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Největší akcí letošního roku je celková rekon-
strukce „Součkoviny“ na polyfunkční komunit-
ní centrum. Dům, který obec koupila v roce 
2010. 

Lidský život se točí kolem mnoha událostí, ale 
alfa a omega všeho je naše zdraví. Tento rok 
přinesl mnohé k zamyšlení v tomto směru.  

V noci z 5. na 6. září jsme u kostela sv. Maří 
Magdalény nad Jistebnicí zapálili oheň a dr-
želi hlídky. Proč? Bylo to symbolické zakonče-
ní téměř dvacetiletého období...  
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Projekty obce Nad ějkov v letošním roce 
 
Součkovina 
Největší akcí letošního roku je celková rekonstrukce „Součkoviny“ na polyfunkční 

komunitní centrum. Dům, který obec koupila v roce 2010 a který první čtyři roky 
chátral, se od roku 2014 dařilo postupně opravovat. V letech 2014 až 2016 proběh-
la rekonstrukce střechy, objekt byl připojen na centrální vytápění z budovy obecní-
ho úřadu a bylo vybudováno sociální zázemí, takže mohl být využíván jako 
„základna“ pro pracovní četu obce. 

V roce 2017 zastupitelstvo schválilo celkovou rekonstrukci objektu podle projek-
tu, který vypracoval Ing. Vaniš. První žádost o dotaci z programu IROP v roce 2018 
ještě úspěšná nebyla, obci se ale v roce 2019 podařilo uspět a získat dotaci 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Ve výběrovém řízení na dodavatele projektu obec celkovou rekonstrukci objektu 
od „sklepů“ až po „půdu“ vysoutěžila za 12,8 mil korun, z čehož Ministerstvo pro 
místní rozvoj hradí cca 9 miliónu. Rekonstrukce zahrnuje mimo jiné vybudování no-
vé místní knihovny-společenské místnosti v podkroví prosvětlené novými vikýřový-
mi okny. Knihovna bude přístupná výtahem v zadní části objektu. V přízemí budou 
občanům pro jejich aktivity sloužit klubovny doplněné kuchyňkou a poradenská 
místnost, kde v případě potřeby a požadavků občanů mohou specialisté poradit 
v obtížných životních situacích. 

Na vybavení objektu obec požádala v rámci výzvy MAS Krajiny srdce, a zřejmě 
úspěšně, o další dotaci, která by měla celkové náklady spojené se zařízením      
objektu pokrýt z 80% (odhadované náklady na kompletní vybavení knihovny, klubo-
ven, kuchyňky a dílenských místností jsou 1,5 miliónu Kč, dotace by měla pokrýt 
1,2 miliónu) 

V porovnání s obdobnými projekty v okolí se povedlo získat nadstandardní zdro-
je financování a rovněž vysoutěžit zajímavou realizační cenu celého projektu. Díky 
těmto prostředkům bude zrekonstruován další obecní objekt. 

Stavební práce na objektu probíhají od poloviny července tohoto roku – dosud 
jsou realizovány opravy podlah, stropů, vnitřních a vnějších omítek, drenáže pro 
odvlhčení, zpevnění statiky domu, výměna oken, zakomponování vikýřů do střechy 
objektu a zahájení výstavby venkovního výtahu pro zajištění bezbariérového vstu-
pu.   

Jak již bylo stručně uvedeno v úvodu článku, po této rozsáhlé rekonstrukci vznik-
ne v přízemí budovy zázemí pro spolkovou činnost v podobě dvou kluboven 
a řemeslné dílny. Vyčleněn zde bude rovněž prostor pro poskytování bezplatného 
poradenství občanům (např. pracovněprávní poradenství, dluhové poradenství, 
atd…). Součástí přízemí bude také víceúčelová místnost určená pro setkávání ve-
řejnosti, pořádání seminářů, workshopů. Nápadů, jak prostory využít je řada – na-
příklad setkávání seniorů či maminek s dětmi při čaji a kávě, pořádání tematických 
dílniček pro děti či besed na nejrůznější témata. Projekt obci nijak nediktuje, jak da-
né prostory využít, většina aktivit vyplyne z poptávky veřejnosti. 

Podkrovní místnost bude vzhledem ke své velikosti využita jako společenská 
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místnost s obecní knihovnou a infocentrem. Vznikne zde prostor nejen pro potřeby 
knihovny (čítárna, čtenářské dílny dětí, dětský koutek, WiFi koutek), ale i pro kultur-
ní/vzdělávací/environmentální akce, autorská čtení, interaktivní přednášky, seminá-
ře a školení.  

 
Fasáda pohostinství U Jand ů 
V letních měsících proběhla oprava východní a severní strany fasády pohostin-

ství U Jandů. Po novém vybavení kuchyně a modernizaci topení se podařilo do-
končit celkovou opravu fasády pohostinství. Na první etapu z roku 2019 navázala 
druhá, letošní, a pohostinství U Jandů má již zcela nový vzhled. Obec na opravu 
využila prostředků získaných z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 
ve výši 260.000Kč. Celkové náklady na opravu činily cca 600.000Kč.  

 
Obnova místních komunikací 
Z dotace Ministerstva pro místní rozvoj obec opravila příjezdovou komunikaci na 

sběrný dvůr - byly položeny dvě vrstvy nového asfaltového koberce. Obec získala 
na obnovu dotaci ve výši 438.587 Kč, celkové náklady byly 631.311Kč.  

Z vlastních zdrojů obec opravila tzv. zástřikem komunikaci na Hronovu Vesec. 
 
Zdroj pitné vody Nad ějkov 
Z programu Státního fondu životního prostředí získala obec dotaci na vybudová-

ní záložního/posilovacího vrtu na pitnou vodu pro Nadějkov. Vrt bude vybudován 
na pozemku poblíž přečerpávací stanice v průběhu podzimu, pokud počasí dovolí. 
Získaná dotace na pořízení vrtu činí 265.000 Kč, vysoutěžená cena za realizaci 
projektu cca 369.000 Kč (upřesním). 

 
Likvidace následk ů kůrovcové kalamity 
Obec celoročně investuje do likvidace následků kůrovcové kalamity. Zaměstnala 

pracovníky, kteří jsou vyčleněni na práce v lese a dočišťují lesy po vytěžených stro-
mech napadených kůrovcem. Na podporu této činnosti požádala o dotaci 
z Jihočeského kraje. 

 
Drobných realizovaných projektů by bylo možné vyjmenovat ještě mnoho. Věří-

me, že z předchozí rekapitulace vyplývá, že obec, tak jako každý rok investuje 
do projektů pomáhajících občanům a zhodnocujících majetek obce.  

 
V příštím čísle nadějkovského Hlasu Vás, vážení občané, seznámíme s projekty, 

které plánujeme realizovat v roce 2021. 
 

Arnošt Novák, Klára Tesařová 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2020,                           
dne 29. června 2020 
 
Schválení programu zasedání, volba zapisovatele a o věřovatel ů zápis ů  
Usnesení č. 34/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje navržený program jednání a dále paní Kláru Tesařovou ja-
ko zapisovatelku; MUDr. Markétu Buzkovou a Jaroslava Vacka jako ověřovatele zá-
pisu ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. 06. 2020. 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Závěrečný ú čet obce 2019  
Usnesení č. 35/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Obce Nadějkov 
v roce 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nadějkov 
za rok 2019 bez výhrady.  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 36/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje účetní závěrku Obce Nadějkov za rok 2019 bez výhrady.  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Rozpo čtová opat ření  
Usnesení č. 37/2020:  
ZO Nadějkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020 a 7/2020 obě v sou-
hrnné výši 0,- Kč na výdajové a příjmové straně rozpočtu (vyrovnání na výdajové 
straně).  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 38/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2020 v celkové výši       
142.441,-  Kč na výdajové a příjmové straně rozpočtu.  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Pozemky  
Usnesení č. 39/2020:  
ZO Nadějkov schvaluje prodej části pozemku parc.č. 697/1 k.ú. Mozolov za cenu 
dle reálné výměry a stanoveného ceníku, pověřuje starostu obce podpisem smluv 
a dokumentů potřebných pro realizaci tohoto usnesení.  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 40/2020:  
ZO Nadějkov projednalo a schválilo žádost o úplatný převod a současně i samotný 
úplatný převod pozemku p.č. 608/27 v k. ú. Nadějkov, z vlastnictví ČR- příslušnosti 
hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce 
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Nadějkov, za kupní cenu ve výši 140.500,- Kč. Pověřuje starostu obce podpisem 
smluv a dokumentů potřebných k realizaci tohoto usnesení, provedení potřebné 
rozpočtové změny deleguje zastupitelstvo do kompetence rady obce Nadějkov.  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 41/2020:  
ZO Nadějkov projednalo a schválilo žádost o úplatný převod a současně i samotný 
úplatný převod pozemku st.p. č. 45 v k. ú. Petříkovice, z vlastnictví ČR - příslušnos-
ti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví ob-
ce Nadějkov, za kupní cenu vy výši 126.000,- Kč. Pověřuje starostu obce podpisem 
smluv a dokumentů potřebných k realizaci tohoto usnesení, provedení potřebné 
rozpočtové změny deleguje zastupitelstvo do kompetence rady obce Nadějkov.  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Usnesení č. 42/2020:  
ZO Nadějkov pověřuje radu obce projednáním a zadáním prodeje objektu na p.č. 8 
v k.ú. Petříkovice (Popovičárna). Vyhlášení záměru prodeje objektu ZO projedná 
na svém příštím zasedání.  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Projekty  
Starosta ve stručnosti rekapituluje stav projektů:  
 

� „Sou čkovina“  
Zahájena rekonstrukce objektu.  
� Komunikace Sb ěrný dv ůr  
Dokončeno, předáno.  
� VO Chlístov  
Dokončeno  
� Posilovací vrt NJ 3  
Příprava výběrového řízení  
� Projekty: Komunikace Homolská, Fasáda pohostinství u Jand ů, II. Etapa  
Probíhá realizace nebo přípravné práce na projektech  
 
Usnesení č. 43/2020:  
ZO Nadějkov obce bere na vědomí informace o realizovaných a připravovaných 
projektech.  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

E.ON  
Usnesení č. 44/2020:  
ZO Nadějkov bere na vědomí projekt 1030006989_14_Střítež u Milevska - Číčovi-
ce samoty a 1040014471-Modlíkov směr obec NN rekonstrukce. Pověřuje starostu 
obce ve spolupráci s odborníkem na pozemní komunikace projekt prověřit a nalézt 
případná rizika poškození majetku obce, zprávu s návrhem vhodné varianty reali-
zace projektu a způsobem následné opravy obecní komunikace zastupitelstvo pro-
jedná do 30. 9. 2020 a přijme usnesení k realizaci projektu.  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Hlubinné úložišt ě jaderných odpad ů  
Usnesení č. 45/2020:  
ZO Nadějkov bere na vědomí informace o výběru lokalit pro umístění hlubinného 
úložiště jaderného odpadu a o postoji Platformy proti hlubinnému úložišti. Obec  
Nadějkov se připojí ke Dni proti úložišti symbolickou individuální formou.  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Náměty zastupitel ů  
Usnesení č. 46/2020:  
ZO Nadějkov pověřuje starostu jednáním s rodinou Šachových o pořízení solárního 
osvětlení na příjezdové cestě, na radu obce deleguje pravomoc provést rozpočto-
vou změnu v souvislosti s nákupem jednoho osvětlovacího bodu.  
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Upozorn ění obecního ú řadu 
 
Poplatek za odpady 
 
Za odpady se platí 600,- Kč za každého, kdo má v obci trvalé bydliště. Od po-

platku jsou osvobozeny děti do začátku školní docházky, studenti, kteří přes týden 
bydlí mimo Nadějkov, mají po předložení dokladu o studiu poloviční slevu. Popla-
tek je t řeba uhradit do konce října . 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. únoru 2020. Po domluvě je též možné zaplatit přes účet.  

 
Prodej d řeva 
 
Obec Nadějkov nabízí k prodeji palivové dřevo v délkách. Cena 350,- Kč/m3.  

Minimální odběr 10m3.  
Zájemci se mohou přihlásit na Obecní úřad: 381 272 117. 
 

Kominík 
 
Kominík pan Prošek ze Skoupého bude v Nadějkově a okolí 23. a 24. října 2020 

provádět čištění komínů a revize spalinových cest. Jeho služby si můžete objednat 
na obci. 

Tel.: 381 272 117 
email: ucetni@nadejkov.cz 
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   Informace z farnosti 
 
    Milí přátelé, po uplynulých prázdninách se zamýšlím nad tím, jaký 
smysl by mohla mít situace, která nás opět tlačí k zpomalení a vybízí 
k hledání nového stylu života. Zdá se, že někdy nám chybí dostatečná 
schopnost nadhledu, povznést se nad věci a vidět dál, než jen krátkou 
dobu před sebe. Ale každý čas má pro nás nějaké poselství – II. vati-

kánský koncil je nazval „znamením doby“. Přál bych si, abychom je dokázali rozpo-
znávat. A tak mi vystupuje dojem, že se v každém okamžiku na cestě životem ně-
čemu učíme a vychováváme. Co se naučíme ze současnosti pro budoucnost, je 
nejspíš nyní našim očím skryté, ale jistě nedocenitelné. Co mi tato doba nabízí 
k růstu? Nabízím to aspoň každému k úvaze. 

Když se ohlédneme za letními prázdninami, nezbývá než ocenit farní tábor dětí, 
které strávili pěkný týden v Zálší. Děkuji za jeho přípravu. Děkuji také za další 
z řady putování za posvátnými místy Nadějkovska. Jsou to vzácné chvíle společně 
strávené na cestě po krásách naší krajiny s ohlédnutím za vírou našich předků.  
Věřím také, že většina z nás stačila alespoň krátce oddechnout rekreací, či třeba 
rodinnou dovolenou. Každému to má být dopřáno. 

A nedávno jsme vstoupili do nového školního roku i přes určitou nejistotu. Vážím 
si práce učitelů i s vědomím, že výchova dětí mnohem dřív začíná v rodině, než 
se dítě setká se školní výukou a není možné zodpovědnost za ni přehazovat na vy-
učující ve škole. O to více obdivuji vás, dobré rodiče, když se vám daří dětem pře-
dávat slovem i životem vše dobré. V tomto školním roce také bude na základní 
škole probíhat kroužek „Stopy křesťanské kultury“, ve kterém se chceme snažit ob-
jevovat stopy křesťanských hodnot zanechané našimi předky i současníky v našem 
okolí a čerpat z nich inspiraci. 

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem starají 
o kostel a faru. Děkuji zvlášť za vytrvalost těm, kdo často po druhých uklízí odpad-
ky zanechané na farní zahradě. Chtěl bych proto poprosit, abychom nebyli bezo-
hlední a využívali tento prostor tak, že za námi bude zůstávat vždy pořádek a čisté 
prostředí. Předem za to chci též poděkovat. 

Pravidelné bohoslužby v Nadějkově bývají i nadále v neděli v 8.00 a ve čtvrtek 
v 18.00 hodin. 

Informace a aktuality z farnosti najdete na webu http://farnostjistebnice.cz/. 
Přeji všem, aby i podzimní dny byly pro vás hezké a poklidné 
 

P. Pavel Němec, administrátor farnosti 

        O�� � ����� 
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    Nabídka kroužk ů v základní škole v Nad ějkov ě 
 
     V novém školním roce 2020/2021 se nám podařilo rozšířit nabíd-
ku kroužků pro naše žáky. Původní záměr, že kroužky nabídneme 
i žákům z jiných škol, bohužel nemůžeme z důvodu preventivních 
hygienických opatření v souvislosti s Covid – 19 realizovat. 

Při přípravě kroužků jsme vycházeli ze zájmů a dovedností jednotlivých pedago-
gů. Když člověka něco baví a věnuje se tomu dlouhodobě, má co předávat. Rovněž 
jsme vycházeli ze strategických dokumentů pro vzdělávání, které kladou důraz 
na všestranný rozvoj člověka, možnost výběru, podpora pohybových aktivit dětí, ře-
mesla, přírodní vědy a osobnostně sociální rozvoj dětí. Zájem našich žáků je velký. 
Řemeslný kroužek proto rozdělíme do 2 skupin po 6 žácích, aby byla zachována 
bezpečnost a možnost individualizované práce s dětmi. 

Letošní nabídka kroužků je nadstandardní co do pestrosti i kvality vyučujících. 
Věřím, že v nich děti získají dovednosti pro život. 

 
Mgr. Jana Průšová 

 
Detailn ěji o kroužcích…… 
TESAŘÍK je rukodělný kroužek, kde se děti učí práci se dřevem a s nástroji k to-

mu určenými.  Podporuje a rozvíjí manuální dovednosti dětí. Kroužek naplňuje cíle 
pro polytechnické vzdělávání žáků. Vedle samotné práce se dřevem se budou děti 
učit poznávat různé materiály, druhy dřeva i stromů, seznámí se s nástroji truhlářů 
a tesařů. Postupně se naučí obrábět dřevo, brousit ho, vytvářet spoje, lepit i další 
dovednosti. 

Kroužek vede Bc. Ján Krajč 
 

HADIMRŠKA  je kroužek, kde mohou děti vyzkoušet mnoho pohybových aktivit 
a her. Poznávají tak vlastní tělo, jeho schopnosti i limity. Uspokojují svou přirozenou 
potřebu pohybu. 

Aktivity jsou přizpůsobeny věku a pohybovým dovednostem žáků. Obsahují prv-
ky atletiky, gymnastiky, míčových her, tým rozvíjejících činností a obecného pohybu 
v přírodě.  

Důraz je kladen na pochopení nutnosti pravidel, vzájemné úcty ke spoluhráčům 
i protihráčům, respektu k výsledkům hry, dodržování bezpečnosti a principů fair 
play. V závislosti na počasí probíhá venku nebo v relaxační místnosti naší školy. 

Kroužek vede Mgr. Tomáš Souček 
 

VESMÍR je nový kroužek uvádějící zájemce do světa, který přesahuje hranice 
naší rodné planety. Děti v něm mohou v prvním roce hlouběji pochopit unikátnost 
planety Země, jakožto místa, kde se rozvinul vyšší stupeň života. Seznámí se s na-
šimi nejbližšími sousedy, planetami Sluneční soustavy a nejnovějšími poznatky, 
které získaly výzkumné sondy.  Dají si schůzku s hlavním zdrojem pozemského ži-
vota, Sluncem, o kterém se dozví mnoho překvapivých informací. V denním pozo-
rování si zkusí  zakreslit na papír i sluneční skvrny.   

Naučí se orientovat na noční obloze v různých ročních obdobích, vytvoří si vlast-
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ní mapy významných hvězd a souhvězdí, objeví  co jsou to tzv. meteoritické roje, 
které pak mohou pozorovat po setmění doma s rodiči.  

V zimním období dojde i k praktickému pozorování noční oblohy triedrem a vy-
hledání některých galaxií, hvězdokup a mlhovin. 

Kroužek vede Mgr. Tomáš Souček 
 

STOPY KŘESŤANSKÉ KULTURY 
V blízkém okolí našeho domova objevujeme projevy kultury, z níž vychází náš 

způsob života. Můžeme zahlédnout často nepatrné stopy, které zanechali naši 
předkové jako hodnoty, které více, či méně předávali dalším generacím. 

V kroužku Stopy křesťanské kultury chceme s dětmi různými aktivitami sledovat 
tyto stopy předávaných hodnot s křesťanským původem, jak je vidíme kolem sebe 
v české kultuře, umění, architektuře, v krajině, ale i v jednání lidí, či hodnotě vzta-
hů, rodiny a dalších symbolů. Děti tak mohou po malých krůčkách prakticky pozná-
vat hodnotu lásky k druhým, schopnost odpouštět a vytvářet prostředí pokoje 
ve skupině vrstevníků i v naší společnosti. 

Zveme proto k setkávání v době, která bude oznámena.  
Kroužek vede P. Pavel Němec 
 

HRA NA … 
Dramatický kroužek, kde poznávají děti samy sebe i druhé. Učí se pracovat v ko-

lektivu, vytvářet svůj názor, rozvíjet fantazii a představivost. Budeme si hodně hrát, 
rozvíjet řeč, pohyb i rytmus. Zapojit se může jakékoliv dítě – hrát si umí každý! Mů-
že to být hra na království, pračlověka, pohádkové bytosti, mimozemskou civiliza-
ci…  Přes různá cvičení se dostaneme i k práci s rekvizitou a kostýmem, popřípadě 
maskou. Nebudeme ale spěchat na závěrečný výstup, důležitější je přirozenost 
a rozvoj projevu v bezpečném prostředí dramatického kroužku. 

Kroužek vede BcA. Karolína Fendrychová 
 

KLUB ANGLICKÉ KONVERZACE 
Kolik známe jazyků, tolikrát jsme člověkem. 
Pod tímto známým heslem probíhá kroužek anglické konverzace. Žáci mají 

ve škole výuku anglického jazyka od 1. ročníku. Na tento kroužek chodí děti zejmé-
na od 3.ročníku, ale je otevřený i jazykově nadaným žákům nižších ročníků. Všich-
ni zájemci si mohou svoji angličtinu procvičit v živé konverzaci. 

Kroužek vede Mgr. Tomáš Souček 
 

ČTENÁŘSKÝ KLUB V KNIHOVN Ě 
Čtenářský kroužek je zájmový kroužek pro malé nadšené knihomoly. Podporuje 

radost ze čtení a představuje jim četbu jako dobrodružnou radostnou činnost. 
Cílem kroužku je zábavnou formou přivést děti k četbě, rozvíjet jejich čtenářskou 

gramotnost, seznamovat je s činností knihovny. Děti se během roku učí rozvíjet 
slovní zásobu formou slovních her, kvízů, tajenek, doplňovaček, křížovek týkajících 
se všeobecných znalostí, hlavně z literatury. Seznamují se se spisovateli, ilustráto-
ry, novými knihami. Učí se pracovat s webovým katalogem knihovny, vyhledávat 
v něm a orientovat se v knihovně. 

Kroužek vede Petra Macháčková 
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140. výro čí založení SDH Nad ějkov 
 
Z historie:  
Jeden z prvních ohňů v okolí Nadějkova byl zaznamenán v dubnu roku 1420, 

kdy byl husitskými vojsky vypálen Modlíkov, patřící ke tvrzi Nadějkov. 
V srpnu roku 1756 byla za vpádu pruských vojsk vypálena celá obec Nadějkov, 

včetně zámku. 
Dne 14. srpna 1855 vznikl požár po úderu blesku, kdy shořela věž i střecha kos-

tela. 
 
….a psal se rok 1880….když záře zakalila nebe na východě a kotoučové dýmu 

tamo se valili, tu naši občané zvěstili mezi sebou netušenou zprávu, že poblíže hoří 
„V nebezpečí života zachraň bratra“, ihned mezi lidem voláno a každý již spěchá ku 
straně ozářené, každý se obětuje, jak mladec, tak stařec, pro bližního svého, vždyť 
v jednom plameni 54 stavení… 

Právě toto neštěstí se stalo ve středu 1. září 1880, v 7 hodin ráno, kdy 
v nedalekém městě Jistebnici vypukl obrovský požár a bylo podnětem pro založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Nadějkově. 

Pražský rodák, nadějkovský lékař MUDr. Jan Moser, se hned obětavě pustil do 
přípravných prací a již dne 5. září 1880 se konala první poradní schůze, na níž 
se přihlásilo prvních 22 členů. Za předsedu si zvolili právě Jana Mosera, pokroko-
vého nadšence, který přes všechny nepříjemnosti a svízele šel trpělivě za svou 
myšlenkou a náš sbor založil. Podpořili jej učitel Jan Ladecký, občané Kaufman, 
Fišl, bratři Steinerové a hraběnka Karolina Vratislavová – Kokořová. 

Členové se usnesli, že kromě činnosti budou ročně připlácet peněžní částkou 
na hasičské náčiní a k tomu účelu budou žádat o peněžní pomoc i od občanů. Pří-
spěvky počínaje jedním zlatým věnovali podle možností a vztahu k hasičské myš-
lence občané nadějkovští, obec Nadějkov, obec Petřkovice, přispěvatelé 
z Jistebnice, bývalé Malé Chýšky a Klokočova. Značnými dary přispěla i hraběnka 
Kokořová z nadějkovského zámku. Přispívali i měšťané z Prahy, rodáci 
z Nadějkova a velkým příznivcem a podporovatelem sboru byl také předseda Zem-
ské hasičské ústřední jednoty Království Českého JUDr. Jan Fikar, synovec býva-
lého nadějkovského faráře Antonína Čechoslava Fikara. 

Sestavily se stanovy sboru, které místodržitelství schválilo 29. listopadu 1880. 
Byla zakoupena výzbroj pro 30 členů, 50 m konopných hadic, dále hasicí ruční stří-
kačka od firmy Hekele z Vídně, 3 plechové přilbice a 4 m gumových hadic. 30. pro-
since 1880 se na první valné hromadě ustanovila noční požární policie a bylo zvo-
leno nové vedení sboru: Adolf Brož (předseda), Václav Chochole (velitel), František 
Duchoň (podvelitel), Jan Jindrák (jednatel). Zakladatel sboru Jan Moser, který pů-
sobil jako lékař v Jincích a JUDr. Jan Fikar byli za své mimořádné zásluhy jmeno-
váni čestnými členy. Touto událostí byla uzavřena samostatná etapa vzniku a zalo-
žení Sboru dobrovolných hasičů v Nadějkově. 

Žalostnou upomínkou na naše předky byly následky největší katastrofy, která 
Nadějkov postihla dne 17. dubna 1893 – požáru, který vznikl ve stáji hostince Abra-
hama Pollaka a jemuž padla za oběť celá východní část náměstí. Shořelo 15 obyt-
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ných stavení, stodoly, stáje s dobytkem a ničivým plamenům neunikl ani čeledín 
spící ve stáji. 

    Po této tragédii výcvik 
mužstva značně pokročil, již 
další roky bylo konáno 20 
cvičení, doplnilo se hasičské 
nářadí a aktivita členů 
se projevovala i účastí 
na slavnostech pořádaných 
nadějkovskou obcí, na žup-
ních sjezdech, které i sám 
náš sbor zajišťoval pro župní 
jednoty Votice-Sedlec. 
Do 1. světové války bylo od-
vedeno 16 členů hasičského 
sboru. Čtyři z nich se navrá-
tili ještě před skončením vál-

ky, pro nemoc nebo zranění. V roce 1918 měl sbor 40 členů, z války se v tomto ro-
ce vrátilo 6 členů sboru, jeden v roce následujícím, jeden zůstal nezvěstným. 

Ke konci roku 1949 byl do hasičské zbrojnice zaveden elektrický proud. V roce 
1951 byl zvolen předsedou František Mára. Sbor měl 45 členů. 

V roce 1975 se začalo budovat koupaliště v rybníce Mlýnský, v roce 1977 se za-
počalo s výstavbou nové požární zbrojnice 

Při 100. výročí založení sboru v roce 1980 měl 56 členů, předsedou byl Jaroslav 
Volšanský, místopředsedou František Votruba a velitelem Jan Votruba. 

V roce 2002 obdržel sbor poděkování za účast na záchranných pracích a likvida-
ci následků povodní, podepsané ministrem vnitra a generálním ředitelem HZS ČR. 

 
Ze současnosti:  
V letošním roce slavíme 140. výročí založení sboru, který má v roce 2020 

104 členů. Z toho je 71 mužů a 33 žen. Za zmínku stojí, že nejmladšímu členovi 
jsou 4 roky a nejstaršímu 77 let. Nově zvoleným starostou SDH Nadějkov je David 
Kozák, náměstek starosty je Ondřej Hulan a velitel Josef Matěja. 

Oslavy výročí jsme bohužel kvůli současné situaci s pandemií museli zrušit, 
ale v prostorách obce Nadějkov probíhá výstava věnovaná tomuto výročí. 

 
Kromě hašení požárů zasahují dobrovolní hasiči i při povodních a jiných živel-

ných pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách 
a jiných mimořádných událostech a poskytují technickou pomoc. O zásazích naše-
ho SDH Vás pravidelně informujeme v Hlasu Nadějkova. Jedná se většinou o od-
straňování spadlých stromů, odčerpávání vody a hašení menších požárů lesního 
a travního porostu. 

 
I vybavení se od dob našich předků hodně změnilo. Pořízeny byly nové hadice, 

ochranné pomůcky a zásahové obleky. Finanční podpora plyne nejen od obce, 
ale hasiči si každoročním sběrem šrotu vytváří vlastní finanční rezervu, která 

               cvičení s motorovou stříkačkou u rybníka Vratislav v roce 1927 
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se pak využije nejen na nákup vybavení, ale také na organizování různých spole-
čenských akcí, jako je každoroční Rozloučení s prázdninami, Dětský den a Hasič-

ský ples. V letošním roce 
jsme získali 2. místo 
v Soutěži ve sběru žele-
za, kterou vyhlašuje firma 
FAST Kovošrot s.r.o. V 
roce 2019 nám darovalo 
SDH Jistebnice Tatru 
148, která prošla rekon-
strukcí a je připravená k 
likvidaci požárů 
a zásahům v náročném 
terénu. Naši stařičkou 
cisternu Škodu 706 (CAS 
25) zakoupil do své vete-
ránské sbírky pan Liška. 
 

 
Podporujeme aktivně preventivně výchovnou činnosti dětí. V roce 2016 jsme za-

ložili Kroužek mladých hasičů, kde máme k 1. 8. 2020 registrováno celkem 42 dětí. 
Vedoucí mladých hasičů jsou Kamila Kozáková, Marie Burdová, Hanka Buchnaro-
vá a Tereza Hulanová, praktikantky Michaela Kolářová, Nela Márová a Kateřina 
Pazourková. Chlapy sice ve vedení malých hasičů nemáme, ale aktivně pomáhají 
při trénincích a soutěžích. S dětmi se účastníme okrskových hasičských soutěží a 
celostátní soutěže Plamen. Zapojujeme se do dění obce, připravujeme vystoupení 
na hasičský ples, pro dědečky a babičky při jejich každoročním setkání důchodců a 
s dospěláky se účastníme každoročního „Pálení čarodějnic“ a stavění májky. 
K dispozici máme od letošního roku novou, opravenou klubovnu (v prostorách bý-
valého baru), která byla zrekonstruována za finanční podpory obce a z dotačních 
prostředků. 

 
Věříme, že Sbor dobrovolných hasičů Nadějkov bude mít i v dalším období své 

příznivce, že si k požárnímu sportu najdou cestu další generace dětí, že se ve 
zdraví budeme s hasiči i „nehasiči“ scházet na řadě kulturních i sportovních akcí 
v naší obci a hlavně, že nebude potřeba žádného zásahu, i když jsme stále připra-
veni! 

 
Vždyť „I v hasičství spočívá síla národa  
 

Marie Burdová 
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  Zachovalý kraj 
 

Magdaléna nespí 
 
V noci z 5. na 6. září jsme u kostela sv. Maří Magdalény nad Jistebnicí zapálili 

oheň a drželi hlídky. Proč? Bylo to symbolické zakončení téměř dvacetiletého     
období, kdy bylo Jistebnicko a Nadějkovsko na seznamu míst, kde by mohlo být 
vybudováno úložiště radioaktivního odpadu. V červnu letošního roku se naše 
„lokalita Magdalena“ na doporučení panelu expertů stala „záložním místem“. Pokud 
toto doporučení potvrdí vláda (měla by se jím zabývat 30. září), znamená to, že by 
zde neměly probíhat žádné další průzkumy a nejsme v bezprostředním ohrožení. 

Řada problémů, která hledání místa pro úložiště od počátku provází, ale přetrvá-
vá – státní koncepce zatím stále nezvažuje jiné varianty nakládání s radioaktivním 
odpadem, metodika výběru místa pro úložiště neprošla odbornou oponenturou,  
obce nejsou vůči státu v rovnoprávném postavení, schválení zákona o úložišti 
se stále odkládá...  Chtěli jsme na toto vše upozornit a podpořit lokality, které si – 
na rozdíl od Magdalény – vytáhly „černého Petra“. Jsou to Březový potok na Plzeň-
sku, Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u Temelína. Za všechny lokality hořely 
v kapli svíčky, dlouhý pás, vytvořený z novinových článků a fotografií z protiúložišt-
ních akcí v naší lokalitě, obepínal její zdi zvenku. 

Akci „Magdalena nespí“ pořádaly spolky Zachovalý kraj a Naplaveno za podpory 
Města Jistebnice a laskavého pochopení Římskokatolické farnosti Jistebnice. Dě-
kujeme všem, kdo se během večera a noci zastavili a pobyli nebo na nás mysleli!   

 
Jak dál se spolkem Zachovalý kraj? 
Spolek byl založen v lednu r. 2001 jako občanské sdružení na základě petice ob-

čanů Nadějkovska proti plánované výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního od-
padu. Členy sdružení/spolku se postupně stala i řada obyvatel okolních obcí a jeho 
činnost se vedle hlavních aktivit, souvisejících s úložištěm, rozrostla o další akce: 
pravidelně besedy u čaje, údržbu naučné stezky, sázení stromků... 

Na valné hromadě, která se bude konat pravděpodobně v listopadu, se domluví-
me, čemu by se měl spolek věnovat v příštích letech. Pokud vás to zajímá, chcete 
se zapojit, máte nápady... sledujte plakáty, web spolku www.zachovalykraj.cz nebo 
facebookovou skupinu Nadějkovsko. 

 
 

              Čajovna Na stezce 
 

Plánovat v dnešní době veřejné akce je trochu sázka do loterie. Nicméně plánu-
jeme a pokud situace dovolí, ukutečníme, i když třeba s rouškami a desinfekcí: 

 
10. října: Ján Krajč a Tomáš Průša se letos v červenci vydali na svatojakub-

skou pou ť, do Santiaga de Compostella. A došli až na konec světa – Finisterre. 
7. listopadu: Skupina poutníků od loňského podzimu do letošního léta obcházela 
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a dokumentovala malé sakrální objekty na Nad ějkovsku  – kříže, kapličky, Boží 
muka... Povíme vám, co jsme viděli a slyšeli a těšíme se, že se dozvímě i něco 
od vás! 

12. prosince: Petr Svoboda z Jistebnice nám bude vyprávět o Chorvatsku, jak 
ho (možná) neznáme . Takže to bude víc o horách než o mořském pobřeží... 

 
Čajovny začínají vždy v 17 hodin a budou dodržovat aktuální hygienické předpi-

sy. V příštím roce se můžeme těšit na Zdeňka Lyčku a jeho další cestu „Evropou 
na eskymáckém kajaku“, tentokrát po řece Rýn, snad se podaří domluvit i náhradní 
termín pro zrušenou dubnovou besedu o Barmě, kterou navštívili Veronika a Matěj 
Neznalovi. Těšíme se na vás! 

 
Olga Černá 
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Obec Nadějkov pořádá zájezd do Divadla Palace  
na divadelní představení: 

 
Hraběnka 

 
Autor: Ivan Hubač 
Režie: Petr Hruška 

 
Hrají: Eliška Balzerová, David Novotný, Martina Delišová, Kateřina Holánová, 

Miroslav Etzler, Michal Novotný / Martin Pechlát, Eva Kodešová a další 
 

Kdy: čtvrtek 22. října 2020  
Odjezd z Nad ějkova v 16 hod.  
Začátek představení v 19 hod.  

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

 
Prodej lístků v knihovně v pracovní době: PO a ČT 9 - 16 hod.  

                                                           PA 13 - 19 hod. 
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Chlístov 

 
    V Chlístově se konaly pobožnosti 
májové, v létě pak každou neděli 
večer. Zásluhou na těchto pobož-
nostech měla Anna Maněnová a po 
její smrti Marie Vocílková, rodem 
Jandová. Její rod se v Chlístově 
psal již kolem roku 1600.  
    Po skončení modlení si ženy   
začaly povídat, co se kde stalo ne-
bo událo. Prý, co slyšely od svých 
předků, zde kázal i mistr Jan Hus 
na kameni ve tvaru stolu, který 
se nachází na Jandově pozemku 
kousek od Mašků. Tato pověst 
se může zakládat na pravdě: Mistr 

Jan Hus v období 1412 – 1415 na cestě ze Zvěřince směrem na Kozí hrádek      
navštěvoval různá místa, kde kázal prostým lidem. 

 
napsal a nakreslil Jiří Vocílka  
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Rouškové vychytávky 
 
Letošní rok máme zpestřený o záležitosti, které se dosud většině našich občanů 

vyhýbaly. Nyní tyto zkušenosti má už snad každý z nás. Mám na mysli život 
s rouškou na obličeji. Když nás celkem úspěšně minula první vlna infekčního COVI-
Du 19, mnozí si mysleli, že roušky už jsou minulostí.  

Zaznamenala jsem u sebe i u svého okolí, že nás minul nejen koronavirus, 
ale i jiné bakterie, bacily a viry, protože jsem od března neměla ani kašel, ani rýmu. 
Dokonce i vnoučata byla ušetřena mrzutého smrkání a nosů utírání. Přičítala jsem 
to nejen izolaci od známých, příbuzných a ostatních v březnu a dubnu v nouzovém 
stavu, ale také poctivému nošení roušek. Myslím, že by z toho tedy mohl vzniknout 
docela dobrý zvyk nosit roušku, kdykoliv se nebudu cítit zdravotně dobře a budu 
nachlazená. Nechala jsem si tedy v červnu jako protislužbu ušít další nové roušky. 
Měla jsem z nich radost. Byly nejen laděné do mých oblíbených barev, ale také leh-
ké a skladné. Nejvíce mne však potěšilo, že měly jen jednu gumičku protaženou 
oběma tunýlky po stranách, která se upevňovala kolem hlavy, takže mi tato rouška 
neohýbá ouška. Kreativní roušky se mi líbí jako módní doplněk. Také brýle, které 
nosím většinu života, považuji za celkem slušivé a neuvažovala jsem o oční opera-
ci, která by mi srovnala dioptrie.  

     Rouška však dost výrazně komplikuje 
život nám, obrýleným osobám. Dýcháme 
si totiž pod brýle, ty se mlží a dělají z nás 
krátkozrakých téměř nevidomé. Všeobec-
ně známá rada, nasadit dolní obroučky 
brýlí na roušku, pomáhá jen málo. Zjistila 
jsem, že když mluvím, situace je lepší. 
Ověřila jsem si tedy, že trochu pomáhá 
nadechovat nosem, vydechovat ústy. Za-
jímavý poznatek mi přineslo nošení 
tzv. sportovních šátků místo roušky. Pod 
ním se brýle téměř nerosí, protože obepí-
nají shora nos a stahují se po tváři dolů 
ke krku. …..a stejný efekt jsem zazname-
nala i u mých nových roušek. Navléknu 
si roušku na krk a obě gumičky nechám 
na krku. Díky nosu mi rouška nespadne 

a brýle se rosí jen minimálně. Myslím však, že zima nám ještě ukáže. Nebude nám 
sice mrznout nos, ale zato nám budou namrzat zarosené brýle. Jenže počasí 
v posledních létech nějak nerespektuje roční období a dělá si, co chce, navzdory 
našim přáním, tužbám i zkušenostem. Tak uvidíme….. 

 
Marie Bendová 
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Zdravotní okénko Klí č zdraví 
 
Lidský život se točí kolem mnoha událostí, ale alfa a omega všeho je naše zdra-

ví. Tento rok přinesl mnohé k zamyšlení v tomto směru. Všichni se teď mnohem ví-
ce zajímají o imunitní systém, jak se „chránit” před sezónním onemocněním, co dě-
lat, aby náš imunitní systém byl co nejschopnější vyrovnávat se s výzvami, kterým 
je třeba čelit každý den, 365 dní v roce. 

 
Pro začátek mi dovolte trochu shrnutí, jak lidský imunitní systém funguje. Na svět 

přicházíme úplně sterilní, plodová voda v děloze je sterilní tekutina. Miminko v bříš-
ku přijímá spoustu imunitních informací, které se k němu dostává skrze placentu. 
Naše maminka nám skrze placentu předává protilátky proti většině závažných one-
mocnění, které prodělala, a proti nimž si vytvořila protilátky. Zajímavé je, že většina 
protilátek, které se vytvořily na základě očkování, přes placentu nepřechází. 

Když se narodíme, naše tělo se osídlí bakteriemi, které se ocitnou nejblíže naše-
mu tělu. V ideálním případě porodníci miminko ihned po narození, s ještě tepajícím 
pupečníkem, položí mamince na bříško, a tak se může miminko osídlit mikroflórou, 
bakteriemi, které má maminka na těle. Z mleziva, které maminka má přibližně první 
tři dny po porodu, než se začne tvořit mateřské mléko, a ve kterém jsou veškeré 
bakterie, které potřebujeme k správnému osídlení střev, a tudíž k vytvoření základu 
naši imunity, nám do těla proudí nejen dávka čisté energie a regeneračních látek, 
ale také právě tyto bakterie nezbytné pro vytvoření zdravého imunitního systému. 

 
Ale to už je pro většinu z nás dávná historie, a v době, kdy jsme se narodili, větši-

na dětí místo na matčinu kůži byla ihned opláchnuta vodou, zabalena do povijanu 
a odvezena na „békárnu”. Místo mleziva a mateřského mléka jsme ve většině pří-
padů dostali mléko umělé, jen málo z nás, kteří se narodili v minulém století, okusi-
lo mateřské mléko případně bylo plně kojeno. Tudíž většina z nás má již od raného 
dětství imunitní systém poněkud oslaben. 

 
A tak se raději zaměřím na to, co můžeme dělat pro náš imunitní systém teď. 

Ať se nám to zdá pravděpodobné nebo ne, další dvě velmi významné složky tvorby 
imunitního systému jsou naše strava a náš životní styl. Začneme životním stylem. 
Stres, strach a obavy a život v interiéru našemu imunitnímu systému příliš nepro-
spívá. Naopak život venku a v souladu s našimi přáními posiluje náš imunitní sys-
tém. Pro ten je zásadní čerstvý vzduch a sluneční svit. Každý člověk by měl denně 
strávit prací venku (hrabání zahrady, opečovávání záhonů, venkovním sportem) 
minimálně 30 minut, případně se projít alespoň na 30 minut do polí, nejen za slu-
nečného počasí, ale i pod mrakem. Tím si zajistí dostatečný sluneční svit pro vytvo-
ření vitaminu D a rozproudí se mu krev, okysličí si tělo, což kromě imunitnímu sys-
tému pomáhá i odbourávání volných radikálů a odpadních látek z těla. Taková pro-
cházka při návratu z práce nejenže pomůže odbourávání nadbytečných kilogramů 
(už po dvaceti minutách svižné chůze se zrychluje náš metabolismus a my začíná-
me odbourávat tělesný tuk), zároveň odbourá i přebytečný stres z práce a „vyčistí“ 

O�� � ����� 
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nám hlavu. Případně můžeme vzít na procházku celou rodinu po návratu domů – 
děti se před psaním úkolů provětrají, popovídáte si, a zlepšíte si náladu, protože 
pohybem se Vám do krevního oběhu začnou vyplavovat endorfiny – hormony dob-
ré pohody. 

Vyhoďte televizi, vypněte telefon a nesledujte zpravodajství, raději hrajte spole-
čenské hry, povídejte si, buďte na zahrádce a vypěstujte si kvalitní jídlo. Žijte pří-
tomným okamžikem tak, abyste nelitovali promarněného času. Psycholog 
PhDr. Radkin Honzák k tomu doporučuje, abyste si  každý den udělali minimálně 
jednou radost.  

 
Strava je nedílným spolutvůrcem zdraví. Ne nadarmo se říká „jsi to, co jíš”.       
Nadměrná konzumace polotovarů, průmyslově zpracovaných jídel, masa a uzenin, 
tučných jídel imunitě příliš nepřidá. Naopak vyrovnaná domácí strava s převahou 
zeleniny, obilnin a luštěnin, konzumací masa (dle fyzické zátěže) 2-3x týdně 
a omezením či úplným vyloučením uzenin, ideálně z domácích vlastních zdrojů, 
či zdrojů od lokálních soukromníků pěstujících plodiny bez chemie, je pro naše 
zdraví a imunitní systém to nejlepší. 

 
Po celý rok je dobré živit se tím, co zrovna roste a dozrává, v zimě pak oprášit 

jídelníček našich předků a konzumovat obilninová jídla (třeba houbový kuba), 
brambory, kořenovou zeleninu, zelí, kedlubny, růžičkovou kapustu a kadeřávek. 
Pro dostatečné množství vitaminu C nám úplně postačí mistička nesterilovaného 
kysaného zelí, které dodá i minerály, trávicí enzymy, a udělá nám mnohem větší 
službu než kupovaná zelenina pěstovaná ve sklenících v zahraničí převážně po-
mocí hydroponie, případně čerstvě nakrouhané syrové zelí zakápnuté trochou 
jablečného octa a pár kapkami čerstvého za studena lisovaného oleje (u nás je do-
mácí třeba olej lněný, lněný olej je zcela unikátní potravinou: čistí cévy od tukových 
nánosů, posiluje imunitu, zlepšuje trávení, pomáhá při snižování váhy, kompenzuje 
škodlivé účinky jiných tuků, pomáhá odolávat nepříznivému záření), přistrouhat 
můžeme trochu mrkvičky, vyloupat pár vlašských oříšků a máte ideální (pod)zimní 
salát. Tropické ovoce do zimního jídelníčku nepatří vůbec a dietologové ho doporu-
čují konzumovat v zimě jen výjimečně. Jednak je většinou silně chemicky ošetřová-
no už na plantážích v zemi původu, bývá trháno ještě nezralé, poté je chemicky 
ošetřené a většinou udržované ve skladech s dusíkovou atmosférou (která zpoma-
luje dozrávání) a nakonec se dostane do obchodu. Za druhé je většinou toto ovoce 
silně chladivé, vhodné na léto a do teplých oblastí, ale u nás v zimě nám většinou 
udělá medvědí službu, protože místo aby nás zahřálo, ochladí nás a tudíž otevře 
vstupní bránu pro nemoci. A za třetí, což je třeba zohledňovat při každém nákupu, 
nejen potravin, je většinou dopravováno letecky a kamiony přes půl světa, a tudíž 
výrazně znečišťuje životní prostředí, přispívá ke tvorbě skleníkových plynů a tím 
i globálního oteplování. 

Na podzim bychom měli konzumovat hodně zrovna dozrávajícího ovoce – švest-
ky, hrušky a jablka, můžeme si i nějaké nasušit a zavařit na zimu, a uskladnit ty od-
růdy, které uskladnění snesou, abychom měli čerstvé ovoce po celou zimu. Jídelní-
ček by měl sestávat hlavně z pečeného a dlouho vařeného jídla, pečené dýně, pe-
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čené maso (ideálně z domácího chovu), pečenou kořenovou zeleninu, kapustu, 
brambory, jíst dlouho tažené vývary a můžeme si dovolit, aby bylo jídlo trochu tuč-
nější. To proto, abychom organismus připravili na zimu, aby si mohl udělat zásoby 
tepla a tuku, a my abychom zimu přečkali ve zdraví. Více informací se dozvíte na 
mých webových stránkách www.kliczdravi.eu, kde naleznete i kontakty, kdybyste 
měli nějaké otázky, případně se chtěli objednat na konzultaci. 

 
Pokud se bojíte o nadbytečná kila, vězte, že na podzim a v zimě se Vám budou 

kila těžko shazovat, ale na jaře budou, při správném stravování, skákat rychle dolů. 
Ale o tom až v některém z příštích okének. Buďte zdrávi! 

 
Článek vyjadřuje názor autora. 

Ludmila Dvořáková 

Báseň 
 
Podzim 

 
Podzimní šedý den 
je dneska venku za oknem, 
kde mlžným závojem je pokryt kraj… 
 
Kolem je ticho, jen oheň v krbu praská, 
jakoby s touhou spojila se láska  
v nemocném srdci mém… 
 
Všechno je pryč, jen já tu zůstávám 
a jsem tak opuštěn a stále sám… 
a venku mlhou zahalený kraj. 
 
Je podzim v přírodě i žití, 
divadlo skončilo, 
diváci i herci mohou odejít… 
 
Ze scény života, s sedadla v hledišti 
opusit divadlo po vedlejším schodišti… 
Odejít tam, kde neznámo nás čeká, 
kam cesta před námi je předaleká… 
 
                                                    JKM 
 

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

          kteří oslavili  svá významná životní jubilea!  
 

červenec:  Bohumil Kolář z Nepřejova,  
Alena Pešková z Nadějkova, Martin Řivnáč z Kaliště 
Věra Švábová z Nadějkova, Josef Šika ze Šichovy Vesce,  
Josef Novák z Hronovy Vesce, Miroslava Koubová z Nadějkova 
Calvo Miguel Fernandez ze Šichovy Vesce,  
Jaroslava Bendová z Hronovy Vesce 
 
srpen: Marie Kotalíková z Nadějkova, Marie Čapková z Brtce 
Zdeňka Prošková z Modlíkova, Alena Kolářová z Kaliště 
Tomáš Chocholatý z Nadějkova, Hana Dvořáková z Nadějkova 
Jaroslava Nováková z Kaliště, Ludmila Bláhová z Nadějkova 
Jiří Jílek z Nadějkova  
 
září: Stanislav Cimpa z Nadějkova, Miloslav Fairaisl z Nadějkova  
Josef Kolář z Modlíkova, Václav Prášek z Petříkovic 
Jana Vocílková z Chlístova, Miroslava Šachová z Nadějkova,  
Helena Urbanová z Nadějkova, Bohumil Hovorka 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. 381 272 117, e-mail: urad@nadejkov.cz,. 
Redakce Ing. Arnošt Novák, a Petra Macháčková 

Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 120 ks.  
� Toto číslo vychází říjen 2020    � 
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 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu Naděj-
kova! Uzávěrka příštího čísla je 13. prosince 2020, všechny podepsané      
příspěvky 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). 


