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Blahop řejeme všem,  

 

kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 

leden: 
Luděk Fuka z Nepřejova, Milada Rohmová z Chlístova 
Jan Vacek z Brtce, Marie Hejhalová z Větrova 
 
únor: 
Marie Pilíková z Brtce, Marie Nováková ze Starcovy Lhoty 
Anežka Veselá z Nadějkova, Jiří Vocílka z Chlístova 
Miloslava Šitnerová z Nadějkova 
 
březen: 
Jaroslav Dvořák z Nadějkova, Marie Kvasničková z Nadějkova 
Marie Koubová z Kaliště, Jana Čichovská z Nadějkova 
 

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

Tel. 381 272 017, e-mail: starosta@nadejkov.cz, knihovna@nadejkov.cz. 
Redakce Ing. Arnošt Novák a Petra Macháčková 
 Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 150 ks.  
� Toto číslo vychází v březnu 2018    � 
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 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

 Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu 
Nadějkova! Uzávěrka příštího čísla je 9. června 2018, všechny podepsané 
příspěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tirá-
ži, vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosíme 
zejména o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen v Hla-
se, 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). 

 
Krásné prožití velikono čních svátk ů  

přejí pracovníci obce Nadějkov 
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Farnost 
 

str.8 

Jak to u nás chodí  
 

str.10 

HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXVI / číslo 1 březen 2018 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Úložišt ě radioaktiv-
ních odpad ů 

str. 16 

Milí přátelé,  
v tomto roce si připomínáme sté výročí vzni-
ku Československa. Pro mě je důležité, že 
do tohoto výročí je zakomponována jedná 
důležitá událost.  

Ve věkově smíšených třídách malotřídní ško-
ly, uprostřed luk, kousek od lesa, potoka 
a rybníků přírodního parku, respektujeme 
jedinečnost každého dítěte, podporujeme 
přirozenou zvídavost a touhu učit se. 

I v letošním roce se - už počtvrté - ve všech 
lokalitách chystá společný protest proti způ-
sobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště 
radioaktivních odpadů.  

Stru čně z obsahu: 

Z jednání obecního zastupitelstva (2) 
Upozorn ění obecního ú řadu, Farnost (8)  

Škola (10) Školka (12) Skauti (14) Husova Lípa (15)  
Fikar, divadelní a osv ětový spolek,  Zachovalý kraj (16) 

Čajovna Na stezce (17)  
SDH Nadějkov / Mladí hasi či, Knihovna (18)  

Pletení z vrbového proutí, Inzerce (19) 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2017 

dne 1. prosince 2017  
 
Rozpo čtová opat ření 
Usnesení č. 76/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 12/2017 v předložené podobě.  
Usnesení č. 77/2017: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 
č 13/2017 ve výši 245 800 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.  
 
Rozpo čet obce 2018 - návrh 
Usnesení č. 78/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtu, kte-
rý bude v konečné verzi projednávat na svém příštím zasedání, schvaluje 
konečný termín na podávání návrhů na změny rozpočtu do 20. 12. 2017. 
 
Závěrečné vyú čtování Čevak, a. s. a stanovení ceny vodného pro rok 
2018 
Usnesení č. 79/2017: Zastupitelstvo stanovuje cenu vodného pro rok 
2018 ve výši vč. DPH takto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Usnesení č. 80/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí Plán investic Čevak 
pro rok 2018 v předloženém znění. Plán bude vyvěšen na webových 
stránkách obce.  
 
Hospoda ření s odpady pro rok 2018 
Usnesení č. 81/2017: Zastupitelstvo schvaluje zachování sazby poplatku 
za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů na území obce Nadějkov pro rok 2018 ve výši 530 Kč, 
jak je obsaženo v čl. 4 OZV  1/2015 odstavec 1. a 2. 
Usnesení č. 82/2017: Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě 
o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na území obce Naděj-
kov a místních částí po úpravě zahrnující spolupráci s firmou Rumpold  při 
využití sběrného dvora v systému nakládání s odpady a pověřuje starostu 
obce podpisem dodatku.  

Místo Vodné 

Nadějkov 37,95 Kč 

Kaliště 23 Kč 

Kaliště – ZD Opařany 25 Kč 

Větrov 16 Kč 
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Pletení z vrbového proutí 
 
Košíkářství je jedním z nejstarších řemesel na světě a je dobře, že přetr-

valo až dodnes. Košík upletený z vrbového proutí skvěle poslouží třeba při 
sběru hub, brambor nebo na nošení dřeva. Jana Jerzová z Kaliště plete 
z vrbového proutí již řadu let a o své zkušenosti se s námi rozhodla podě-
lit, aby toto staré řemeslo jen tak nevymizelo. Pravidelně o víkendech 
jsme se již druhým rokem od ledna do polovin března scházeli v kulturním 
domě v Kališti.  

Celkem se nás vystřídalo asi 18 pletařek a zavítali mezi nás i dva pletaři. 
Nebylo to úplně jednoduché, úspěch se však dostavil a  většina odjížděla 
domů s vlastnoručně vyrobeným košíkem. A ti odvážnější si upletli třeba 
ošatku, podnos, nošák nebo i krmítko. Tímto bych Janě Jerzové chtěla 
poděkovat, že nás naučila tomuto krásnému řemeslu. 

Petra Macháčková 

 

Počítače 
Knihovna používá k evidenci systém Clavius REKS , díky němuž je ve-

řejnosti na internetu dostupný její katalog, čtenáři mohou získat přehled 
o svých výpůjčkách za pomoci čtenářského konta. Této služby využilo cel-
kem 163 lidí. 

 
Nové knihy 
Od  4. dubna budeme mít  opět nové knihy z výměnného fondu z Tábo-

ra. Celkem cca 200 knih. Bohatá nabídka dětských knih (Pohádky, První 
čtení, Malované čtení) vaření, krimi (Christie, McBain) i něco pro dámy 
(vaše oblíbené - Steelová, Javořická, Robertsová, Smith, Braun). Přijďte 
knihovnu navštívit, určitě si vyberete knihu, která vás zaujme! Do knihovny 
se může přihlásit každý, registrace je bezplatná. 

 

Inzerce 
 

1. Pro tuto lokalitu hledám spolupracovníka nebo tipaře, který si chce 
dlouhodobě vydělávat zajímavé finance, volejte 728 637 119.  

2. Koupím rodinný dům v osobním vlastnictví, může být i před rekonstruk-
cí, prosím nabídněte.... volejte 728 637 119.  

Jan Kočí 
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SDH Nadějkov / Mladí hasi či Nadějkov 
  
V sobotu 27. ledna od 19 hodin se konala v hostinci U Jandů výroční 

valná hromada SDH Nadějkov. Jan Cimpa zhodnotil činnost sboru v roce 
2017, o které zde průběžně informujeme. Starosta Arnošt Novák poděko-
val za záslužnou činnost SDH a za čas věnovaný práci s dětmi. Jako hos-
ty jsme přivítali zástupce SDH Jistebnice, Petříkovice a Brtce. 

V současné době má  SDH Nadějkov 98 členů, z toho je 38 mladých 
hasičů. 

I v tomto roce plánujeme řadu akcí pro děti i dospělé. V dubnu 
se MH zúčastní Memoriálu Jaroslava Šturze v Mladé Vožici, bude každo-
roční stavění máje a pálení čarodějnic na náměstí v Nadějkově. V květnu 
(26. 5.) od 14 hodin pořádáme dětmi oblíbený „Pohádkový les“ a proběhne 
hasičská soutěž v Nadějkově (termín bude upřesněn). V červnu (2. 6.) 
se  účastní MH okresní soutěže PLAMEN v Táboře a letní prázdniny zahá-
jíme v červenci „Letním táborem na Kaplici“, který, stejně jako v loňském 
roce, pořádáme ve spolupráci s SDH Jistebnice.  

Zájemci o Kroužek mladých hasičů se mohou hlásit u Kamily Kozákové 
(tel. 777 244 502). Pravidelné schůzky začnou začátkem dubna, termín 
upřesníme podle počasí. 

Marie Burdová 

 

   Knihovna 2017  
 
     Výpůjčky a knihovní fond 
     V roce 2017 bylo v knihovně registrováno celkem 103 čtená-

řů, z toho 37 dětí do 15 let. Celkem 1011 návštěvníků si vypůjčilo 3064 
titulů, z toho bylo 817 časopisů. Naučných knih pro dospělé bylo zapůjče-
no 166, beletrie 1349, naučných titulů pro děti 116, beletrie pro děti 610. 
Kromě vlastního knihovního fondu, v němž je nyní 3894 knih, měla kni-
hovna k dispozici ještě výměnné soubory z Městské knihovny v Táboře 
(asi 390 knih) a dalších 21 výpůjček zprostředkovala čtenářům pomocí 
Meziknihovní výpůjční služby.  

Do knihovního fondu přibylo vloni 205 knih, zakoupených z rozpočtu ob-
ce, získaných z programu Česká knihovna, darů knihovny v Táboře 
a několika příznivců knihovny, v knihovně proběhla v červenci plánovaná 
revize knihovního fondu, za celý rok i s revizí se vyřadilo 504 knih. Knihov-
na pravidelně odebírala 5 časopisů: ABC, 21. století - Junior, Praktická 
žena, Paní domu a Vlasta, několik časopisů kupujeme z remitendy nebo 
dostáváme darem (např. Kačer Donald, Zahrádkář, Receptář, Pěkné byd-
lení a další).  

 
 

 O��� � ����� 
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Zřízení věcného b řemene 
Usnesení č. 83/2017: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. PI-014330043945/001 a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy.  
 
Projekty v roce 2017 
V roce 2017 obec Nadějkov realizovala následující akce: 
Oprava komunikace Šíchova Vesec , položení nového asfaltového ko-
berce od křižovatky Hronova Vesec - Šíchova Vesec až na konec osady 
Šíchova Vesec, celková cena projektu 3 628 559 Kč, dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj 2 536 990 Kč (tj. 70%).  
Opravy místních komunikací U Kaštanu a Zahradní. Oprava výtluků 
a propadlin v povrchu místní komunikace Zahradní, vyrovnání propadlé 
části vozovky ulice U Kaštanu, oprava místních výtluků ulice Pivovarská 
Oprava fasády OÚ , I. etapa, oprava východní a severní části fasády OÚ 
Nadějkov. Celková cena 653 674 Kč, dotace z POV JČK 220 000 Kč, 
tj. 34%.  Na tuto etapu by měla v roce 2018 navazovat etapa II., jižní 
a západní část, včetně výměny oken v západní části objektu. 
Rekonstrukce pohostinství U Jand ů, výčep a zejména kompletní rekon-
strukce kuchyně pohostinství, zcela nové vybavení, rekonstrukce výčepu, 
nový strop a zateplení stropu, instalace etážového topení s krbovými 
kamny, vymalování celého prostoru včetně sálu a schodiště. Náklady na 
vybavení kuchyně byly 345 866 Kč. Další náklady spojené s úpravou vytá-
pění, zateplením stropu, opravou omítek a vymalováním cca 150 000 Kč. 
Obnova šoupat vodovodního řadu a hydrant ů u jednotlivých větví vo-
dovodu v Nadějkově. V případě poruchy některé na některé z větví zbytek 
Nadějkova nezůstane bez vody. Vybudován nový nadzemní hydrant 
u požární zbrojnice, pro případ nutnosti čerpání vody k zásahu zejména 
v zimních měsících. Náklady 105 000 Kč. 
Obnova osv ětlení v ulici Zahradní , rozšíření počtu osvětlovacích bodů 
ze 2 na 3, výměna sloupů, výměna kabelového vedení. 
Usnesení č. 84/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o realizo-
vaných projektech v obci v roce 2017.  
 
Sběrný dv ůr 
Největší projekt v posledních letech, rozpočet je 12 704 765,93 Kč, přizna-
ná dotace je 10 799 051,04 Kč (84%). Realizace projektu proběhne roku 
2018: analýzy odpadového hospodářství, příprava a zpracování projekto-
vé dokumentace, výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Rada obce zadala a vyhodnotila poptávkové řízení na administrátora vý-
běrového řízení na dodavatele stavby, vítězem poptávkového řízení 
se  stala společnost Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s. r. o., Malá 
Štěpánská, Praha 2, která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 
V současné době končí příprava zadávacích podmínek pro výběrové 
řízení. Vlastní výběrové řízení bude zahájeno v první dekádě prosince. 
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Po ukončení výběrového řízení a na základě doporučení administrátora 
zastupitelstvo projedná pořadí uchazečů a v lednu 2018 provede výběr 
dodavatele díla.  
Usnesení č. 85/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o projektu 
Sběrný dvůr Nadějkov. 
 
Plánované projekty obce Nad ějkov  
Projekty uvedené níže projednávalo zastupitelstvo nebo rada obce, 
k některým z nich jsou již přijata usnesení, některé z nich jsou již postupně 
realizovány a realizace bude v roce 2018 pokračovat. 
 
Projekty Oprav místních komunikací : V rozpočtu jsme zatím vyčlenili 
1,5 mil. Kč, pokusíme se využít stejný zdroj dotačního financování 
(50%) jako v případě projektu Brtec. Měly by být řešeny komunikace Hu-
bov, Homolská, Boučí, Brtec - příjezdová komunikace, Bláhův mlýn. 
 
Projekt H řišt ě škola – výměna povrchu hřiště, rozšíření hřiště tak, aby 
získalo standardní velikost pro míčové hry. Možnost získat dotaci 80 -
85%. Je nutno připravit projekt. Nabídku projektu projednala rada, doporu-
čuje zastupitelstvu schválit. 
Usnesení č. 86/2017: Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektu rekon-
strukce školního hřiště Nadějkov a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
hřiště. Podpisem dokumentů potřebných ke zpracování projektu a podání 
žádosti o dotaci pověřuje zastupitelstvo starostu obce Nadějkov. 
 
Projekt H řbitovní ze ď – Dokončení obnovy přední části hřbitovní zdi 
včetně vstupní brány, minulý rok byla žádost zamítnuta, protože vstupní 
brána nebyla součástí hřbitova. Změnili jsme zatřídění pozemků, žádost 
budeme podávat na ZIF opakovaně, projekt je hotov. 
 
Projekt Oprava cisterny SDH Nad ějkov – Obec bezúplatně získala CAS 
Tatra 148, i kompletní sadu pneumatik. Stav cisterny odpovídá stáří. Jiho-
český kraj a MV ČR vypisuje dotace na opravu cisternových vozidel pro 
SDH. Je zpracováván rozsah oprav odbornou opravnou vozidel 
v Pečkách, o rozsahu žádosti o dotace začneme jednat v příštím týdnu. 
Usnesení č. 87/2017: Zastupitelstvo schvaluje přípravu a podání žádosti 
o dotaci na rekonstrukci automobilové cisterny Tatra 1487 pro SDH Naděj-
kov a finanční spoluúčast na projektu. Podpisem dokumentů potřebných 
k přípravě a podání žádosti o dotaci pověřuje zastupitelstvo starostu obce 
Nadějkov. 
 
Projekt Rekonstrukce objektu čp. 5 – v rámci 74 výzvy IROP. Název: 
Multifunkční komunitní centrum. Bylo projednáno, zpočátku to vypadalo 
nadějně, pak beznadějně, ale 7. 11. projekt podpořil Jihočeský kraj. Do-
končili jsme studii proveditelnosti, projektovou dokumentaci a žádost po-

Z����� � ���� 
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nahoru. Před dvěma lety se právě tohle stalo lokalitám Horka a Kraví Hora 
na Vysočině: protože se zdejší obce proti stanovení průzkumného území 
nebránily soudně, navrhoval tehdejší ministr průmyslu Jan Mládek zaměřit 
se při rozhodování o konečném umístění úložiště právě na ně. 
Petr Nohava, starosta obce Pluhův Žďár na Jindřichohradecku a mluvčí 
Platformy proti hlubinnému úložišti k tomu říká: „I když SÚRAO prohlašu-
je, že v geologických pracích bude pokračovat jen na čtyřech lokalitách, 
žádosti o nová průzkumná území se týkají všech devíti. Co se stane 
s těmi, které nebudou vybrány? Opravdu máme věřit prohlášením, že tato 
průzkumná území budou později zrušena? Obávám se po letech zkuše-
ností, že spojení „dodržet slib“ a SÚRAO k sobě nepasuje.“  
Celou tiskovou zprávu Platformy proti hlubinnému úložišti a další informa-
ce najdete na webových stránkách www.platformaprotiulozisti.cz.  
Platforma proti úložišti  vznikla na troskách tzv. Pracovní skupiny pro 
dialog, kterou po opakovaných porušených slibech ze strany SÚRAO 
a ignorování názorů nejen zástupců obcí, ale i nezávislých odborníků, 
opustila většina členů. Platforma v současné době sdružuje 24 obcí 
a měst (včetně Nadějkova, Jistebnice a Božetic) a 12 spolků ze všech 
původních sedmi lokalit. Jejím cílem je zastavit dosavadní chaotický 
a neprůhledný způsob výběru lokality, zabránit tomu, aby se pravidla mě-
nila "za pochodu" a dosáhnout přijetí zákona o úložišti, jehož návrh 
už několik let leží takřka bez povšimnutí na Ministerstvu průmyslu. 

 

Čajovna Na stezce  
 
7. dubna - Zdeněk Lyčka: Jak se žije v Dánsku 
5. května - Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang 
 
Poslední dvě čajovny letošního jara k nám opět přivedou osvědčené 

hosty. V dubnu se setkáme se Zdeňkem Lyčkou, kterého jsme poznali 
na besedách o přechodu Grónska na lyžích a splutí Dunaje na kajaku. 
Letošní vyprávění se bude týkat "nejšťastnější země na světě" Dánska, 
kde pan Lyčka působil jako velvyslanec České republiky a celkem tam 
strávil deset let. 

V květnu přijedou Veronika a Matěj Neznalovi, kteří se po cestách 
na Island a po Ománu znovu vydali do asijských velehor a navštívili krá-
lovství Mustang v Nepálu. 

 
Besedy se jako vždy konají první sobotu v měsíci v nadějkovském kině 

a začínají v 17 hodin. 
Olga Černá 
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   Fikar, divadelní a osv ětový spolek 
 
     Divadelní spolek Fikar bude hrát komedii Habaďůra aneb  
Nájemnící pana Swana 6. dubna v Kulturním domě v Chyš-
kách, 7. dubna v Přeštěnici, 21. dubna v Trhových Svinech, 

2. června na faře v Říčanech. Derniéra bude 22. června na veletínské sa-
laši. 

 
26. května v Nadějkově Divadelní spolek Plánice sehraje komedii Manžel-
ství na druhou aneb Barillonova svatba. 

 
Byli jsme velice nadšeni Revizorem, kterého u nás 2. března sehrál Spo-
lek divadelních ochotníků Petrovice. Doufejme, že zde vyvine také čilé 
divadelní přátelství. 

Zdeněk Černý 

    

      Zachovalý kraj 
 

Úložišt ě radioaktivních odpad ů 
 

I v letošním roce se - už počtvrté - ve všech lokalitách chystá společný 
protest proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních 
odpadů. Den proti úložišti  bude v sobotu 21. dubna  odpoledne a čeká 
nás piknik u sakury v Makově, upálení Urany, program pro děti, pochod do 
Padařova, závěrečné promítání filmu Síla změny a beseda zajímavým 
hostem v tamějším kulturním domě.  
Už o dva týdny dříve, v pond ělí 9. dubna , bude v Padařově setkání se 
zástupci Správy úložiš ť radioaktivních odpad ů. Měli by občany sezná-
mit s výsledky dosavadních průzkumů i výhledem do budoucna a odpově-
dět na jejich otázky. Je to dobrá příležitost dát najevo svůj názor, připome-
nout výsledky referend, sliby minulých ministrů, panující zmatek v tom, 
podle čeho se vlastně lokality budou vybírat atd. 
Pro podrobnější informace sledujte, prosím, plakátky, stránky Zachovalého 
kraje (www.zachovalykraj.cz) a obce Nadějkov.... a hlavně přijďte!  
Správa úložišť (SÚRAO), která nedokázala naplánované průzkumy pro-
vést v původním termínu, totiž letos znovu objíždí starosty všech lokalit 
(k původním sedmi přibyly další dvě - u Temelína a Dukovan), přesvědčuje 
je, aby se proti pokračování průzkumů neodvolávali a opět jim slibuje, 
že souhlasem s nimi se k ničemu nezavazují. Zkušenosti s podobnými sli-
by jsou bohužel právě opačné - každá lokalita, která neprojeví výrazný 
odpor, je ze strany SÚRAO prezentovaná jako "rozumnější" nebo 
"vstřícnější" a její "šance" na to, že postoupí do dalšího kola výběru, jde 
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dali v termínu. Dotační příspěvek v případě úspěchu žádosti bude 95%. 
Řešili jsme na rozšířené radě obce dne 26. 5. 2017. Dosud fakturované 
náklady jsou 60 500 Kč s DPH, na zpracování studie proveditelnosti, při 
budou náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady jsou uznatelný-
mi výdaji. 
Usnesení č. 88/2017: Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje pokračová-
ní projektu Multifunkční komunitní centrum Nadějkov, schvaluje úhradu 
dosud vzniklých nákladů ve výši 60.500 Kč, kompetenci k provedení této 
rozpočtové změny deleguje do pravomoci rady, pověřuje starostu podpi-
sem dokumentů souvisejících s pokračováním projektu.  
 
Projekt Oprava fasády budovy obecního ú řadu  – dokončení opravy 
fasády bez zateplování, výměna oken na západní straně budovy za využití 
dotace POV JČK. 
 
Projekt Brtec nádrž – rekonstrukce požární nádrže v Brtci (při příjezdu 
do osady nádrž na pravé straně u studny), projekt řešen v rámci dotací 
zadržování vody v krajině (90-95%). Rekonstrukce hráze, rozšíření nádr-
že, vybudování odtoku. V současné době protéká hráz, nádrž je prázdná, 
neplní svou funkci. 
Usnesení č. 89/2017: Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektu rekon-
strukce nádrže v Brtci a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci nádrže, 
podpisem dokumentů potřebných ke zpracování projektu a podání žádosti 
o dotaci pověřuje zastupitelstvo starostu obce Nadějkov.  
 
Oprava kapli čky Vratišov – prohnilý krov, Jiří Dušek dá nabídkovou ce-
nu.  POV, sakrální stavby. 
 
Usnesení č. 90/2017: Zastupitelstvo schvaluje seznam plánovaných pro-
jektů v roce 2018, provedení rozpočtových změn potřebných pro příprav-
nou a zejména pak projektovou fázi těchto projektů deleguje do pravomoci 
rady obce Nadějkov.  
 
DSO Čertovo b řemeno 
Usnesení č. 91/2017: Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 67/2017 
a usnáší se takto: 
1. schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup sněhové rolby na úpravu 

a údržbu běžkařských tras v celkové výši 100 000 Kč formou Smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Nadějkov ve výši 
25 000 Kč a Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 
75 000 Kč. 

2. pověřuje starostu podpisem obou smluv potřebných k realizaci projek-
tu. 

3. deleguje pravomoc k provedení potřebných rozpočtových změn 
do kompetence rady obce Nadějkov. 

 

Z����� � ����    
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Obnova katastrálního operátu 
Usnesení č. 92/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí dokončení obnovy 
katastrálních operátu v k.ú. Nadějkov.  
 
Úložišt ě - situace 
Usnesení č. 93/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ohledně 
pokračování správního řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o stano-
vení průzkumného území Magdalena. 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2017 
dne 22. prosince 2017  
 
ČOV 
Usnesení č. 95/2017: Zastupitelstvo bere na vědomí informace o mož-
nostech financování ČOV a kanalizace v Nadějkově.  
 
Průzkumné území Magdaléna - situace 
Usnesení č. 96/2017: Zastupitelstvo obce Nadějkov odmítá další prodlu-
žování platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Magdaléna 
od 1. 1. 2018 a schvaluje zaslání dopisu s tímto stanoviskem na MŽP, 
MPO a SÚRAO. Bude postupovat v souladu s ostatními obcemi sdružený-
mi v Platformě proti úložišti.  
 
Rozpo čet obce Nad ějkov na rok 2018 
Usnesení č. 97/2017: Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet obce 
na rok 2018 v předloženém znění s celkovými příjmy a výdaji ve výši 
24 248.151,04 Kč. 
Zastupitelstvo Obce Nadějkov deleguje pravomoc využití položky 5901 -  
Nespecifikované rezervy radou obce na provádění rozpočtových opatření 
delegovaných do pravomoci rady obce. 
Usnesení č. 98/2017: Zastupitelstvo schvaluje výši odměny neuvolněné-
ho místostarosty obce 7 000 Kč, neuvolněného člena rady 900 Kč a neu-
volněného předsedy výboru  500 Kč a dále zastupitelstvo bere na vědomí 
stanovení odměny pro uvolněného starostu dle nařízení vlády 318/2017 
Sb. ve výši 45 952 Kč.  
Rozpo čtové opat ření 
Usnesení č. 99/2017:  Zastupitelstvo deleguje provedení potřebných roz-
počtových změn na období od 23. 12 do 31. 12. 2017 do kompetence  
rady.  
Usnesení č. 100/2017:  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 
č. 14/2017 ve výši 795 925,40 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.  
 

 Z����� � ���� 
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Husova lípa 
 
V Pohořelici na kraji zahrady u stavení č. 2 stávala prastará lípa zvaná 

Husova. Podle lidové pověsti tu kázal Mistr Jan Hus, když se zdržoval na 
Táborsku. V okolí navštěvoval různá místa v letech 1412 – 1415 cestou 
ze Zvěřince na Kozí hrádek. 

Tato lípa stávala ještě v roce 1925, ale podle Josefa Koutníka, co mu 
vyprávěl děda, byla již hodně vyhnilá a hrozilo, že větve či chatrný strom 
někoho zraní. Kolem roku 1930 byl proto strom poražen. Prý se do jeho 
vyhnilého kmene schovalo za deště dvanáct ovcí. 

Pod lípu chodila sedávat hraběnka Kokořová z Nadějkova se svým ko-
mornictvem. Hospodář se svou rodinou jim přinesl židle a lavičky. Hraběn-
ka měla toto místo moc ráda. 

Bratr Josefa Koutníka Bohumil kopal nedaleko od tohoto stromu u stodo-
ly odvodnění kolem roku 1980. Po nárazu krumpáče na hliněnou nádob-
ku, která byla ukryta v kamení, se z ní vysypalo sedm mincí. Na třech ma-
lých mincích bylo vyraženo MALIY GROSS rok 1585, čtyři velké mince 
byly pražské groše, které se razily kolem roku 1300. Pravděpodobně 
je sem ukryl majitel za třicetileté války z obavy před Švédy. 

Toto vše mi vyprávěl Josef Koutník v roce 1999, kdy jsem zde kreslil 
chalupu a křížky v okolí. Zároveň mi ukázal, kde stávala lípa. 

napsal a nakreslil Jiří Vocílka 
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   Skauti 
 
     Zimní schůzky jsme trávili většinou na farské zahradě 
a v klubovně, protože byla brzo tma. Hráli jsme všelijaké hry - 
běhací, trefovací, se zvířecími stopami, luštili šifry a podnikali 

další věci. 
 
V sobotu 6. ledna jsme se zúčastnili tříkrálové sbírky. Letos jsme měli 

rekordní počet králů - 17 - a mohli jsme tak utvořit 5 skupinek, které ob-
cházely Nadějkov i okolní vesnice a vybraly celkem asi 7500 Kč. 

 
Na duben plánujeme víkendovou výpravu. Taky bychom se rádi přihlásili 

na Závod vlčat a světlušek, pokud budou naše vlčata a světlušky chtít. 
Je to závod, při kterém se různých stanovištích plní úkoly například 
ze zdravovědy, hledání informací, znalosti přírody nebo třeba práce 
s mapou. Naposled jsme na něm byli před čtyřmi roky, tak snad se to le-
tos povede. 

Anežka Černá 
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Smlouva o smlouv ě budoucí E.ON 
Usnesení č. 101/2017:  Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje uzavření 
Smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 
1030041377/003 včetně dodatku a pověřuje starostu obce podpisem těch-
to dokumentů.  
 
Pozemek 360/2, ukon čená výstavba RD (rodinného domu) 
Usnesení č. 102/2017:  Zastupitelstvo schvaluje zpětné proplacení po-
měrné části kupní ceny (90 Kč/1m2) pozemku 360/29, a to ze současné 
reálné výměry pozemku, která je 915 m2.   
 
Nákup majetku 
Usnesení č. 103/2017:  Zastupitelstvo schvaluje nákup vozidla Dacia 
Duster 4x4 pro potřeby obce. Výběr dodavatele proběhne v souladu 
se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zastupitelstvo 
deleguje pravomoc provést rozpočtovou změnu, související s nákupem 
vozidla do kompetence rady obce a pověřuje starostu obce podpisem veš-
kerých dokumentů souvisejících s koupí nového vozidla a prodejem stáva-
jícího vozidla Dacia Sandero. 
 
Pozemky 
Usnesení č. 104/2017:  Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemků dle 
návrhu zastupitelstva Obce Vlksice za cenu 10 Kč/m2 a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy.  
 
Obnova katastrálního operátu 
Usnesení č. 105/2017:  Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průbě-
hu plánovaném jednání o jednoduchých pozemkových úpravách.  

Z����� � ���� 

Nová autobusová linka 
 
Každé pond ělí a čtvrtek krom ě svátk ů jezdí autobus z Milevska do 

Nadějkova a zp ět. 
 
Odjezd z Milevska v 9:15 (stanoviště 5), příjezd do Nadějkova 9:49 

a odjezd z Nadějkova 11:00 příjezd do Milevska 11:34. 
-ou- 
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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   
poloviční slevu. Poplatek je t řeba uhradit do konce srpna . Chcete-li 
platit převodem 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- 

   Farnost 
 

   Velikono ční bohoslužby  
   v Nadějkov ě  
 

Květná ned ěle v 9:30 mše svatá s průvodem s ratolestmi 
Zelený čtvrtek v 18:00 mše svatá na památku Večeře Páně 
Velký pátek v 18:00 - Velkopáteční obřady uctívání kříže - den přísného 
postu 
Bílá sobota od 14:00 do 19:00 možnost adorace u Božího hrobu 
a ve 20:00 Velikonoční vigilie  
Velikono ční ned ěle v 9:30 mše svatá se křtem  
Velikono ční pond ělí v 9:30 mše svatá 
 

Přeji vám všem pokojné a krásné Velikonoce .  
 

P. Mikuláš Selvek, administrátor 
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Všichni jsme se ale těšili na poslední únorový den, kdy nás čekal velký 
výlet do písecké Sladovny. Přes silně mrazivé počasí jsme se ráno natě-
šení sešli u autobusu i se školáky, se kterými jsme absolvovali i poutavé 
dobrodružné představení Děti Lví srdce na motivy knihy Bratři Lví srdce 
od švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Při něm jsme byli doslova 
vtaženi do příběhu a společnými silami se nám podařilo příběh dopsat 
a zvítězit. Zatímco školáky čekal naučný výtvarný ateliér Papírmaš, 
my jsme se pro následující chvíle stali malými mravenečky a prošmejdili 
jsme všechna zákoutí tamního Mraveniště, dřevěného labyrintu plného 
tunelů, schovávaček a mostů. Zachránili jsme mravenčí vajíčka a dozvě-
děli se od paní průvodkyně spoustu zajímavostí o životě těchto malých, 
ale pilných a organizovaných zvířátek. O jejich životě a bydlištích jsme 
si pak vyprávěli i ve školce a jejich malováním i výrobou jsme tak vzpomí-
nali na tento vydařený výlet. 

Nyní už se ale, odpočatí po jarních prázdninách, těšíme na teplejší dny, 
delší procházky a pozorování probouzející se přírody. Jsme připraveni 
ji celou prozkoumat. 

Magdalena Hrychová 

 
Základní škola a Mate řská škola Nad ějkov 

pořádá 
 

ZÁPIS DO MŠ NADĚJKOV 
pro školní rok 2018/2019 

který se koná 
ve dnech 10. a 11. kv ětna 2018 

V budov ě mateřské školy od 15 do 17 hodin . 
 

Po domluvě na tel. čísle 731 486 246 
 je možný i jiný termín zápisu či návštěva školky. 

 

Těšíme se na Vás! 
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Jarní zprávi čky ze školi čky 
 
S prvními jarními dny přinášíme i tradiční aktuality z naší školky. Po No-

vém roce jsme se sešli ve velkém počtu a i přes kolísání v období chřipek 
to tak zůstalo po celý začátek letošního roku. Mohli jsme si tak dosyta užít 
sněhu a sněhových radovánek kolem školky, v Řeháčkovině nebo na kop-
ci u zámeckého rybníka. 

Na začátku února jsme vyrazili do táborského divadla na představení pro 
nejmenší diváky, kteří se stali i tvůrci příběhu. Divadlo bylo velmi pestré, 
veselé, interaktivní a my jsme tak měli hezký zážitek. Po představení nám 
zbyl čas na dobrůtku v cukrárně i na proběhnutí po místním hřišti. 

O týden později jsme ve školce uspořádali masopustní karneval, při kte-
rém jsme si zasoutěžili v pohybových i výtvarných disciplínách, posvačili 
koblížky a rej pestrobarevných masek a hudby nás provedl celým dopo-
lednem. 
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Milí p řátelé,  
 
v tomto roce si připomínáme sté výročí vzniku Československa. Pro mě 

je důležité, že do tohoto výročí je zakomponována jedná důležitá událost. 
Myslím, že není důležitá jen pro nás věřící. O co jde? V dubnu tohoto roku 
budou díky snaze pana kardinála Dominika Duky do naší země přivezené 
ostatky zesnulého pana kardinála Josefa Berana, který zemřel 17. května 
1969 na české koleji Nepomucenum v Římě. V roce 1965 ho papež blaho-
slavený Pavel VI. jmenoval kardinálem a tím chtěl prokázat úctu nejenom 
arcibiskupovi Beranovi, ale s ním celému tehdy komunismem utiskované-
mu československému lidu. Komunistická garnitura si tehdy arcibiskupa 
předvolala a řekla mu toto: "Pane arcibiskupe, do Říma si pro kardinál-
skou hodnost jít můžete, ale do vlasti se už nevracejte." Tak byl tento 
skromný a pokorný muž vyhoštěn z tehdy socialistického Československa 
a nemohl se vrátit ani po své smrti. Pohřeb kardinála ve svatovítské kated-
rále v Praze byl totiž opět tehdejším komunistickým vedením v době nor-
malizace zamítnut i přesto, že kardinál Beran v poslední vůli vyjádřil touhu 
být pochován ve své vlasti. Papež Pavel VI. mu tedy prokázal další velkou 
úctu tím, že jeho tělo nechal pohřbít do papežských hrobek pod bazilikou 
sv. Petra v Římě. Nedávno vzešla iniciativa od pana kardinála Duky, ko-
nečně vyhovět přání zesnulého kardinála Berana a bylo vše stanoveno na 
duben 2018. 

Po přivezení jeho ostatků do Prahy 20. dubna v odpoledních hodinách 
budou mít možnost lidé uctít jeho památku v kostele sv. Vojtěcha v Praze - 
Dejvicích. Dalším místem bude Strahovský klášter a 21. dubna v dopoled-
ních hodinách bude tělo zemřelého kardinála Josefa Berana slavnostně 
převezeno do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude v pondělí 
23. dubna na svátek sv. Vojtěcha uloženo do sarkofágu. 

Je to významná událost i z toho důvodu, že tento muž, který si prošel 
utrpením v koncentračním táboře v Dachau a pak persekucí od komunistů 
až po jeho vyhoštění z naší země, se vrací a přináší nám určitý odkaz, 
abychom se zamysleli a vážili si svobody a demokracie zvláště v těchto 
dnech, kdy pohled na naší politickou scénu není zrovna uspokojivý. Aby-
chom si vážili křesťanských hodnot, hlásili se k nim a nedovolili, aby byly 
opět jakýmkoliv způsobem  pošlapávány. Kéž nám tato velká postava na-
šich dějin je příkladem a vzorem vedle sv. Václava a dalších českých svět-
ců, kterým na naši zemi a jejich křesťanských kořenech velmi záleželo. 

 
P. Mikuláš Selvek, administrátor 
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   Škola  
 
   Jak to u nás chodí: 
 

Ve věkově smíšených třídách malotřídní školy  

uprostřed luk, kousek od lesa, potoka a rybníků přírodního parku 

respektujeme jedinečnost každého dítěte, 

podporujeme přirozenou zvídavost a touhu učit se. 

Usilujeme o vzájemnou spolupráci a učení se navzájem. 

Rádi si hrajeme a bádáme. 

Učíme se číst metodou splývavého čtení Sfumato, 

v matematice používáme prvky Hejného metody. 

Velké přestávky trávíme venku. 

Celý den máme k dispozici „Kůlničku“  

s ponkem, špalíky, prkýnky, kladivy a hřebíky. 

Proměňujeme školní zahradu na přírodní učebnu pod širým nebem. 

S angličtinou začínáme v první třídě. 

Společně se školkou jsme tým zvídavých lidí, kteří se stále učí. 

 
Ve školním roce 2017/18 jsme se zapojili do projekt ů: 

 
Stromy svobody 1918 – 2018 (Nadace Partnerství) 

Les ve škole (Tereza, o.p.s.) 

EDUGARD (Přírodní zahrada, o.p.s.) 

Šablony I – OP VVV (MŠMT) – vzdělávání pedagogů a školní asistent 

v MŠ a ZŠ 

Jana Průšová 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
v ZÁKLADNÍ ŠKOLE v NAD ĚJKOVĚ 
středa 4. dubna 2018 od 13 do 16 hodin 

 

a 
 

UKÁZKOVÁ HODINA  
pro rodi če budoucích prv ňáků a dětí 

středa 4. dubna 2018 od 8 do 10 hodin 
Prosíme o dohodu předem!  

e-mail: skola.nadejkov@gmail.com 
 

 
Základní škola a Mate řská škola Nad ějkov, okres Tábor 

 

ZÁPIS do 1.T ŘÍDY  
na školní rok 2018/19 

pro děti narozené do 31.8. 2012 
 

čtvrtek 19. dubna 2018 od 13 do 17 hodin 
čtvrtek 26. dubna 2018 od 13 do 17 hodin 

 
S sebou je pot řeba přinést: 

                                     - rodný list dítěte 
        - doklad totožnosti zákonného zástupce 

 


