
Farnost 
 

str. 6 

Pěkná hodinka 
 

str. 15 

ročník XXVII / číslo 1      duben 2019    
vydává obec Nadějkov 

cena 7 Kč 

Naše školka 
 

str. 7 

Rok 2019 neboli devítkový rok je pro naší 
historii také důležitý: rok 1939 - začátek 
2. světové války a vznik protektorátu Čech 
a Moravy 

Dne 21. ledna 2019 se uskutečnila „Pěkná 
hodinka“, kterou pro nás seniory každoroč-
ně pořádá obecní úřad.  

Na začátku března jsme si s dětmi užili den 
v maskách. Už od samého rána se to 
ve třídě hemžilo roztodivnými postavami, 
pohádkovými bytostmi nebo zvířátky. 

Stru čně z obsahu : 

Z jednání obecního zastupitelstva (2) 
Upozorn ění obecního ú řadu, Divadlo (5) Farnost (6)  
Školka (7) Fikar (8) SDH Hasi či (10) Zápis do MŠ (11)   

Zachovalý kraj, Čajovna Na stezce (12)  
Řez ovocných strom ů, Skauti (13) 

Zvoni čka v Kališti (14) P ěkná hodinka, Knihovna (15) 
Toulava, Statistika tém ěř stoletá (16)  

Tříkrálova sbírka (18) 

HLAS  
NADĚJKOVA 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2018, 
dne 8. prosince 2018 

 
Volba členů finan čního a kontrolního výboru 
Usnesení č. 76/2018 
Zastupitelstvo obce Nadějkov volí paní Vlastu Bláhovou členkou finančního 
výboru. 
Usnesení č. 77/2018 
Zastupitelstvo obce Nadějkov volí pana Petra Reichelta členem finančního 
výboru. 
Usnesení č. 78/2018 
Zastupitelstvo obce Nadějkov volí paní Romanu Cimpovou členkou kontrolní-
ho výboru. 
Usnesení č. 79/2018 
Zastupitelstvo obce Nadějkov volí pana Stanislava Hejnu členem kontrolního 
výboru. 
 
Rozpo čtová opat ření 
Usnesení č. 80/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 v úhrnné výši 
439.379,- Kč na příjmové a výdajové straně rozpočtu a rozpočtové opatření 
č. 11/2018 v úhrnné výši 0,- Kč na výdajové straně rozpočtu. 
Usnesení č. 81/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2018 v úhrnné 
výši 42.500,- Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 
Usnesení č. 82/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2018 v úhrnné výši 
250.363,60,- Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 
 
Rozpo čet 2019 návrh 
Usnesení č. 83/2018 
Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí návrh rozpočtu, který bude 
v konečné verzi projednávat na svém příštím zasedání, schvaluje konečný 
termín na podávání návrhů na změny rozpočtu do 19. 12. 2018. 
 
Odměny členům zastupitelstva 
Usnesení č. 84/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení odměny členům zastupitelstva 
za účast na zasedání zastupitelstva ve výši 400,- Kč. 
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Projekty 2019 
Usnesení č. 85/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje na rok 2019 realizaci projektů uvedených 
v příloze, pověřuje starostu obce jednáním o těchto projektech a podpisem 
dokumentů potřebných k přípravě těchto projektů a podáním žádostí o dotace 
na tyto projekty. 
 
E.ON 
Usnesení č. 86/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích na zří-
zení věcného břemene č: 
1030046047/002: Hubov, výstavba rodinného domu 
1030046047/003: Hubov, výstavba rodinného domu 
a pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených smluv. 
 
SÚRAO, pr ůzkumy  
Usnesení č. 87/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dalším postupu SÚRAO 
a o žádosti o poskytnutí informace o prováděných pracích. 
 
Veřejnoprávní smlouva Tábor  
Usnesení č. 88/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy na 
úseku projednávání přestupků s městem Tábor. Obec Nadějkov není schop-
na svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit. 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2018, 
dne 28. prosince 2018 

 
Rozpo čtové opat ření 
Usnesení č 90/2018:  
Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje rozpočtové opatření číslo 15/2018 
v celkové výši 29.970,- Kč na výdajové a příjmové straně rozpočtu. 
Usnesení č 91/2018:  
Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje rozpočtové opatření číslo 15/2018 
v celkové výši 29.970,- Kč na výdajové a příjmové straně rozpočtu. 
Usnesení č 92/2018:  
Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc k provedení potřebných 
rozpočtových opatření na období od 28. 12. 2018 do 31. 12. 2018 do kompe-
tence rady obce Nadějkov. 
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Rozpo čet 
Usnesení č 93/2018:  
Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje střednědobý rozpočtový výhled 
na roky 2019 - 2021.  
Usnesení č 94/2018:  
Zastupitelstvo Obce Nadějkov schvaluje vyrovnaný rozpočet obce 
na rok 2019 v předloženém znění s celkovými příjmy a výdaji ve výši 
15.307.292,- Kč.  
 
Stanovení ceny vodného na rok 2019 
Usnesení č 95/2018:  
Zastupitelstvo obce Nadějkov stanovuje cenu vodného za m3 pro rok 2019 
ve výši bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovení ceny za svoz odpad ů 2019 
Usnesení č 96/2018.  
Zastupitelstvo Obce Nadějkov schvaluje výši poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů na rok 2019 v celkové výši 530,- Kč na poplatníka v cenové 
struktuře shodné s Čl. 4  Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016. 
 
Sazba poplatku činí 530,- Kč na poplatníka a rok a je tvořena:  

a. z částky 35,- Kč za tříděný odpad a kalendářní rok a 
b. z částky 495,- Kč za směsný komunální odpad a kalendářní rok 

 

Místo Vodné 

Nadějkov 36,52 

Kaliště 23 

Kaliště - ZD Opařany 25 

Větrov 16 

 
Krásné prožití velikono čních svátk ů 

přejí pracovníci obce Nadějkov. 
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Upozorn ění obecního ú řadu 
 
Poplatek za odpady 
 
Za odpady se platí 530,- Kč za každého, kdo má v obci trvalé bydliště. 

Od poplatku jsou osvobozeny děti do začátku školní docházky, studenti, kteří 
přes týden bydlí mimo Nadějkov, mají po předložení dokladu o studiu polovič-
ní slevu. Poplatek je t řeba uhradit do konce srpna . Chcete-li platit převo-
dem na účet, domluvte se s paní účetní (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 

 
Poplatek ze psa 
 
Za psa se platí 100 Kč za každého. Od poplatku jsou osvobozeni občané, 

kteří dosáhli věku 70 let, a majitelé psů s loveckým výcvikem. Poplatek je 
splatný k 28. 2. Po domluvě je též možné zaplatit přes účet. Žádáme všecky 
opozdilce, aby poplatek neprodlen ě uhradili. 

 
-ou- 

 

Obec Nadějkov pořádá zájezd do Divadla Hybernia  
na muzikál: 

 
Galileo 

 
Hudba a text písní: Janek Ledecký 

Režie: Šimon Caban 
 

Kdy: neděle 2. června 2019 
 

Odjezd z Nad ějkova v 11.00 hod. 
 

Začátek představení ve 14.00 hod. 
 
 

Vstupné včetně dopravy pro seniory je 100 Kč a pro ostatní 200 Kč. 
 

Prodej lístk ů v knihovn ě v pracovní dob ě: PO a ČT: 9 - 16 hod  
                                                                  PA: 13 – 19 hod 
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    Farnost 
 
     Rok 2019 neboli devítkový rok je pro naší historii také důležitý: 
rok 1939 - začátek 2. světové války a vznik protektorátu Čech 
a Moravy, jsou události. na které nevzpomínáme rádi, ale byly bo-
lestnou etapou naších dějin. V lednu jsme si připomněli oběť Jana 

Palacha, který svým činem v lednu 1969 projevil svůj nesouhlas 
s normalizací a okupaci v naší zemi.  

A pak si připomínáme 30 let od Sametové revoluce, kdy jsme se znovu na-
dechli svobody a začali se učit žít v demokracii. Nelze tu nepřipomenout, 
že události v listopadu 1989 se děly také po svatořečení Anežky České 
(12. 11. 1989 ve Vatikánu - papež sv. Jan Pavel II), které připisujeme ten    
neskutečný a neuvěřitelný zvrat od totalitního komunistického režimu k opě-
tovné demokracii a svobodě v naší zemi.  

Děkujme za možnost žít ve svobodě a važme si toho. Buďme citliví k proje-
vům a náznakům nesvobody a totalitarizmu. Nedovolme, aby se dějiny     
opakovaly.  

 
 
Velikonoce v Nad ějkov ě 
 

Květná ned ěle 14. 4. -  9:30 mše svatá s žehnáním ratolestí a průvodem 
na připomínku Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma 
Zelený čtvrtek 18. 4. - 16:30 mše svatá na památku Večeře Páně 
Velký pátek 19. 4. - den přísného postu - 18:00 Obřady Umučení Páně 
Bílá sobota 20. 4. - od 14:00 do 18:30 adorace u Božího hrobu a v 19:00 
mše svatá z velikonoční vigilie 
Zmrtvýchvstání Pán ě - neděle 21. 4. - 9:30 mše svatá s žehnáním veliko-
nočních pokrmů 
Velikono ční pond ělí 22. 4. - 9:30 mše svatá  

 
V neděli 28. dubna v 16:00 jste zváni do klášterní bazili ky v Milevsku 

na velikono ční koncert hudebního souboru Ludus Musicus - renesa nční 
a barokní velikono ční zpěvy. Doporu čené vstupné 100 K č.  

 
Všem přeji pokojné a požehnané velikonoční svátky! Hodně zdraví a Boží-

ho požehnání!  
P. Mikuláš Selvek 
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Naše školka 
 

Na začátku března jsme si s dětmi užili den v maskách. Už od samého rána 
se to ve třídě hemžilo roztodivnými postavami, pohádkovými bytostmi nebo 
zvířátky a někdy nebylo snadné poznat skutečnou tvář, která se skrývala 
za maskou. Počasí nám ten den moc nepřálo, tak místo tradičního masopust-
ního průvodu po Nadějkově jsme se připojili ke školákům a užili si s nimi spo-
lečné chvíle v tělocvičně plné zábavy, legrace a soutěží. 

 

Březen je měsíc knihy – na to jsme nezapomněli a uvědomujeme si, jak 
jsou knihy důležité a krásné. Snažili jsme se knihy poznávat z různých stran, 
prohlížet si je, číst si v nich a dokonce je i vytvářet. Na čtení pohádek před 
spaním jsme si do školky pozvali několik hostů, kteří si přinesli své oblíbené 
knihy, ze kterých dětem četli. Poslouchali jsme příběh s pejskem a kočičkou, 
pohádku o Otesánkovi, o třech prasátkách, příhody Boba a Bobka a nakonec 
méně známou knihu Prasátko ve školce. Knihy nás moc baví a nebudeme na 
ně zapomínat i dále! Vždyť v dnešní době plné obrazovek je tak moc důležité 
si s dítětem sednout v klidu nad knížkou a číst si s ním!  

 
Všem dětem přejeme, ať takových chvil se svými rodiči, prarodiči a opatrov-

níky mají děti co nejvíce! 
 

Jitka Krajčová 

          O��� � ����� 
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    Fikar 
 

     Dvacet let spolku ve strohé řeči čísel  
 

     V prosinci loňského roku divadelní a osvětový spolek Fikar 
oslavil dvacáté výročí svého znovuzaložení.  

Co se od roku 1998 podařilo? 
 
Spolek v letech 1999-2018 
� nastudoval 19 divadelních her (jednu z nich dvakrát, v různém obsazení) 
� sehrál 181 představení - 43 v Nadějkově, 138 v jiných místech 
 
Loutkohybná trupa spolku 
� nastudovala 11 her (z toho 7 autorských) 
� sehrála 35 představení – 16 v Nadějkově, 19 v jiných místech. 
 
Na pozvání spolku přijela do Nadějkova řada divadelních souborů i hudeb-

níků, od amatérských spolků po světově proslulé umělce, jako dirigent Jakub 
Hrůša nebo operní pěvkyně Simona Houda Šaturová. Místní publikum tak 
mohlo navštívit 
� 37 divadelních představení pro dospělé 
� 31 divadelních představení pro děti 
� 35 koncertů vážné i méně vážné hudby 
 
Celkem se tedy z iniciativy spolku za uplynulých dvacet let konalo v Naděj-

kově 162 divadelních představení nebo koncertů, tj. přibližně osm každý rok. 
 

Členové spolku se podíleli i na řadě dalších akcí. Můžeme jmenovat např. 
vzpomínkové slavnosti na faráře Antonína Čechoslava Fikara a spisovatele 
Prokopa Chocholouška, loutkové Pašije, divadelní představení školních dětí 
nebo založení tradice pouťových výstav (první z nich byla v roce 2001). 

Spolek byl i při založení Naučné stezky Nadějkovsko, značné úsilí i finanční 
prostředky věnoval opravám a vybavení sálu v Hostinci U Jandů.  

Na benefičních koncertech v kostele Nejsvětější Trojice se vybralo přibližně 
60 000,- Kč, které spolek věnoval na opravu varhan. 

 

V letošním roce spolek zatím odehrál sedm pohostinských představení hry 
Ve státním zájmu, z toho dvě na divadelních přehlídkách (v Táboře a Trho-
vých Svinech), a další tři chystá: 

 25. května v Petrovicích 
   8. června na faře u P. Konstatina v Říčanech 
 29. června ve Veletíně – derniéra 
 

O��� � ����� 
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Vzpomínka na Prokopa Chocholouška 
 

 Letos v únoru uplynulo právě 200 let od narození vlasteneckého spisovate-
le a novináře Prokopa Choholouška (18. 2. 1819 Śedlec – 5. 7. 1864 
Nadějkov). Dnes je takřka zapomenutý, ale ve své době byl známým 
a oceňovaným autorem: Jan Neruda ho ve svém fejetonu nazývá „prvním ro-
manopiscem českého národa“ a „předním spisovatelem“.   
 Chocholouškův život a dílo si připomeneme na vzpomínkové slavnosti 
v sobotu 15. června odpoledne. 
 
Předběžný program: 
 

14 hodin, h řbitov 
� pietní vzpomínka u hrobu Prokopa Chocholouška 
 

15 hodin, Farská zahrada 
� zahájení - soubor LUDUS MUSICUS 
� odhalení panelu od Matice české  
 a proslov její předsedkyně Mgr. Magdaleny Pokorné 
� loutkové divadlo "Pan Šimon z Vrchotic"  
 podle novely Prokopa Chocholouška 
� dramatické čtení divadelní hry "Zdeněk a Miláda"  
 od Prokopa Chocholouška 
� po celou dobu bude otevřena Chocholouškova pamětní světnička na faře 

  
Akci pořádá Obec Nadějkov ve spolupráci s Maticí českou, farností 
a spolkem Fikar.  
 

Zdeněk Černý 

Snad se podaří nacvičit i loutkové představení pro Chocholouškovu slav-
nost v sobotu 15. června. 

Novou hru na další divadelní sezónu začnou Fikaři jako každoročně zkou-
šet na přelomu srpna a září. 

 
Spolek Fikar srde čně zve na detektivní komedii: 

Norman Robbins - Hrobka s vyhlídkou 
hraje Divadelní spolek Plánice 
v sobotu 4. kv ětna od 19 hodin v sále U Jand ů 
vstupné 80 Kč, děti 40 Kč 
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SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov   
 

Zásahy: 
9. března 2019 v nočních hodinách odstranění padlého stromu ze silnice 

mezi Nadějkovem a Petříkovicemi 
10. března 2019 likvidace padlého stromu z hlavní komunikace na Milevsko 

(u obce Modlíkov) 
 

� V závěru roku 2018 pořádalo SDH Nadějkov každoroční, velmi oblíbený, 
hasičský ples v Hostinci u Jandů. Kromě pohádky o „Červené karkulce“, 
kterou krásně zahráli a zazpívali ti nejmenší, jsme shlédli skvělý taneční 
výkon mladých hasiček a hasičů. Obě vystoupení jsme velmi rádi před-
vedli ještě na každoročním lednovém setkání důchodců. Děti tam sklidily 
velký potlesk. 

� V únoru 2019 bylo na náměstí v Nadějkově slavnostně požehnáno nové-
mu, zrekonstruovanému hasičskému autu TATRA 148 CAS 32, které 
jsme získali od Jistebnického SDH. Pozvaní hosté z okolních sborů, zá-
stupci jihočeského kraje a široká veřejnost mohli vidět nejen naši novou 
krásku, ale i stávající Tatru, která poputuje do SDH Borotín. 

� Schůzky mladých hasičů začaly 18. března 2019. Tak jako v loňském ro-
ce se budeme scházet v pondělí od 16 hodin v hasičárně v Nadějkově. 
V letošním roce nám už pomáhají s mladšími i naši „dorostenci“ - Kačka, 
Míša a Nelča. Jsou super a moc děkujeme! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

O��� � ����� 
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         ZÁPIS 

        DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V NAD ĚJKOVĚ 
              na školní rok 2019/2020 

pátek 10. kv ětna 2019 od 13 do 16 hod. 
středa 15. kv ětna 2019 od 13 do 16 hod. 

 
S sebou je potřeba: 

doklad totožnosti zákonného zástupce (ob čanský pr ůkaz)  
rodný list dít ěte 

vypln ěné formulá ře (žádost o přijetí dítěte s potvrzením lékaře)  
– možno vyzvednout v MŠ předem nebo budou k dispozici na místě 

 
Těšíme se na vás!   

  O��� � ����� 

� I v letošním roce se zúčastníme celostátní hasičské soutěže Plamen 
(jarní a podzimní část) a v průběhu sezóny i dalších hasičských soutěží. 

V nejbližší době je to: 
27. dubna 2019 – Memoriál Jaroslava Šturze v Mladé Vožici – dětská 

hasičská soutěž 
25. května 2019 – Okrsková hasičská soutěž v Brtci – děti i dospělí 
 
SDH Nadějkov pořádá či spolupořádá i další akce pro veřejnost, na které 

Vás srdečně zveme. Všechno děláme ve svém volném čase, zdarma a naši 
největší odměnou je to, že přijdete i Vy, společně se pobavíme, pohovoříme 
a nepotřebujeme k tomu žádné mobily ani počítače. 

 
Zveme Vás: 
 

30. dubna od 17 hodin na každoro ční „pálení čarod ějnic“ a stav ění 
májky  v Nadějkově na náměstí. 

8. června od 14 hodin na Pohádkový les 2019  – akce pro děti, rodiče, 
babičky i dědečky. Krásná procházka zámeckou zahradou, plná soutěží, po-
hádkových postaviček a závěrečné diskotéky na fotbalovém hřišti.  

 
Marie Burdová 
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    Zachovalý kraj 
 

    Úložišt ě radioaktivního odpadu 
V prosinci roku 2018 měly být z dosavadních devíti „úložištních“ lokalit vy-

brány k dalším průzkumům čtyři, ostatní by zůstaly jako záložní. Rada 
SÚRAO si však vyžádala doplnění informací, v lednu roku 2019 se se sešla 
znovu a nakonec odložila rozhodnutí nejméně o rok, do doby, kdy budou    
dokončena geofyzikální měření v lokalitách. V podstatě tak dala za pravdu 
námitkám, které vůči dosavadnímu způsobu výběru formulovala Platforma 
proti úložišti (Platforma sdružuje 32 obcí a 15 spolků z osmi lokalit, jejím    
členem je i obec Nadějkov). 

Platforma také požadovala odvolání ředitele SÚRAO. Důvodem bylo poru-
šování slibů, netransparentní a nekoncepční jednání Správy úložišť a nere-
spektování rozhodnutí soudů. V únoru byl dosavadní ředitel SÚRAO          
RNDr. Jiří Slovák skutečně odvolán. Ve funkci ho nahradil JUDr. Jan Prachař, 
který SÚRAO vedl v letech 2011 - 2014,  tedy v době, kdy Správa úložišť po-
rušila svůj slib obcím, že bez jejich svolení průzkumy lokalit nezačnou. Dnes 
staronový ředitel SÚRAO slibuje, že zlepší komunikaci s obcemi a přehodnotí 
původní harmonogram výběru lokalit. 

 
    Den proti úložišti  
     Společný protest obcí ze všech lokalit se letos koná v sobotu 
27. dubna, u nás bude jeho centrem Jistebnice. 
 

Program:  
začátek v 15 hodin – zasazení lípy Svobody na náměstí v Jistebnici 

pokračování u kaple Maří Magdalény od 16 hodin – informace o úložišti,    
program pro dospělé i děti, koncert kapely Le-Grace, občerstvení. 

 
     Čajovna Na stezce 

 
V sobotu 4. května nás čeká už 150. setkání v Čajovně Na stezce - první 

bylo v lednu 2002. Chystáme zahradní slavnost s „cestovatelským“ divadel-
ním představením Marky Míkové a Tondy Novotného Husy na tahu, pozvali 
jsme vynikajícího harmonikáře Jana Koláčka (kdo jste byli na 100. čajovně, 
možná se na něj pamatujete), čaj bude připravovat Honza Náprava z Dobré 
čajovny v Táboře a možná dojde i na čtení, promítání a výstavku fotografií 
z cest našich hostů. 

 
Začínáme na Farské zahrad ě asi ve 14 hodin, pokud by lilo nebo mrz-

lo, bude zkrácený program v kin ě. 

O��� � ����� 



13 H��	 N�������, �. 1, ���. XXVII., D���� 2019 

 

 

  

 

Skautské akce v novém roce 
 

Ihned po začátku nového kalendářního roku jsme stejně jako v 
minulých letech pomáhali Farní charitě Milevsko s Tříkrálovou 
sbírkou. V několika skupinách jsme obešli celý Nadějkov a několik 
vesnic v okolí. Celkově jsme vybrali přes 8000 Kč, které byly ode-
slány na účet Charity České republiky. Dohromady se po celé republice vy-
bralo přes 118 000 Kč. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co nějakou 
částkou přispěli nebo pomáhali při sbírce. 

V pátek 15. února jsme si spolu se skauty ze Sepekova uspořádali promítá-
ní v nadějkovském kinobaru. Kromě černobílého filmu Na dobré stopě z roku 
1948 jsme si pouštěli časosběry z loňského tábora a záznamy z Jamboree 
(celosvětové setkání skautů) z let 1947 ve Francii a 2007 v Anglii. 

Minulý měsíc jsme se zúčastnili městské hry Mafie v Českých Budějovicích. 
Sobotní dopoledne jsme, za mírného deště, strávili hledáním informací 
po starém městě a nakonec jsme jako první odhalili úkryt mafiánské Růžové 
knihy. Pro podvečerní hru jsme byli zařazeni do rodiny Cosinovců. Pašovali 
jsme zboží, okrádali se, hlídali našeho Dona a Doňu a najímali zabijáky na 
členy ostatních mafiánských rodin a policie. Cílem bylo nashromáždit co nej-
více peněz, porazit ostatní rodiny a policejní oddíly a zvítězit nad zrádným ky-
bernetickým Al Caponem. Naše „rodina“ skončila na druhém místě. Večer 
jsme hráli deskovky a v neděli dopoledne jeli domů. Moc jsme si to užili. 

Mezitím se pilně připravujeme na základní kolo Svojsíkova závodu, které 
proběhne 27. dubna a kde změříme síly a vědomosti s ostatními skautskými 
oddíly. 

Ondřej „Háďa“ Černý 

Seminá ř – řez ovocných strom ů 
 

 Po roce se v Nadějkově opět konal seminář se známým sadařem a propa-
gátorem starých odrůd Ing. Zdeňkem Buzkem. V sobotu 30. března se v hos-
tinci U Jandů sešlo asi třicet lidí zblízka i z daleka, aby si vyslechli jeho před-
nášku o správném postupu při výsadbě i řezu ovocných stromků. Poté násle-
dovala praktická ukázka řezu a roubování stromů ve starém sadu 
v Mozolově.  
Seminář pořádal INTERREG Rakousko – Česká republika, Evropský fond pro 
regionální rozvoj a spolek Zachovalý kraj. 
 Děkujeme za pomoc a vstřícnost Hostinci U Jandů a rodině Pickově! 
 

Aktuální informace k akcím a podrobnosti k úložišti  najdete na 
www.zachovalykraj.cz.  

Olga Černá 

O��� � ����� 
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Zvoni čka v Kališti 
 
Uprostřed vsi mezi lípami stojí od roku 1936 cihlová zvonička. Je rozdělená 

na tři části. Spodek tvoří cihlový základ zakončen betonovým výstupkem. 
U druhé části je výklenek pro mariánskou sošku a nad ním je letopočet 1936, 
též zakončený betonovým výstupkem. Na poslední části, kde je zvon, jsou 
ze všech stran klenutá okénka zakončená betonovou stříškou a ve vrcholu je 
litinový křížek. Tato zvonička je obehnaná čtyřmi sloupky vyzděnými z cihel, 
do kterých je zapuštěný dřevěný plot. Vedle zvoničky v zahrádce stojí litinový 
křížek. 

 
napsal a nakreslil Jiří Vocílka 

O��� � ����� 
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Pěkná hodinka 
 
Dne 21. ledna 2019 se uskutečnila „Pěkná hodinka“, kterou pro nás seniory 

každoročně pořádá obecní úřad. Chtěla bych za všechny nás zúčastněné po-
děkovat nejen panu starostovi, ale i Marcele Chocholaté a jejím pomocníkům, 
jejich jména ani neznám. 

Každé setkání nás seniorů je pěkné a uskutečňuje se mnoho let. Mne však 
velice překvapilo, že poprvé nás nepřišli pozdravit zástupci školy a školky se 
svými žáčky. O to více bych chtěla poděkovat paní Burdové, která nás potěši-
la vystoupením svých svěřenců. Strávila při nacvičování, ale i na přípravě 
kostýmů mnoho svého času. Právě to mě přivedlo na myšlenku, zda by neby-
lo dobře, aby mezi nás zavítali také na chviličku naši zastupitelé, které jsme 
zvolili, hlavně proto, že jsou mladí a mají ještě zájem, jak se bude u nás 
v obci žít. Máme v zastupitelstvu paní doktorku, která by nám mohla např. po-
radit, jak nejlépe ve stáří žít, ochranář by mohl sdělit, jak nejlépe reagovat při 
našich nehodách, doktor práv, jak řešit ve stáří právnické problémy a všichni 
ostatní podnikatelé přednést rady ze svých oborů. Pan starosta by mohl zase 
udělat relaci otázek a odpovědí, kdy bychom se mohli zeptat na to, co nás za-
jímá. 

Nevím, jestli jsou moje náměty správné a reálné, ale věřím, že kromě dob-
rého občerstvení a hezkých písniček pana Stehlíka bychom si donesli do 
svých domovů poznání našich zastupitelů a jejich dobré rady. 

Všem, kteří nám setkání připravili, ještě jednou moc děkuji. 
 

Marie Nováková 

     O��� � ����� 

Knihovna  
 
Výpůjčky a knihovní fond za rok 2018 
 
V roce 2018 bylo v knihovně registrováno celkem 105 čtenářů, 

z toho 31 dětí do 15 let. Celkem 837 návštěvníků si vypůjčilo 3062 
titulů, z toho bylo 839 časopisů. Naučných knih pro dospělé bylo zapůjčeno 
204, beletrie 1281, naučných titulů pro děti 132, beletrie pro děti 595. Kromě 
vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 3860 knih, měla knihovna 
k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře (380 knih) 
a dalších 29 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí Meziknihovní výpůjč-
ní služby.  

 
Petra Macháčková 
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Statistika tém ěř stoletá 
 

V roce 1931 vydala Okresní záložna hospodářská v Sedlčanech Statistic-
ký  lexikon obcí okresu Sedl čanského  „s tím úmyslem, aby všem interesen-
tům o vývoj, vzrůst obyvatelstva atd. poskytnuta byla pomůcka k správné in-
formaci. Data pro tento spisek vzaty ze statistického almanachu, který vydal 
Státní úřad statistický podle úředního sčítání v r. 1931. Nechť spisek tento 
splní své poslání.“ - Sedlčanský politický (tj. větší) okres v té době zahrnoval 
tři menší, soudní okresy: Sedlčany, Votice a Sedlec. Do posledního z nich byl 
zařazen i Nadějkov, společně s většinou jeho dnešních osad (výjimkou je Vra-
tišov, který tehdy patřil do okresu Milevského - ke Starcově Lhotě naopak ná-
ležela osada Chlum, která je dnes připojena k Jistebnici). Údaje z lexikonu te-
dy snad mohou zájemcům o místní historii přinést interesantní informace 
i dnes. Lze je porovnávat nejen se současným stavem, ale třeba i s daty, uve-
denými v knížce Antonína Podlahy Okres sedlecký v Táborsku z roku 1879, 

 

Hledáme NEJ památku turistické oblasti Toulava 
 
Vydejte se na cestu do historie Toulavou a pomozte nám najít tu NEJ pa-

mátku regionu od Tábora až k nám… 
Na poutní stezce, na hradech i v podhradí, na bechyňském zámku nebo 

Stádleckém řetězovém mostě – tady všude na vás dýchne jedinečná historie 
regionů Toulavy, tedy Táborska, Bechyňska, Sedlčanska, Milevska, Jistebnic-
ka, Mladovožicka či Soběslavska. Vybrali jsme přes 60 míst spojených s his-
torií našeho regionu i České republiky, na které bychom vás rádi chtěli 
pozvat. 

 Všechna místa od začátku roku představujeme na facebookovém profilu 
Toulavy www.facebook.com/Toulava.cz, kde je můžete podpořit – označit je 
jako „to se mi líbí“. Šestnáct nejúspěšnějších míst potom na facebookovém 
profilu změří sílu v soubojích proti sobě, abychom mohli před začátkem 
prázdnin vyhlásit to místo, které mají návštěvníci, výletníci, turisté i místní 
v Toulavě nejradši. Najdete je označené hashtagem #srdcehistorie. 

 Tištěný průvodce Cestou do historie Toulavy se všemi historickými místy 
najdou návštěvníci od března na informačních centrech a u partnerů turistické 
oblasti Toulava. Průvodce vás provede obdobími od doby pohanské až po 20. 
století a ukáže vám místa, která stojí za to vidět, i tipy na jedinečné historické 
zážitky v krajině husitů, Pánů z Růže i jedinečných technických staveb. 

 Všechny cíle najdete také na www.toulava.cz v sekci Cíle. 
 Těšíme se na vás v Toulavě na cestě do srdce naší historie. 
 

Jan Sochor, produktový manažer 

     O��� � ����� 
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kterou najdete v nadějkovské knihovně. Statistický lexikon má nadějkovská 
knihovna k dispozici také, resp. jeho kopii; originál bude uložen v archivu. 

 
Lexikon rozlišuje popisovaná místa podle velikosti a účelu na město, měs-

tys, ves, vísku, roztroušenou skupinu domů, jednotlivé domy, samoty (2 – 4 
domy), hospodářské dvory, hostince, myslivny, hrady, továrny, mlýny, cihelny 
apod.. Dále uvádí, kde je pro kterou osadu nejbližší pošta, škola, farní úřad 
a železniční zastávka, rozlohu katastrálního území obcí, počet obyvatel obcí 
a osad, jejich státní příslušnost, národnost a náboženské vyznání.  

Podobně jako dnes byla pošta, škola i fara jen v Nadějkově, pouze u Brtce 
a Chlumu (který tehdy patřil pod Starcovu Lhotu) Lexikon uvádí, že poštou 
spadají do Jistebnice. Nejbližší železniční zastávky – Božejovice, Stupčice, 
Heřmaničky a Milevsko – se také nezměnily, Stupčice byly pouze přejmeno-
vány na Střezimíř. V Nadějkově byla škola obecná, tj. s pěti ročníky. Další 
obecné školy byly na území sedleckého okresu ještě v Myslkově, Jetřichovi-
cích, Kvasejovicích, Libenicích, Meznu, Prčici a Střezimíři, navazující čtyřleté 
„měšťanky“ pouze v Borotíně a Sedlci (Jistebnice patřila už pod okres Tábor). 
Farní úřady a pošty byly kromě Nadějkova ještě v Borotíně, Prčici, Sedlci 
a  Střezimíři. 

 
Samostatnými obcemi na Nadějkovsku v době vydání Lexikonu byly: 

Lhota  Starcova  s osadami Bezděkov (s hájovnou), Křenovy Dvory, Chlum, 
Starcova Lhota (se samotou Busíny), Nepřejov (s domy v Boučí a Dvorcích) 
a Pohořelice (s domem v Zálesí).  
Modlíkov (s mlýny Vozdrakov a Hromadov) 
Nadějkov s osadami Hubov (s domy na Pile a Pohodnice), Kaliště (s mysliv-
nou Bažantnice) a Nadějkov 
Petříkovice s osadami Brtec, Mozolov, Petříkovice (s mlýnem Kotaškov), 
Hronova Vesec a Šichova Vesec 
Osada Chlístov patřila tehdy správně pod obec Nosetín  (jeho další osady by-
ly Branišov, Kvašťov, Květuš, Mezný, Radíkov, Růžená, Vilín a Voděrady), ale 
poštou i školou náležela k Nadějkovu. Hospodářský dvůr Větrov byl součástí 
osady Květuš, která poštou i školou náležela k Chyškám. 
 
Počty domů, obyvatel a další statistické údaje podrobněji uvádí následující 
tabulka:  
 

ze Statistického lexikonu obcí z r. 1931 vypsala Olga Černá 

     O��� � ����� 
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Tříkrálová sbírka 2019 
 
Farní charita Milevsko  ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 45       

pokladniček na MěÚ Milevsko v úterý 15. ledna 2019 (11 pokladniček nebylo 
použitých). Celková částka 118.021,- Kč (což je o 965,-  Kč více  než 
v loňském roce) byla odeslána na účet Charity Česká republika. Máme veli-
kou radost, že jsme opět překonali stotisícovou hranici v historii TS na Milev-
sku, přestože letošní počasí v průběhu sbírky koledníky často hodně potrápi-
lo. Nebyla nouze o promočené boty nebo bundy. 

Při realizaci sbírky nám pomáhalo cca 30 dospělých (některé skupiny byly 
tvořeny pouze dospělými) a mnoho dětí. Koledovalo se v Milevsku 
i v okolních obcích (viz tabulka). Dobrovolníci - dospělí i děti, někteří zaměst-
nanci, děti z našeho NZDM, naši duchovní - všichni  pomáhali - každý podle 
svých možností, někteří koledovali jednou, někteří mnoho dnů. Ale stále jsou 
v Milevsku části, kam se naši koledníci nedostali, kde lidé marně na koledníč-
ky čekali. Zůstávají nepokryté i některé vesnice v okolí nebo se obešla jen je-
jich část.   Potřebovali bychom další dobrovolníky, kte ří by nám v p říštím 
roce pomohli – p řihlásit se m ůžete kdykoli i v pr ůběhu roku 
(734 435 162, mail: reditel@milevsko.charita.cz).  

 
 

    Z celorepublikového účtu Chari-
ty ČR se do naší charity vrátí 65 % 
vykoledované částky, bude použita 
na podporu našich služeb, pro děti 
a rodiny v tíživé situaci, pro oka-
mžitou materiální nebo potravino-
vou pomoc, podporu volnočaso-
vých a sportovních aktivit pro děti 

z rodin ohrožených sociálním vyloučením, atd. a také pro těžce nemocnou tří-
královou kolednici Dominiku. Ostatní prostředky budou využity na projekty 
diecéze, humanitární projekty na pomoc potřebným doma i v zahraničí 
a na režii sbírky. Více na:  http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/. 

 
     Každým rokem se zvyšuje výt ěžek sbírky, mnohokrát d ěkujeme 

všem dárc ům za jejich vst řícnost a št ědrost a koledník ům za jejich dra-
hocenný čas i nachozené kilometry, často v mrazu, dešti a v ětru.  

Děkujeme, že pomáháte spole čně s námi ! 
 

Farní charita Milevsko 

     O��� � ����� 
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Číslo pokladničky Kč Obec 

1 1625 Předbořice 

2 4384 Pechova Lhota 

3 3860 Klisinec 

4 1050 Kostelec (kostel) 

5 3199 Kovářov 

6 700 Květov (kostel) 

7 3887 Hrejkovice 

8 3377 Milevsko 

9 2840 Nadějkov, okolní obce 

11 2912 Nadějkov, okolní obce 

13 2461 Nadějkov, okolní obce 

14 50 Milevsko 

15 7308 Milevsko 

16 4710 Písecká Smoleč 

17 4720 Slabčice 

18 2920 Milevsko 

19 2040 Milevsko 

20 2270 Milevsko 

21 1787 Milevsko 

22 4568 Sepekov 

23 2733 Sepekov 

24 2057 Sepekov 

25 4292 Týnice, Držkrajov, Růžená 

26 6595 Božetice 

27 4250 Přeštěnice 

28 5209 Zhoř, Zbislav 

29 7139 Hodkov, Hronova Vesec 

30 2134 Přeborov 

31 5529 Milevsko 

32 1698 Chyšky (kostel) 

33 5272 Milevsko 

35 5127 Kovářov 

36 3236 Milevsko 

37 2082 Milevsko 

C e l k e m 118.021,- K č   

     O��� � ����� 
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 Blahop řejeme všem,  
 

  kteří oslavili  svá významná životní jubilea!  

 
leden: Jaroslava Nováková z Nadějkova 
Jindřich Jaroš z Mozolova, Romana Cimpová z Nadějkova 
Jindřiška Urbanová z Petříkovic, Jaroslav Kolář z Kaliště 
 
únor: Olga Černá z Kaliště, Pavel Singr z Nadějkova 
 
březen: Josef Novák z Brtce, Marcela Chocholatá z Nadějkova 
 
duben: Marie Benešová ze Šichovy Vesce, Miroslav Čapek z Brtce 
Vladimír Papež ze Starcovy Lhoty, Josef Čipera za Starcovy Lhoty 
Daniel Burian z Křenových Dvorů 

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

Tel. 381 272 117, e-mail: urad@nadejkov.cz,. 
Redakce Ing. Arnošt Novák, a Petra Macháčková 

Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 100 ks.  
� Toto číslo vychází v dubnu 2019    � 
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 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Naděj-
kova! Uzávěrka příštího čísla je 9. června 2019, všechny podepsané příspěv-
ky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tiráži, vhodit 
do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme zejména 
o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen v Hlase, ale i na 
webových stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  

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

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


