Schody 
byly už téměř zřícené, ale pro odiv návštěvníků je 
zachránila důkladná rekonstrukce z roku 1993. Jestliže v 
současnosti kryté svatohorské schody něco trápí, pak jsou 
to vandalové a sprejeři. (pš) 
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SPORT  

Povídání v předsálí Vánoc o hokeji, rodině 
i práci na farmě. Co prozradil Radek Seidl? 
Příznivci táborského hokeje v něm už hezkou řádku let nacházejí jednoho ze svých oblíbenců. 
Ba co víc, hráč s číslem 91 na dresu si díky své bojovnosti, obětavosti a šťastné povaze vysloužil 
dokonce i kapitánské céčko. Jen málokterý z fanoušků ale ví, že za tréninky a zápasy dojíždí  
do města nad Jordánem z malebné rodné obce jménem Nadějkov. 

L etos�n�� tr�ica� tn��k Radek Seidl porcuje svu� j 
drahocenny�  c�as mezi celoz� ivotn�� hokejovou 
va� s�en� , na� roc�nou pra� ci na farme�  v Kalis�ti  
a svou rodinu: manz�elku Terezu a brzy 

tr���letou dcerku Kristy�nku. C� in�� tak horkote�z�ko,  
ale s la� skou a s�ťastny�m u� sme�vem na tva� r�i. 
Prostr�ednictv��m pr���jemne�ho pr�edva�noc�n��ho 
rozhovoru nechal do sve�ho z� ivotn��ho prostoru 
nahle�dnout i c�tena� r�e Hlasu Nade� jkova.       
 
Jak se kluk z Nadějkova dostane ke sportu, 
jakým je lední hokej? 
 Jako maly�  prcek jsem byl hyperaktivn�� a por�a�d 
mastil ne� jake�  hry na televizi. Ta� ta usoudil, z�e uz�  to 
takhle da� l nejde, a z�e si mus��m vybrat ne� jakou 
aktivitu. Da�val mi na vy�be�r ze tr��� ve� c��: hokej, fotbal… 
a tu tr�et�� uz�  si nepamatuju. Moz�na�  to byly housle 
(úsměv). Mne�  se v televizi vz�dycky hrozne�  l��bil 
hokej, tak jsem si ho vybral a zac�ali jsme jezdit  
do Ta�bora na s�kolic�ku bruslen��.  
A pouto k hokeji bylo na světě… 
 No to v��te, bavilo me�  to. Brusle, puk, hokejka… Je 
fakt, z�e jsem se pr�edt��m jednou propadl na rybn��ku, 
takz�e jsem se ba� l, z�e se na zima�ku propadnu taky. 
Ale vysve� tlili mi, z�e to fakt nejde (smích). 
Kdy jste vlastně s hokejem začínal? 
 Bylo to ne�kdy v pe� ti letech. Do tr�et�� tr���dy jsem jes�te�  
byl na s�kole tady v Nade� jkove� , ale pak jsem pr�es�el 
do Ta�bora na 5. ZS� , tedy dnes�n�� Zborovskou. 
Byl jste svědomitý žák? 
 S� kola me�  popravde�  hned od za�kladky moc nebavila. 
Kdyz�  budu upr���mny� , vz�dycky jsem se sp��s�  te� s� il, az�  mi 
skonc��� a ne�kam vypadnu. 
Ruku v ruce se školními povinnostmi jste 
získával hokejové ostruhy a válel v Táboře  
za žáky. Kdy jste poznal, že byste to mohl  
v hokeji někam dotáhnout? 
 Asi ve c�trna�cti nebo patna� cti let jsem byl v krajske�m 
vy�be� ru. Ses� lo se tam tehdy hodne�  kluku� , ude� laly se 
ty�my a hra� l se turnaj. Me�  si z ne� j nakonec vybrali  
do toho nejuz�s���ho vy�be� ru a dostal jsem se na 
olympia�du de� t�� a mla�dez�e, ktera�  se tenkra� t hra� la  
ve Vrchlab�� a v Trutnove� . Z Ta�bora jsem tam byl 

vlastne�  sa�m. Nakonec se na�m podar�ilo turnaj vu� bec 
poprve�  pro jiz�n�� C�echy vyhra� t. Mysl��m, z�e od te�  doby 
se to uz�  nikomu nepovedlo. Ja�  potom jes�te�  v deva� te�  
tr���de�  pr�es�el na posledn�� dva me�s��ce s�koln��ho roku 
do Bude� jovic a od toho dals� ��ho jsem tam zac�al hra� t  
v dorostu. Bydlel jsem na interna� tu a uc�il se  
na autoklemp��r�e. 
Jak moc blízko jste měl k tomu, aby se z vás stal 
profesionální hokejista se vším všudy?  
 Kdyz�  jsem byl v dorazove�m roc�n��ku v juniorce, tak 
jsem na sobe�  dost tvrde�  makal. Dosta�val jsem s�anci  
i v pr���prave�  A-ty�mu a jednou jsem s n��m jel dokonce 
na mistra�k, ale nakonec jsem si nikdy v extralize 
nezahra� l. 
Proč to nedopadlo? 
 Bylo to o hlave� . Asi jsem ji me� l s�patne�  nastavenou. 
Kdyz�  s� lo do tuhe�ho, tak jsem se z toho proste�  po…  
a byl jsem hrozne�  nervo� zn��. Me� l jsem to tehdy bra� t 
daleko v��c v klidu.   ▶▶▶  

Radek Seidl se stal v průběhu tohoto ročníku kapitánem 
druholigového hokejového mužstva HC Tábor, které 
aktuálně neohroženě kraluje tabulce své soutěže.  
U Jordánu si jeho služby velice považují.  
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Povídání v předsálí Vánoc o hokeji, rodině 
i práci na farmě. Co prozradil Radek Seidl? 
 ▶▶▶  Byly v té době ve hře ještě jiné varianty 
než extraliga? Nelákalo vás třeba zámoří? 
 Dostal jsem nab��dku z Ruska do tamn�� juniorske�  
soute�z�e. Chv��li jsem o tom pr�emy�s� lel, ale pak ji 
odm��tl. Dneska uz�  je to moz�na�  jinak, ale pr�is� lo mi, z�e 
tenkra� t jes�te�  nebyl takovy�  rozd��l mezi juniorkou  
v Rusku a tady u na�s. S ta� tou jsme se o tom radili,  
a take�  on me�  chte� l vide� t tady v C�echa�ch. Na hokej  
do Ta�bora jezdil pravidelne�  a jezd�� dodnes�ka, takz�e 
je ra�d, z�e teď hraju pra�ve�  za Ta�bor. 

 

To ovšem přišlo až později. Jak se to ale tenkrát 
dál vyvíjelo v Českých Budějovicích? 
 Na to uz�  ra�d nevzpom��na�m. Me�  a spoluhra�c�e Jakuba 
Marka tehdy chte� li do prvn�� ligy muz�u� , konkre� tne�   
do P��sku a do Tr�eb��c�e. Bude� jovice si me�  ale podrz�ely 
v juniorce na opci a nikam me�  nepustily. Kdyz�  mi 
tohle provedly, tak uz�  u me�  z�a� dna�  velka�  motivace 
nebyla a neme� l jsem chuť v juniorce hra� t. Nav��c tam 
byly i dals� �� nepr���jemne�  ve�ci s bydlen��m, s pene�zi a 
tak. Nakonec jsem tam skonc�il a s�el hra� t do Milevska 
play-off druhe�  ligy. Bohuz�el jsme rychle vypadli  
s De�c���nem. No a dals� �� rok uz�  jsem byl v Ta�bor�e, ktery�  
postoupil do druhe�  ligy. Tam uz�  jsem s vy� jimkou 
jedne�  sezony v Milevsku zu� stal. 

Hokej na úrovni druhé ligy vyžaduje velké 
časové i fyzické vytížení. Jak se vám daří svou 
celoživotní vášeň skloubit s prací v Kališti a rolí 
manžela a tatínka tady v Nadějkově? 
 Teď uz�  to docela jde. Ale v dobe� , kdy jsme stave� li,  
to byl obc�as fakt mazec, protoz�e jsme si vs�echno z 
velke�  c�a� sti de� lali sve�pomoc��. Pr�ijel jsem z pra�ce, 
rychle jsem musel ne�co ude� lat nebo pr�ipravit na 
v��kend pro zedn��ky a chva� tal jsem do Ta�bora na 
tre�nink. Domu�  jsem se vracel pozde�  vec�er. Trene�r 
Matus���k se me�  tehdy por�a�d ptal, kdy uz�  pr�estanu 
stave� t, protoz�e jsem ne�kdy nebyl schopny�   
ani vystr�elit (úsměv). Mus��m r���ct, z�e mi v te�  dobe�  
hrozne�  moc pomohla rodina. Tereza, bra�chove� , ta� ta 
a mamka. 
Bydlení v Nadějkově pro vás byla jasná volba? 
 Zvaz�ovali jsme i Ta�bor, ale nakonec jsem si tady 
nas�el pra�ci. Nejdr���v jsme byli u nas� ich, pak jsme 
chv��li bydleli v byte�  a nakonec zac�ali stave� t domek. 
Mysl��m, z�e teď uz�  v ne�m budeme pa� te�  nebo dokonce 
s�este�  Va�noce.  ▶▶▶ 

Skloubit hokej, práci a rodinu? Teď už 
to docela jde. Ale v době, kdy jsme 
stavěli, to byl občas fakt mazec, 
protože jsme si všechno z velké části 
dělali svépomocí.  

Chlapík přezdívaný spoluhráči Sádlo je „v civilu“ hodný 
nadějkovský kluk, který nešetří úsměvy. Na ledě má ale 
povahu bojovníka. A když je potřeba , neostýchá se 
vlétnout ani do podobného souboje. 

V listopadu musel Radek sáhnout do peněženky a nakrmit 
týmovou pokladnu. Dal totiž stý gól kohoutů v této sezoně. 
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▶▶▶  Vaše manželka vyrůstala v Českých 
Budějovicích. Jak přijala bydlení na venkově? 
 Ze zac�a� tku tady nikoho moc neznala, ale ona je 
pr�izpu� sobiva� . S kaz�dy�m si ra�da popov��da� , pusu 
nezaraz��, takz�e neme� la proble�m se tady zac�lenit. Jen 
mi vz�dycky v legraci r���ka� : Kam si me�  to dota�hnul? 
Ona si totiz�  myslela, z�e budu slavny�  hokejista,  
no a teď jsem tady u krav… (smích) 
To jste si tehdy asi v Budějovicích nemyslel,  
co říkáte? 
 To ma� te pravdu. Pamatuju si, z�e kdyz�  jsem tam 
tenkra� t konc�il, me� l jsem chv��li chuť s hokejem 
pras�tit a j��t na voja�ka. To me�  dost la� kalo. Nakonec  
to ale nas�te� st�� dopadlo jinak. V Kalis�ti jsem va� z�ne�  
spokojeny� . Obc�as se svezu traktorem, coz�  ma�m ra�d,  
i kdyz�  furt v ne�m dr�epe� t taky nemus��m. Hlavne�  ta 
pra� ce se zv��r�aty je ale super. Kdyz�  pak vid��te ta 
tela� tka, jak pijou a rostou... Opravdu me�  to bav��.  
Je Nadějkov vaše srdcová záležitost? 
 Na to je jednoducha�  odpove�ď. Jsem tady  
od narozen��, vyru� stal jsem tu. Takz�e rozhodne�  ano. 
Ma� te tady sva�  obl��bena�  m��sta, kam ra�d chod��te? 
 Moc ra�di se s holkama procha� z��me parkem kolem 
za�mku a rybn��ka. Pravidelne�  se chod��me d��vat  
do 'Tr�es�n� ovky' na osl��ky. Krajina je tady celkove�  
na�dherna� . 
Abychom nekončili až příliš idylicky. Co vám 
naopak v Nadějkově chybí? 
 Nen�� tady kde posede� t s kamara�dy. I bra� cha mi 
r���kal, abych do rozhovoru dal, z�e nen�� kam zaj��t  
na pivo (úsměv). Ale va� z�ne� , je to samozr�ejme�  s�koda. 
Kdyz�  jsme byli mlad��, tak se tady hospoda uz� ivila. 
Chodili do n�� hlavne�  ti stars� ��, a my zase s� li do baru. 
Tam bylo kolikra� t tak plno, z�e jsme si ani neme� li 
kam sednout. 

Za dveřmi jsou nejkrásnější svátky v roce. Jak 
vypadají Vánoce u Seidlů? Máte nějaké tradiční, 
případně i netradiční zvyky? 
 Jezdili jsme s Terezou a malou na S� te�dry�  den 
dopoledne do Vesel��. Tam se vz�dycky sejdeme  
s klukama, ktere�  nevid��me cely�  rok, zahrajeme si 
takovy�  'srandamac�' a pak spolec�ne�  posed��me. Teď 
na�m do toho uz�  dvakra� t zasa�hl covid, letos to ale 
zat��m vypada� , z�e bychom se mohli potkat. Jinak se 
ale pr�izna�m, z�e ja�  osobne�  Va�noce na rozd��l od 
manz�elky az�  tak moc neproz� ��va�m. Letos se na ne�  ale 
te� s� ��m, protoz�e mala�  uz�  je bude v��c vn��mat. Tradice 
dodrz�ujeme. Kaz�dy�  ma�  va�noc�n�� zvyky trochu jine� ; 
my si da�va�me pro s�te� st�� pen��ze pod tal��r� , ale zat��m 
na�m to tedy nen�� nic platne� . Jinak je to klasika: kapr, 
sala� t… A ja�  si k ne�mu vz�dycky da�m r�ezane�  pivo.  

Pavel Šácha     

Dceři Kristýnce budou v březnu tři roky. S tátou na farmě, 
to je přece něco…! 

Také v domku u Seidlů už je všechno pečlivě připravené  
na Vánoce. Včetně táty Radka... 

RADEK SEIDL 
OČIMA TRENÉRA 
ARPÁDA GYÖRIHO 
Radek je prostě kluk do nepohody.  
V kabině je hodně oblíbený a všichni si ho cení  
pro jeho bojovnost. Nikdy nic nevypustí, v trénin-
ku ani při zápase, a můžeme se na něj spolehnout. 
Hlavně je ale neustále pozitivní. Takové hráče má 
každý trenér rád. Také proto je momentálně kapi-
tánem našeho týmu.  
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NADĚJKOVSKO 

Křížek ve Vratišově 
 

Tento křížek se nachází na konci vesnice  
u cesty směrem na Radihošť. Na spodku 
kamene je vytesán letopočet 1900 a nad ním 
jsou v oválu iniciály J. M.. Vrch kříže je 
zhotoven z litiny.  
Ke křížku vedou dva kamenné schody. 
Postaven byl pravděpodobně rodinou 
Marouškovou z čísla popisného 14 (u Kalců), 
a to po smrti syna Josefa Marouška. Zemřel 
dne 13. června roku 1899 ve věku 21 let  
na tuberkulózu.     Napsal a nakreslil Jiří Vocílka 

IN
Z

E
R

C
E

 - tel. 381 272 117 
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Usnesení ze zářijového zastupitelstva obce 
Zápis ze třetího letošního zasedání zastupitelstva obce Nadějkov, které se uskutečnilo v pátek 
10. září 2021. Přítomno bylo 13 zastupitelů, z toho dva po telefonu a jeden online. Dva členové 
zastupitelstva se ze schůze omluvili, jeden se v jejím průběhu odpojil.  

Volba zapisovatele a ověřovatelů 
zápisu  
Usnesení č.32/2021: Zastupitelstvo obce 
Nade� jkov schvaluje upraveny�  program 
jedna�n�� a da� le S� te�pa�nku C�apkovou jako 
zapisovatelku, MUDr. S� a� rku Peterkovou  
a Ondr�eje Hulana jako ove�r�ovatele za�pisu  
ze zaseda�n�� dne 10. 9. 2021.  
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Rozpočtová opatření 
Usnesení č.33/2021: Zastupitelstvo obce 
Nade� jkov bere na ve�dom�� rozpoc�tova�  opatr�en�� c�. 7. 
ze dne 15. 7. 2021 a c�. 8 ze dne 5. 8. 2021  
v pr�edloz�ene�m zne�n�� (pr�iloz�eno k materia� lu� m). 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 1. 
Usnesení č.34/2021: Zastupitelstvo obce Nade� jkov 
schvaluje rozpoc�tove�  opatr�en�� c���slo 9/2021  
v celkove�  vy�s�i 667 278,17 Kc� na vy�dajove�  a pr���jmove�  
strane�  rozpoc�tu. 
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Pozemky pro individuální výstavbu 
Usnesení č.35/2021: Zastupitelstvo obce Nade� jkov 
bere na ve�dom�� na� vrh kalkulace cen pozemkovy�ch 
parcel urc�eny�ch pro individua� ln�� vy�stavbu. Bod bude 
zar�azen na na�sleduj��c�� zaseda�n�� zastupitelstva  
k ope� tovne�mu projedna�n�� a dor�es�en��.  
Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Projekty 2021 
„Souc�kovina“ – polyfunkc�n�� komunitn�� centrum, 
vybaven��, datove�  s��te�   
U� zemn�� pla�n  
Komunikace Brtec  
Oprava KD Brtec  
Posilovac�� vrt NJ3  
Komunikace Homolska�   
Kotel obecn�� u� r�ad  
Kotel DPS  
Z-Box  
C�a� st chodn��ku�  Nade� jkov  
Drcen�� stavebn��ho odpadu  
L��pa na�me�st�� Nade� jkov  
Sypac� za traktor  
Na�bytek OU�   
Usnesení č.36/2021: Zastupitelstvo obce bere  
na ve�dom�� stav projektu�  realizovany�ch v roce 2021.  

Pro: 13. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Multicar M24  
Usnesení č.37/2021: Zastupitelstvo obce 
schvaluje prodej vozidla Multicar, 
vyhla� s�en�� prodeje a vy�be� r ekonomicky 
nejvhodne� js� ��ho za� jemce deleguje do 
pravomoci rady obce, schvaluje koupi 
elektricke�  tr���kolky, souvisej��c�� rozpoc�tova�  
opatr�en�� zastupitelstvo deleguje do 
pravomoci rady obce.  
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 1. 

Projekty 2022 – příprava 
M��stn�� komunikace  
Lesn�� cesty  
Usnesení č.38/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje 
pr���pravu projektove�  dokumentace na projekty 
Oprava m��stn��ch komunikac�� a Oprava lesn��ch cest, 
proveden�� potr�ebny�ch rozpoc�tovy�ch opatr�en�� 
souvisej��c��ch s pr���pravou projektu�  deleguje  
do pravomoci rady obce.  
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Poz�a� rn�� na�drz�  Brtec  
Usnesení č.39/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje 
pr���pravu projektove�  dokumentace na projekt oprava 
poz�a� rn�� na�drz�e Brtec, proveden�� potr�ebny�ch 
rozpoc�tovy�ch opatr�en�� souvisej��c��ch s pr���pravou 
projektu�  deleguje do pravomoci rady obce.  
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Chodn��ky Nade� jkov  
Rekonstrukce str�ech DPS  
Pomn��k Prokopa Chocholous�ka a hrobka na hr�bitove�  
v Nade� jkove�   
Klubovna SDH Nade� jkov  
Usnesení č.40/2021: Zastupitelstvo obce Nade� jkov 
bere na ve�dom�� informace o pla�novany�ch projektech 
obce pro rok 2022. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Věcná břemena 
Usnesení č.41/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje 
uzavr�en�� Smluv o zr���zen�� ve� cne�ho br�emene 
PI014330063093/001 Pohor�elice: NN rekonstrukce 
veden�� PI014330071852/001-FIA Nade� jkov Nova� , 
Dvor�a� k: NN kabelova�  pr���pojka a pove�r�uje starostu 
obce podpisem te�chto smluv.  
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
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Pošta Partner 
Usnesen�� c�. 15/2021: Zastupitelstvo Obce Nade� jkov 
bere na ve�dom�� informaci o projektu Pos�ta partner, 
pr���padnou realizaci projektu projedna�  na sve�m 
pr���s� t��m zaseda�n�� v za� r� i 2021. 
Usnesen�� c�.42/2021: ZO vyc�ka� , jaky�  bude za�ve� r 
poskytovatele dotace na PKC o tom, zda je moz�ne�  
sluz�bu Pos�ta Partner v prostora� ch PKC provozovat. 
Dals��� postup se bude projedna�vat na dals���m 
zaseda�n�� ZO. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Příspěvky žákům ZŠ Nadějkov 
Usnesen�� c�.43/2021: Zastupitelstvo obce rus� �� 
usnesen�� c�. 64/2017. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesen�� c�.44/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje 
pr���spe�vek 2.000,- Kc� na rok pro kaz�de�ho z�a� ka  
ZS�  Nade� jkov, ktery�  navs�te�vuje s�kolu prezenc�ne� . 
Na� rok na pr���spe�vek zanika� , pokud si jej rodic� nebo 
rodic�e z�a� ka nevyzvednou do 31.10. kalenda� r�n��ho 
roku, ve ktere�m byl pr���spe�vek pr�izna�n.  
Pro: 11. Proti: 0. Zdrz�el se: 1. 

Zastupitelstvo se na za� r�ijove�m zaseda�n�� zaby�valo 
take�  informacemi z uplynuly�ch jedna�n�� rady obce  
a dals���mi obecn��mi za� lez� itostmi v ra�mci diskuze. 
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Pohled do přehledu služeb v Nadějkově 
Ordinace lékařů  
Dětská lékařka MUDr. 
Anežka Veselá 
C� tvrtek: 12 – 14 hodin 
Telefonn�� kontakt: 
381 232 350 (ordinace 
Ta�bor), 381 272 129 (ordinace Nade� jkov)  
Praktická lékařka MUDr. Blanka Vlčková 
U� tery� : 7.30 – 12.30 hodin. C� tvrtek: 7.30 – 12.30 
hodin. V obou dnech od 7 hodin odbe�ry, odpoledne 
na�vs�te�vy 
Telefonn�� kontakt: 381 272 129 (ordinace 
Nade� jkov), 382 503 222 (informace, poliklinika 
Milevsko)    
Zubní lékař MUDr. Vladimír Černý (Jistebnice) 
V Jistebnici ordinuje pouze v u� tery� . Bliz�s� �� informace 

na telefonn��m kontaktu do ordinace: 381 273 431 
Pošta Nadějkov 
Ponde� l��: 13 – 16 hodin. U� tery� : 8 – 11 hodin. Str�eda: 
13 – 16 hodin. C� tvrtek: 8 – 11 hodin. Pa� tek: 13 – 16 
hodin 
Sběrný dvůr 
Str�eda: 13 – 19 hodin. Sobota: 9 – 13 hodin 
Kontaktn�� osoba: Arnos�t Nova�k (tel. 603 208 149) 
Kadeřnictví Žaneta Grymová 
Telefonn�� kontakt: 607 977 809 
Potraviny a smíšené zboží  
Unispol Jana Dvořáková 
Ponde� l��, str�eda, c�tvrtek, pa� tek: 6.30 – 12, 13 – 16.30 
hodin. U� tery� : 6.30 – 12 hodin. Sobota: 7 – 11 hodin. 
Nede� le: zavr�eno 

INFORMACE K HLASU: Své příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tiráži, případně vhodit do schránky  
na budově obecního úřadu. Mohou být zveřejněny v Hlase Nadějkova i na webových stránkách obce. Uzávěrkou 
pro poslední letošní vydání je pondělí 21. února. Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní činí jeho cena 15 Kč/
řádek a 300 Kč/stránka. Předplatné si můžete domluvit na tel. 381 272 117 či  prostřednictvím e-mailu na adrese: 
hlasnadejkova@nadejkov.cz. Za vaše dosavadní i budoucí příspěvky do Hlasu Nadějkova, případně i podněty, 
návrhy či připomínky redakce předem děkuje. 


