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tradiční zpravodaj nejen pro všechny obyvatele obce a blízkého okolí  

 

Z OBSAHU ČERVNOVÉHO VYDÁNÍ 

NADĚJKOVSKÁ POUŤ. Druhy�  
c�ervnovy�  v��kend serv��roval 
obyvatelu� m i hostu� m Nade� jkova 
v ra� mci pouťove�ho vesel�� velice 
pestre�  menu za�bavy a pozna�n��.    

STRANY 5, 6, 7  

POVÍDÁNÍ S PEDIATRIČKOU. 
O letn��ch pra� zdnina� ch c���haj��  
na de� ti vedle radova� nek take�  
mnoha�  rizika. Co rad�� de� tska�  
le�kar�ka Marie Hoza Vesela� ? 

STRANA 3   

TIPY NA OSVĚŽENÍ. V horke�m 
poc�as�� pr�ijde vhod ponor�it se  
do chladive�  vody. Ne�ktere�  
pr���rodn�� destinace se nacha� z��  
za humny. A nav��c je tu i Lipno...   

STRANY 18, 19, 21   
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Do služby všem občanům Nadějkova 
se hlásí důstojně zařízená posilovna 
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P r�este�hova� n�� knihovny do kra� sny�ch 
prostor nove�ho Polyfunkc�n��ho 
komunitn��ho centra postavilo obec 
pr�ed u� vahu, k jake�mu u� c�elu uvolne�ny�  

prostor vyuz� ��t. Volba padla na posilovnu. 
 „Z iniciativy m��stn��ch sportovcu�  a na za� klade�  
z�a� dost��, aby v ra�mci obecn��ch prostor bylo 
vytvor�eno ne� jake�  podobne�  m��sto pro cvic�en��, 
dos� lo na realizaci projektu Posilovna,“ 
konstatoval starosta Arnos�t Nova� k. Z vy�sledku 
prome�ny ne�kdejs� ��ho knihovnicke�ho prostoru 
ma�  radost. „Mysl��m si, z�e pro obec velikosti 
Nade� jkova je toto m��sto v��ce nez�  dostac�uj��c��  
a bude nas� im obc�anu� m dobr�e slouz� it. Lide� , kter��� 
se ve�nuj�� jiny�m sportu� m i ti, kter��� si chte� j�� 
zleps� it svou kondici, sem mohou pr�ij��t  
a bezplatne�  si zacvic�it.“ 
 Do ver�ejne�  sluz�by se nove�  zr���zene�  sportovn�� 
za� kout�� pr�ihla� s�� na konci tohoto me�s��ce, byť 
prozat��m v urc�ite�m provizorn��m rez� imu vstupu. 
V souc�asne�  dobe�  se dor�es�uje zpu� sob 
neomezene�ho a bezpec�ne�ho zpr���stupne�n�� 
posilovny. „Vchod bude skrz zadn�� c�a� st budovy. 
Po dohode�  s ta�borskou firmou eMko 
momenta� lne�  pr�ipravujeme variantu vstupu  
na elektronicke�  karty, aby kaz�de�mu 
registrovane�mu uz� ivateli posilovny umoz�nil  

v dane�  dobe�  od sedmi ra�no do desa� te�  hodiny 
vec�ern�� bezproble�movy�  vstup do objektu. 
Za� roven�  t��m bude zajis� te�na�  evidence pr���choz��ch 
bez nutnosti pu� jc�ova�n�� si c�i pr�eda�va�n�� kl��c�u� ,  
bez rizika jejich ztra� ty a podobne� ,“ uvedl 
nade� jkovsky�  starosta. 
 Vznik nove�ho moderne�  zar���zene�ho sportovis�te�  
vloz� il dals� �� blys�tivy�  kam��nek do mozaiky 
obecn��ho ver�ejne�ho z� ivota. 
 „V minulosti tady fungovala velice provizorn�� 
mala�  posilovna v souc�asne�m komunitn��m 
centru. Jsem ra�d, z�e se povedlo zrealizovat 
te�me� r�  poloprofesiona� lne�  vybavene�  zar���zen��. Je 
osazene�  opravdu kvalitn��mi stroji c�eske�  vy�roby 
a jsem pr�esve�dc�en o tom, z�e s nimi budou 
uz� ivatele�  posilovny spokojeni. Sa�m si sem obc�as 
ra�d zajdu,“ dodal s u� sme�vem Arnos�t Nova�k.                     

Pavel Šácha        

Utužit svaly, zlepšit si fyzičku, či jen tak aktivně zrelaxovat po náročném dni. Za tím vším  

se mohou Nadějkovští nově vypravit do prvního patra budovy obecního úřadu, konkrétně  

do prostor bývalé knihovny, kde k jejich potěše a užitku vyrostla moderně vybavená posilovna. 
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H las Nade� jkova poz�a� dal na prahu 
pra� zdnin o pa� r uz� itec�ny� ch rad, 
postr�ehu�  a zkus�enost�� nade� jkovskou 
de� tskou le�kar�ku Marii Hoza Veselou. 

Prázdniny jsou časem rozmanitých letních 
radovánek, výletů, dovolených, pobytů  
v přírodě a podobně. Kde v takovém režimu 
číhá na děti největší nebezpečí?  
 V letn��m obdob�� se u de� t�� vyskytuje v��ce u� razu� . 
Jedna�  se o zlomeniny, pa� dy na hlavu, u� dery  
do br�icha… Nebezpec�ne�  jsou v tomto ohledu 
hra� tky na trampol��na� ch, hlavne�  tehdy, kdyz�   
na nich dova�d�� ve� ts� �� poc�et de� t��. Dals� �� podobne�  
u� razy se sta� vaj�� pr�i j��zde�  na kole, na odra� z�edle 
nebo na kolec�kovy�ch brusl��ch. Tady bych chte� la 
rozhodne�  apelovat na pouz� ��va� n�� cyklisticke�  
helmy, byť jen pr�i kra� tke�  j��zde�  na kole. K dals� ��m 
porane�n��m docha� z�� pr�i pokousa� n��, ať uz�  
vlastn��m, nebo ciz��m zv��r�etem, nejc�aste� ji 
samozr�ejme�  psem. Letn�� obdob�� je spojene�   
i s jiny�m velmi za� vaz�ny�m rizikem: tonut��m,  
v dnes�n�� dobe�  tedy nejc�aste� ji v baze�nu. 
Nejohroz�ene� js� �� skupinou jsou v tomto sme�ru 
de� ti ve ve�ku od 3 do 5 let. K tonut�� paradoxne�  
docha� z�� nejc�aste� ji tam, kde je kolem baze�nu 
ve� ts� �� poc�et osob. Pr�edpokla�da�  se totiz� , z�e d��te�  
hl��daj�� vs� ichni, ale ve skutec�nosti r�a� dne�  nehl��da�  
nikdo. Mezi dals� �� c�aste�  u� razy patr��� otravy, 
napr���klad po poz� it�� hub c�i jedovaty�ch rostlin, a  
u ve� ts� ��ch de� t�� bohuz�el i intoxikace alkoholem. 
Hodně lidí odjíždí na dovolené, ať už 
tuzemské či zahraniční. Co by nemělo  
ze zdravotního hlediska v jejich zavazadlech 
rozhodně chybět?  
 Na cesty je dobre�  pr�ibalit do zavazadla le�ky  
na teplotu a proti bolesti, tr�eba Paralen  

i Nurofen, pro pr���pad zvracen�� rehydratac�n�� 
roztok, takzvany�  ORS, a na pru� jem pr���pravek 
typu Smecta c�i Tasectan. Preventivne�  lze proti 
pru� jmu uz�  pr�ed odjezdem poda�vat probiotika 
pro cestovatele. Lide�  by s sebou me� li m��t take�  
le�k na pr���padnou alergickou reakci, napr���klad 
Fenistil nebo Zodac, a gel na pos�t��pa�n�� hmyzem. 
Je dobre�  nezapomenout ani na desinfekci na 
ra�ny a na�plasti, eventua� lne�  na steriln�� obvaz. 
S čím mívají obvykle dětští lékaři přes léto 
nejvíce starostí? 
 V le� te�  uby�va�  respirac�n��ch onemocne�n��, ale 
pr�iby�va�  v��ce u� razu�  a otrav. A da� le samozr�ejme�  
u� palu�  a u� z�ehu�  i alergicky�ch reakc��. A hojne� ji se 
vyskytuj�� i pru� jmovita�  onemocne�n��, ať jiz�  
infekc�n�� nebo alimenta� rn��, tedy z j��dla. V tomto 
obdob�� r�es� ��me take�  v��ce onemocne�n�� v 
souvislosti s pr�isa� t��m kl��s� te� te, takzvane�  kl��s�ťove�  
encefalitidy a lymske�  borelio� zy. 
Vybaví se vám nějaká kuriózní či jinak 
nezapomenutelná situace, kterou jste 
musela v průběhu léta řešit?  
 Z nemocnice si pamatuji na jednu pr���hodu se 
c�trna� ctilety�m chlapcem, ktere�ho tam     ▶▶▶ 

Povídání s pediatričkou Marií Hoza Veselou 
na prahu prázdnin: jaké strasti léto přináší? 
Chystáte se dětmi na dovolenou? Chcete si užít letní radovánky bez obav a ochránit své 

potomky od rizik, které prázdninový režim ve zvýšené míře přináší? V takovém případě je dobré 

dát na rady a doporučení dětských lékařů. 
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◀◀◀   v noci pr�ivezli s poruchou ve� dom�� 
zpu� sobenou intoxikac�� alkoholem. Podali jsme 
mu spra�vne�  nastavenou infuzn�� le� c�bu, po ktere�  
se jeho stav rychle upravil. A kdyz�  jsem se  
na ne� j ra�no pr�is� la pod��vat, otevr�el oc�i a ptal se 
me� , jestli zemr�el. Na moji ota� zku, proc� se takhle 
pta� , odpove�de� l: 'Protoz�e jsem v nebi. Vid��m totiz�  
kolem sebe ande� ly…' (u� sme�v) 
Dělají vám v měsících letních prázdnin více 
starostí starší děti, nebo naopak ti nejmenší 
pacienti? 
 Mus��m r���ct, z�e na tuto ota� zku neexistuje 
jednoznac�na�  odpove�ď. Stejne�  jako jindy 
pr�icha� zej�� do ordinace de� ti male�  i ve� ts� ��. 
Nepr���jemne�  a smutne�  kaz�dopa� dne�  vz�dycky je, 

kdyz�  de�ťa� tko onemocn�� te� sne�  pr�ed cestou  
na dovolenou, na kterou se te� s� ilo. 
Na závěr ještě jedna provozní otázka. Jak 
bude vaše nadějkovská ordinace fungovat  
v prázdninových měsících? 
 V le� te�  – stejne�  jako kaz�dy�  rok – ma�me 
dovolenou posledn�� ty�den v c�ervenci a prvn�� 
ty�den v srpnu. Zastupuj��c�� le�kar� bude uveden  
na nas�em webu www.veselapediatrie.cz). 
Ordinac�n�� doba zu� sta� va�  v dobe�  s�koln��ch 
pra� zdnin stejna� , s t��m, z�e bude zac���nat v 8 hodin. 
Vzhledem k tomu, z�e se v ordinaci zastupujeme 
s maminkou a ma�me velmi pracovitou 
zdravotn�� sestr�ic�ku, tak snad pracovne�  le� to 
dobr�e zvla� dneme.            Pavel Šácha 

Povídání s pediatričkou Marií Hoza Veselou... 

Děti i dospělí doma provětrali hadice 
HASIČSKÉ  
OKÉNKO 

N a hr�is� ti v Nade� jkove�  se o druhe�  
kve� tnove�  sobote�  uskutec�nila 
okrskova�  hasic�ska�  soute�z� . Doma� c�� 
sbor sestavil pro tato kla� n�� s�est ty�mu�  

v kategori��ch de� ti pr���pravka, de� ti mlads� ��, de� ti 
stars� ��, z�eny, muz� i a muz� i stars� ��. Dals� ��mi 
u� c�astn��ky se staly soute�z�n�� ty�my z SDH 
Petr���kovice (muz�i) a SDH Brtec (muz�i stars� ��). 
 Poc�as�� akte� ru� m soute�z�e i diva� ku� m pr�a� lo, a tak 
si po dlouhe�  covidove�  dobe�  spolec�ne�  setka�n�� 
na� lez� ite�  uz� ili. Hasic�i znovu prove� trali hadice,  
a pr�edevs� ��m de� ti mohly uka� zat u� tok, ktery�  pilne�  
tre�novaly.  
 Dosaz�ene�  vy�sledky se v tomto pr���pade�  staly 
druhotnou za� lez� itost��; jen  
pro u� plnost tedy zmin� me, z�e v muz�sky�ch 
kategori��ch nakonec Nade� jkovs�t�� hosty  
z Petr���kovic a Brtce pr�edc�ili. 
 Dva ty�dny po soute�z� i uspor�a� dal SDH Nade� jkov 
tradic�n�� akci pro de� ti Poha� dkovy�  les. O tom 
informujeme na na� sleduj��c�� strane� .  Marie Burdová 

Po loňském covidovém období smutku ukázalo letošní jaro přívětivou tvář také nadějkovským 
hasičům. A ti toho náležitě využili…! 

Zásahy SDH Nadějkov – čtvrtek 7. dubna: dohašení a kontrola následků požáru chaty u Bezděkova 
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Pouť v Nadějkově servírovala pestré menu 
Druhý červnový víkend se v Nadějkově nesl ve znamení pouťového veselí. Nebylo nikterak 
bujaré, přesto však zájemcům naservírovalo dostatek zábavy, poznání i inspirace.  

P ouťovy�  v��kend se dotkl vs�ech lidsky�ch 
smyslu� . Nade� jkovsky�  barokn�� kostel 
Nejsve� te� js� �� Trojice se zapojil do 
celorepublikove�ho programu Noci 

kostelu� . Lidem, kter��� ho vec�er navs�t��vili, vnesly 
klid do dus�e zpe�vy v poda� n�� m��stn��ho d��vc���ho 
uskupen�� Hla� sek i chv��le rozj��ma�n��.  
 O pa� r des��tek metru�  da� l, v sa� le resuscitovane�  
hospody U Jandu� , se rozbura� cela tanec�n�� za�bava 
se skupinou Scarlet. A konec�ne�  v Polyfunkc�n��m 
komunitn��m centru se uz�  pr�es den instalovaly 
dve�  zaj��mave�  expozice. 
 Prvn�� z nich pozvala v��kendove�  na� vs�te�vn��ky  
do pr���zem�� na vy�stavu myslivecky�ch trofej��,  
z nichz�  ve� ts� ina pocha� z�� z u� lovku�  z nas�eho 
regionu. Na odiv hostu� m byly da�ny i nejru� zne� js� �� 
druhy str�elny�ch zbran��, a take�  origina� ln�� luk se 
s� ��py. Pr���choz�� si mohli prohle�dnout rovne�z�  

pama� tec�n�� i souc�asne�  fotografie z c�innosti 
myslivcu� , pr���padne�  zhle�dnout ne�ktery�   
z dokumenta� rn��ch filmu�  s te�matem pr���rody. 
 Druhou vy�stavu hostil prostor knihovny. Jej�� 
na� vs�te�vn��ci si mohli prohle�dnout fotografie 
Va� clava Kab��c�ka z Nade� jkova. Pu� sobive�  sn��mky 
zve�c�n� uj�� nejen malebna�  za� kout�� obce a okoln��ho 
kraje, ale pocha� zej�� take�  z autorovy�ch cest  
po tuzemsku i zahranic���, ktere�  por�a� da�  se svy�mi 
pr�a� teli. Hoste�  pouťove�  vy�stavy mohli 
prostr�ednictv��m jeho fotografi�� obdivovat 
napr���klad kra� su S�umavy, ne�kolikasetlety�ch 
dubu�  na soutoku Moravy a Dyje, rakousky�ch 
Dolomit, pohor��� Velebit v Chorvatsku a spoustu 
jiny�ch kra� sny�ch m��st.   ▶▶▶ Výstava myslivosti v přízemí PKC 

V knihovně zaujaly návštěvníky fotografie Václava Kabíčka  
z jeho cest s přáteli.  
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Pouť v Nadějkově servírovala pestré menu 
◀◀◀   V sobotu se program pouti pr�esunul  
i na sce�nu sportu a sommelierstv��.  
 Na hr�is� ti propukla nel��tostna�  fotbalova�  bitva 
mezi rodic�i a de� tmi. Jej�� vy�sledek se pro 
nade� jkovske�  historicke�  ana� ly nakonec 
nedochoval, ale ve�zte, z�e u toho bylo hodne�  
sm��chu a za�bavy. Atmosfe� ru mac�e si pr���mo  
na tra� vn��ku uz� il take�  hokejovy�  mistr sve� ta  
a ne�kdejs� �� dlouholety�  hra� c� slavne�  NHL Radek 
Dvor�a� k, toho c�asu vs�ak pr�edevs� ��m dovolenka� r�   
v kraji sve�ho de� tstv��. A aby nebylo fotbalu ma� lo, 
na� sledne�  se uskutec�nil take�  dals� �� duel se zr�ejme�  
vy�stiz�ny�m oznac�en��m „star��� – mlad��“. 

 Vec�er si pr�is� li na sve�  pr�edevs� ��m milovn��ci v��na. 
Vinny�  kos�t v rez� ii manz�elu�  Ladislava a Olgy 
Makovcovy�ch se v pr���jemne�m letn��m poc�as�� 
pr�esunul pod koruny stromu�  na na� me�st��. 
Vs� ichni pr���choz�� mohli ochutnat lahodne�  
produkty z tuzemsky�ch i zahranic�n��ch vinar�stv��, 
a jes�te�  se o jejich pu� vodu a obecne�  o v��ne�  ne� co 

zaj��mave�ho dozve�de� t. A jestli se ve v��ne�  
skutec�ne�  objevila pravda, jak r���ka�  zna�me�  rc�en��, 
to ve�d�� jen ti, kter��� si o pr���jemne�m sobotn��m 
podvec�eru ne� jakou tu sklenku dali… 
 O den odloz�enou tec�ku za programem pa� tec�n�� 
Noci kostelu�  obstaralo venkovn�� prom��ta�n�� 
animovane�ho koprodukc�n��ho filmu Moje slunce 
Mad na farske�  zahrade� .  
 V nede� li vyrostly na nade� jkovske�m na�me�st�� 
sta�nky s tradic�n��mi 
pouťovy�mi pochutinami 
i dals� ��m zboz� ��m, a jak uz�  
to tak by�va� , pene�z�enky 
rodic�u�  se pr�i koupi 
pern��kovy�ch srdc��, z�ele� , 
pendreku� , turecke�ho 
medu i hrac�ek otev��raly 
pr�ece jen c�aste� ji nez�  kdy 
jindy.  ▶▶▶  

Živo bylo i na hřišti. Děti daly dospělým při fotbale zabrat... 

Na náměstí bylo rušno hlavně v neděli. Lákadel bylo dost. 

Sobotní podvečer se nesl ve znamení pohody se sklenkou 
dobrého vína. Manželé Makovcovi přivezli skvělé produkty.     
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Pouť v Nadějkově servírovala pestré menu 
◀◀◀  Atraktivn��m vrcholem sva� tec�n��ho 
v��kendu se stala kratochv��le Dravci v akci. 
Uskutec�nila se v prostoru farske�  zahrady  
a nutno r���ct, z�e okouzlila bezezbytku vs�echny, 
kter��� si na m��sto nas� li cestu. Hve�zdami 
nede� ln��ho odpoledne – jak uz�  samotny�  na� zev 
napov��da�  – se stali oper�en�� obyvatele�  za� bavn��ho 
a tematicke�ho parku Dravci v akci z Vavr�ince, 
ktery�  je odbe� rny�m m��stem C�eske�ho svazu 
ochra�ncu�  pr���rody a stara�  se o volne�  z� ij��c�� zv��r�ata 
v nouzi. Do Nade� jkova je s sebou pr�ivezl 
sokoln��k František Adámek a od jeho prvn��ch 
slov bylo jasne� , z�e se farske�  zahrade�  nuda vyhne 
obloukem. Naprosto osobity� , bezprostr�edn��  
a v neposledn�� r�ade�  velice pouc�ny�  vy�klad 
pr���tomne�  nadchl. A s n��m i neuve� r�itelna�  
elegance dravcu�  v letu; mohutnost orla 
mor�ske�ho, klid vy� ra velke�ho, sve�hlavost lun� a� ka 
c�ervene�ho, kra� sa sovy pa� lene�  i maly�ch mla�ďat, 
roztomilost kul��s�ka nejmens� ��ho... A ti, ktery�m se 
pr�i poutave�m vy�kladu vypra� ve�n�� Frantis�ka 
Ada�mka znic�ehonic uhn��zdila na hlave�  pos�tolka, 
maj�� dlouho na co vzpom��nat.       Pavel Šácha                 

FOTOGALERII PŘIPRAVIL TOMÁŠ DANKOFOTOGALERII PŘIPRAVIL TOMÁŠ DANKOFOTOGALERII PŘIPRAVIL TOMÁŠ DANKO   
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Prožijme závěr školního roku i letní měsíce 
ve vzájemném respektu a ohleduplnosti 

V a� z�en�� a mil�� pr�a� tele� , farn��ci,  
 v za� ve� ru s�koln��ho roku a na zac�a� tku 
pra� zdnin c�i dovoleny�ch se mnohy�m 
lidem nasky� ta�  moz�nost trochu se 

zastavit, nabrat s��ly a de� lat ve� ci, ktere�  vedou k 
odpoc�inku. Mnoho lid�� vyra� z� �� na zaj��mava�  m��sta, 
a to je dobr�e. Vn��ma� m sta� le v��ce, kolik kra� sny�ch 
m��st je tr�eba i v nas�em okol��, v nas�em kraji,  
v nas� �� zemi. Je dobr�e, kdyz�  nad kra� sou te� chto 
m��st uz�asneme, obl��b��me si mnoha�  z nich a tr�eba 
zahle�dneme i ne� co z obrazu jejich Tvu� rce. 
 Od Velikonoc – hlavne�  v kve� tnu a c�ervnu – jsme 
ve farnosti proz� ili mnohe�  zaj��mave�  uda� losti 
duchovn��ho z� ivota. Kve� ten je typicky�  
maria�nsky�mi slavnostmi a takzvany�mi 
„Ma� jovy�mi poboz�nostmi“, ale tr�eba te� z�  pe� s� ��m 
putova�n��m na Svatou Horu. Take�  letos vyrazila 
skupinka poutn��ku�  i se za� stupci z Nade� jkova  
a Jistebnice, ktera�  se pr�ipojila na c�a� st cesty.  
V c�ervnu pak slav��me ne�kolik du� lez� ity�ch 
c��rkevn��ch slavnost��, ktere�  souvisej�� s z� ivotem 
v��ry. Pr�ipom��na�me si napr���klad Sesla� n��  
sv. Ducha ve� r���c��m, nebo Pa�na Jez� ��s�e jako 
nejvys�s� ��ho a ve� c�ne�ho kne�ze, ale i jeho la� sku, 
ktera�  vyve� ra�  ze Srdce probodene�ho na kr���z� i, 
anebo spolec�enstv�� jednoho Boha v Trojici. 
 V nede� li 12. c�ervna se v nas�em farn��m kostele 
Nejsve� te� js� �� Trojice v Nade� jkove�  uskutec�nila 
poutn�� slavnost. K poutn�� ms� i svate�  se o osme�  
hodine�  rann�� shroma� z�dilo o ne�co v��ce lid�� nez�  
obvykle vc�etne�  te� ch, kter��� tr�eba ke svy�m 
pr���buzny�m dorazili pra� ve�  na pouť. Zda�  se mi 
vhodne�  neusta� le pamatovat na to, z�e pouť 
nejsou ani tak sta�nky s dobrotami c�i kolotoc�e  
a za�bavn�� atrakce, ale z�e vycha� z�� z oslavy 
kr�esťanske�ho sva� tku a u� zce souvis�� s m��stn��m 
kostelem. K pouti neodmyslitelne�  patr��� rodinna�  
setka�n�� a spolec�enstv�� te� ch, kter��� slav�� tento 
c��rkevn�� sva� tek spolec�ne�  pr�i bohosluz�be� .  
A mu� z�eme r���ci, z�e zvla� s� te�  nade� jkovska�  pouť se 
odv��j�� od spolec�enstv�� jednoty, kterou vytva� r��� 
Nejsve� te� js� �� Trojice Boha Otce, Syna a Ducha 
Svate�ho. A za to jsme velice vde�c�n��, protoz�e se 
na te� to jednote�  mu� z�eme sami osobne�  pod��let. 

 Letos�n�� nede� ln�� poutn�� slavnosti pr�edcha� zelo 
zaj��mave�  spojen�� s pa� tec�n�� Noc�� kostelu� . Ta se 
kona�  kaz�doroc�ne�  na zac�a� tku c�ervna; ver�ejnost 
vyzy�va�  k na� vs�te�ve�  ru� zny�ch posva� tny�ch m��st  
a k setka�n�� s kr�esťanskou kulturou. Ve� ts� inou 
vs�em pr�ina� s� �� zaj��mava�  shleda�n�� a tr�eba  
i rozhovory o kr�esťanstv��. De�kuji tedy vs�em, 
kter��� se do pr���pravy letos�n��ho programu 
zapojili, ať uz�  za povzbuzen�� be�hem koncertu  
c�i meditace, anebo pr�i prohl��dce kostela a fary. 
D��k patr��� ale i na� vs�te�vn��ku� m, kter��� za na�mi 
pr�is� li. Vedle por�adatelu�  Noci kostelu�  de�kujeme  
i Okras� lovac��mu spolku za spolupra� ci  
s programem v na� sleduj��c��m dni.   
 Pr�ed koncem s�koln��ho roku se jiz�  tradic�ne�  kona�  
setka�n�� de� t�� a rodic�u�  z nas� ich farnost�� u ohne�   
v Jistebnici. Letos na�m vycha� z�� na u� tery�  28. 
c�ervna. Le� to je vs�ak typicke�  i dals� ��mi aktivitami 
nejen nas� �� farnosti, ale i cele�  c��rkve. Ra�d bych 
proto pozval obzvla� s� te�  mlade�  lidi na letos�n�� 
kr�esťanske�  akce:  9. – 14. srpna: celosta� tn�� 
setka�n�� mla�dez�e (14 – 26 let) v Hradci Kra� love� . 
Info na webu celostatnisetkanimladeze.cz.  
17. – 23. července: Enter Junior (13 – 15 let)  
a 25. – 31. července: Enter Camp (16 – 23 let) 
na Diece�zn��m centru z� ivota mla�dez�e ve Ktis� i.  
Info na webu prolidi.bcb.cz. 31. července –  
6. srpna: Letn�� ta�bor pro de� ti nas� ich farnost��  
v Sepekove� .  
 Protoz�e se pr�es letn�� pra� zdniny budu u� c�astnit 
take�  ne�ktery�ch programu�  mimo farnost, sledujte 
aktua� ln�� informace o zme�na� ch term��nu�  
pravidelny�ch bohosluz�eb ve vy�ve� sce u kostela, 
nebo na nas�em webu www.farnostjistebnice.cz. 
 Ať tedy proz� ijeme za� ve� r s�koln��ho roku i dals� �� 
me�s��ce ve vza� jemne�m respektu, setka�n��ch  
a ohleduplnosti, aby pro na� s letn�� moz�nosti 
odpoc�inku byly posilou.  
 Pr�eji vs�em hezky�   
a poz�ehnany�  c�as, vypros�uji 
ochranu na cesta� ch, te� s� ��m  
se na setka�n�� a z�ehna�m va�m. 
P. Pavel Němec,  
administrátor farnosti Nadějkov 
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Z KNIHOVNY  

Pestré jaro v knihovně: Noc s Andersenem, 
pozoruhodná beseda, kroužek i výstava 
V obdivovaných prostorách nadějkovské knihovny bylo v uplynulých týdnech a měsících 
sympaticky živo. Děti i knihovnice si mohly užít plnohodnotnou atmosféru Noci s Andersenem, 
pokračoval čtenářský klub a nechyběla ani zajímavá beseda na téma Nevidomí. 

O bl��bena�  Noc s Andersenem se  
v letos�n��m roce konec�ne�  mohla 
uskutec�nit v takove�  podobe� , na jakou 
jsme zvykle�  nejen my knihovnice,  

ale hlavne�  nas� �� mal�� noclez�n��ci. Jedna�  se  
o mezina� rodn�� akci k podpor�e de� tske�ho c�ten��,  
a take�  my jsme se rozhodli k n�� pr�ipojit a zar�adit 
se do jej��ho sce�na� r�e. Prvn��ho dubna se pr�i te� to 
pr���lez� itosti ses� lo v knihovne�  16 de� t�� a te�matem 
nas� �� Noci s Andersenem se stala kniha Ronja, 
dcera loupez�n��ka od Astrid Lingrenove� . De� ti si 
be�hem vec�era uz� ily nejru� zne� js� �� hry, plnily u� koly 
a hledaly poztra� cene�  stra�nky z knihy. Nakonec 
uka� zaly take�  odvahu pr�i noc�n�� stezce a hleda�n�� 
pokladu v za�mecke�  zahrade� . Na pama� tku si 
domu�  odnesly pame� tn�� list a malou sladkost. 
Ra�da bych touto cestou pode�kovala Anez�ce 
C�erne� , Jane�  Kotal��kove�  a Honzovi Pru� s�ovi  
za pomoc, a samozr�ejme�  take�  maminka� m  
za donesene�  dobroty. 
 Ve str�edu 18. kve� tna navs�t��vila nas� i knihovnu 
autorka knih pro de� ti Marke� ta V��tkova� . Jej�� 
beseda pro děti základní a mateřské školy 
na téma Nevidomí se neodv��jela zcela 
standardne� . Zpoc�a� tku jsme totiz�  pan�� 
spisovatelku vu� bec nevide� li, jen slys�eli. 
Dozve�de� li jsme se, jak vypada�  Braillova abeceda 
a jaky�m zpu� sobem je moz�ne�  se d��ky tomuto 
p��smu orientovat. Zkusili jsme si, jak se vlastne�  
chod�� se slepeckou hol��, po hmatu pozna� vali 
zv��r�ata, a take�  kreslili a lus�tili. 
 Po cely�  s�koln�� rok jsme se scha� zeli kaz�dy�  
c�tvrtek odpoledne na čtenářském kroužku  
a spolec�ne�  pozna�vali de� j knihy Stras� idelnicka�  
od Lucie Magas�va� ri. Na krouz�ek docha� zelo 
jedena� ct de� t��. Str���daly se nad stra� nkami knihy,  
a pote�  jsme si pov��dali o tom, co jsme zrovna 
pr�ec�etli. Na za� ve� r nechybe� ly slovn�� hry kv��zy  
a dopln� ova�n�� ru� zny�ch tajenek z okruhu 
vs�eobecny�ch znalost�� hlavne�  z literatury.  

Po cely�  s�koln�� rok jsme nav��c soute�z� ili  
o nejleps� ��ho c�tena� r�e. Stal se j��m Mate� j Kubis�ta 
ze 4. tr���dy. Na druhe�m m��ste�  se um��stila Ta�n� a 
Sriuba (5. tr���da) a na tr�et��m Marie Anna 
Kubis�tova� (1. tr���da). 
 Pr�eji vs�em c�tena� r�u� m pe�kne�  le� to a kra� snou 
dovolenou plnou jedinec�ny�ch za� z� itku�   
a hr�ejive�ho slunce, pochopitelne�  s dobrou 
kn��z�kou vz�dy pr�i ruce.        Petra Macháčková    

V týdnu od 18. do 22. července je knihovna uzavřena! 
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POHÁDKOVÝ LES  

Nadějkov načas znovu opanovaly bytosti 
z pohádkové říše. A také dětské úsměvy 
O poslední květnové sobotě se nad Nadějkovem setmělo, spustil se hustý liják a celá obec se 
zničehonic ocitla v říši pohádek. Nevěříte? No dobrá: přítomnost celé řady roztodivných bytostí 
v zámecké zahradě má opravdu mnohem jednodušší vysvětlení…  

S bor dobrovolny�ch hasic�u�  Nade� jkov 
uspor�a�dal take�  letos pro de� ti tradic�n�� 
akci s na� zvem Poha� dkovy�  les, a pra� ve�  
proto se to v Nade� jkove�  nac�as hemz�ilo 

postavic�kami zna�my�mi z poha� dek a vec�ern��c�ku� .  
 Na startu pr�iv��tala de� ti s rodic�i Sne�hurka  
s trpasl��kem. Na� sledne�  obdrz�eli mal�� putovn��ci 
poha�dkovou r���s� i kartic�ku potr�ebnou k plne�n�� 
u� kolu�  a vyrazily na kouzelnou procha� zku 
nade� jkovskou za�meckou zahradou. Be�hem n�� se 
na pr�ipraveny�ch stanovis�t��ch potkali s Mimoni, 
myslivcem a C�ervenou karkulkou i s vlkem, 
india�ny s obl��benou str�elbou z luku, Machem  
a S� ebestovou, vodn��kem s v��lou, se Vc�el��mi 
medv��dky, Rumcajsem a Mankou, Fredem  
a Vilmou Flintstoneovy�mi, pira� ty i s mys�a� kem 
Mickeyho a jeho Minnie. Po splne�n�� vs�ech deseti 
u� kolu�  c�ekala na de� ti v c��li sladka�  odme�na a s n�� 
take�  kra� sny�  poha�dkovy�  diplom.  
 Ten si pak ale musely na chv��li uloz� it u svy�ch 
rodic�u� . Na hr�is� ti byl totiz�  pr�ipraveny�  ska� kac�� 
hrad a dova�de�n�� v ne�m si rozhodne�  nechte� ly 
nechat uj��t. A protoz�e pozorn�� por�adatele�  
pr�ichystali take�  obc�erstven��, doc�kali se nakonec 
sve�  odme�ny i c�lenove�  dospe� ly�ch doprovodu� . 
 Podtrz�eno, sec�teno: letos�n�� poha� dkove�  

odpoledne se vydar�ilo opravdu na vy�bornou.  
Az�  na poc�a� tec�n�� pru� trz�  mrac�en mu pr�a� lo poc�as�� 
a u� sme�v na tva� r�i vykouzlilo bezma� la 120 de� tem. 
 Mezi nimi nechybe� li ani s�estileta�  Marus�ka a jej�� 
desetilety�  bratr Mate� j. „Chod��me sem kaz�dy�  rok. 
L��bilo se mi to, ale bylo to vs�echno moc lehke� ,“ 
rozpov��dala se v c��li Marus�ka o u� kolech  
od poha�dkovy�ch bytost��. „Mne�  se u� plne�  nejv��c 
l��bila str�elba z luku, ta me�  moc bavila,“ doplnil 
jej�� stars� �� sourozenec. 
 Sponzory  této akce byli: SDH Nade� jkov, obec 
Nade� jkov, Farmtec a.s., Efaflex-CZ s.r.o., Fast 
Kovos�rot s.r.o., www.bombusenergy.cz.  

Pavel Šácha, Marie Burdová 
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SKAUTSKÉ OKÉNKO  

Skauti ani letos nelení. Vybírali na charitu, 
závodili, ale i přepadávali a vraždili  

V raťme se jes�te�  do zimy... O druhe�  
lednove�  nede� li jsme se vydali na 
tr���kra� lovou koledu. Obes� li jsme 
Nade� jkov, Hronovu Vesec, Petr���kovice 

a Hubov; rodina Krajc�ovy�ch, ktera�  se k na� m 
pr�idala, obes� la Hodkov, Zbel��tov a Pohor���. Pro 
charitu jsme nakonec vybrali celkem 21 991 Kc�, 
za coz�  vs�em da� rcu� m moc de�kujeme! 
 V sobotu 26. br�ezna jsme se rozjeli do C�esky�ch 
Bude� jovic k tradic�n�� hr�e Mafie2. Jedna�  se  
o me�stskou za�bavu urc�enou stars� ��m skautu� m  
a dospe� ly�m. Nejdr���v jsme v centru me�sta pa� trali 
po c�a� rovy�ch ko� dech a c���slech, podle ktery�ch 
jsme zjistili c���selnou kombinaci k otevr�en�� 
truhly ve sklepen�� mafia�nske�ho doupe� te. Pak 
na� sledovala hra ve me�ste� , na kterou jsme byli 
rozde� leni do tr��� mafia� nsky�ch rodin a dvou 
policejn��ch sboru� ; be�hem n�� se c�ile pas�ovalo, 
pr�epada�valo a dokonce i vraz�dilo! Vs� ichni jsme 
se ale nakonec v por�a� dku vra� tili domu� . 
 Na sobotu 2. dubna pr�ipravili sepekovs�t�� skauti 
akci zvanou "ZVaS��c�ek", do ktere�  jsme se rovne� z�  
zapojili. Jednalo se vlastne�  o test pla� novane�ho 
Za� vodu vlc�at a sve� tlus�ek (ZVaS), byť se odv��jela 
v mens� ��m me�r���tku v okol�� sepekovske�  klubovny. 
 Pra� ve�  zm��ne�ny�  Za� vod vlc�at a sve� tlus�ek se konal 
v sobotu 23. dubna ve Vesel�� nad Luz�nic��. Od na� s 
tam odjela sedmic�lenna�  skupinka c�tyr� sve� tlus�ek 
a tr��� vlc�at. Dals� �� soute�z�n�� skupinky byly z 
Opar�an, Ta�bora, Sezimova U� st��, Vesel�� nad 
Luz�nic�� a Plane�  nad Luz�nic��. A jak samotny�  
za� vod prob��hal? Skupinky de� t�� postupne�  
obcha� zely podle mapy deset stanovis�ť, na 
ktery�ch plnily ru� zne�  u� koly; napr���klad os�etr�ovaly 
porane�nou nohu a ruku, pozna� valy rostliny  
a zv��r�ata, balily do batohu ve�ci na vy�pravu, 
pr�ipravovaly ohnis�te� , hledaly informace  
v kniha� ch, pracovaly s mapou, hledaly rozd��ly  
na obra� zc��ch, pr�ipravovaly svac�inu a podobne� . 

Na za� ve� r te� chto kla�n�� se rozhor�el ohen�  a dos� lo 
na vyhodnocen�� vy�sledku� . My jsme se nakonec 
um��stili na 4. pr���c�ce, takz�e do krajske�ho kola 
jsme sice nepostoupili. Bylo to ale jen o fous…!   
 Skautsky�  rok zakonc���me jako jiz�  tradic�ne�  
dvouty�denn��m letn��m ta�borem, pro ktery�  jsme 
si vybrali m��sto nedaleko Petrovic.    Anežka Černá 

Před letošním rokem jsme měli obavy, aby naše schůzky znovu nemusely být náhle zrušeny,  
ale naštěstí se nic takového nestalo. Výjimkou byla asi dvoutýdenní pauza, kdy poslal covid  
do karantény celou školu. Mohli jsme proto bez omezení pokračovat v každotýdenních 
schůzkách a vedle nich se zapojit hned do několika akcí. 
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 KRAJ PŘED OBJEKTIVEM  

Jaro Nadějkovsku sluší. Jen se podívejte! 
Někdy se stačí jen rozhlédnout kolem sebe, zapomenout na všechny starosti a dívat se a dívat… 
Pro tak nádherný kout přírody, jakým je ten náš, to platí dvojnásob. Následující snímky jsou jen 
nesmělou ochutnávkou krásy, kterou letos pozdní jaro po Nadějkovsku rozverně rozházelo. 

 

Noví a pořádně zvědaví obyvatelé Nadějkovska se mají k světu. Lepší kraj si mohli jen těžko vybrat…! 

Kříž u odbočky na Hubov v krásném kaštanovém zajetí  

Místní zámek, jakkoliv urputně bojující s ostrými zuby času  
a nečinnosti, umí být v jarním koloritu stále pohádkově oděný. 
Chybí jen statečný princ s mečem v ruce... Kouzelná podívaná na kraji jednoho z polí u Nadějkova 
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KRAJ PŘED OBJEKTIVEM  

 

Ovocné stromy kolem stezky na Čambulu už zvolna 
odkvétaly, o to více nenápadné krásy ovšem skýtaly 
tamní louky. Stačilo se jen s pokorou sklonit k zemi  
a zmáčknout spoušť fotoaparátu 

Šeříková romantika v Pohořelicích. Popravdě, znáte působivější 
reklamu na kouzlo jihočeského venkova? 

Své pozdní stopy zanechalo jaro také na cestě z Nadějkova do Hronovy Vesce 

Pohled od zámku na náměstí mile zakrývá rozkvetlý 
fialový pěnišník neboli rododendron 

Do slunce a květů zakletá chata v areálu Parkhotelu Mozolov.  
A přesto k ní vedla cestička...  

foto: TOMÁŠ DANKO, PAVEL ŠÁCHA  
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 OKÉNKO PRO...  

Hlas na výzvědách: Moje nejhorší známka? 
Ale jo, byla to pětka, směje se Jana Průšová 
Potkáváte je, znáte je, ale možná ne tak docela… Hlas Nadějkova je ale všetečný a ví všechno.  
A co neví, na to se prostě bez okolků zeptá. Některé odpovědi dotazovaných vás určitě pobaví, 
ba dokonce i překvapí.   

Nejmilejší záliby 
My�m velky�m kon��c�kem je zahrada. Vlastne�  
zahrady obecne�… Bav�� me�  je navs�te�vovat a ma� m 
ra�da ty, ktere�  jsou de� lane�  v pr���rodn��m duchu. 
Fascinuje me�  pr���roda a pozorova� n�� te� ch vztahu�  
a vazeb v n��. Milou za� libou je pro me�  tr�eba 
ornitologie. A moj�� velkou la� skou jsou knihy. 
Moc ra�da take�  chod��m na vy�stavy, do divadla  
a na koncerty. 

Největší průšvih 
Jeden si vybavuju. Byla jsem jes�te�  hodne�  mala� ; 
mysl��m, z�e jsem jes�te�  ani nechodila do s�koly. 
S nas� ima jsme se tehdy pr�este�hovali do nove�  
vznikaj��c�� c�tvrti ve Votic��ch. Vs�ude se tam de� lala 
kanalizace a my s� ly s jednou kamara� dkou 
prozkoumat, co se tam de� je. Do te�  rozestave�ne�  
kanalizace jsme si vlezly a hra� ly si tam. Kdyz�  me�  
pak ma�ma volala, tak jsem ji neslys�ela. Ja�  jsem j�� 
pr�edt��m ner�ekla, kam jdu, takz�e na� s hledala  
a byla z toho samozr�ejme�  u� plne�  s� ��lena� . Vs�ude 
byly d��ry, potrub��, vy�kopy a nedostave�ne�  
domy… Me� la o me�  obrovsky�  strach. Dostala 
jsem tehdy stras�ne�  moc vynada� no a pamatuju si, 
z�e mi to bylo hrozne�  l��to. Byla jsem opravdu 
jes�te�  mala� , ale v tu chv��li jsme tak ne� jak 
pochopila ten jej�� strach o me� . 

Můj vysněný den 
Byl by to den, kdy bych se nemusela vu� bec o nic 
a o nikoho starat. Jdu do sve�  zahrady a de� la�m si 
tam jen a jen to, co sama chci. Neodcha� z��m var�it, 
pra� t, nikdo po me�  vu� bec nic nechce… Proste�  se 
najednou ocitnu v takove�m bezc�as�� a je mi 
opravdu dobr�e. 

Nejoblíbenější jídlo 
Brambory s tvarohem, paz� itkou a smaz�enou 
cibulkou. 

Nejméně oblíbené jídlo 
Ves�kere�  vnitr�nosti. Obecne�  nijak zvla� s�ť 
nevyhleda�va�m maso a klidne�  se bez ne� j obejdu. 
Mu� j ta� ta byl pr�itom r�ezn��k, takz�e samozr�ejme�  
dost trpe� l, protoz�e jsem se mu v tomhle sme�ru 
opravdu moc nepovedla. Jsem po ma�me� , ktera�  
maso nej��. 

Nejhorší známka ve škole 
Ale jo, byla tam pe� tka. Tu prvn�� jsem dostala  
ve druhe�  tr���de�  z male�  na� sobilky! Sede� la jsem  
v lavici s Peťou Suchomelu�  z Her�manic�ek. 
Snaz� ili jsme to ne� jak da� t dohromady spolu, ale 
nas�e znalosti byly bohuz�el podobne� . Takz�e oba  
za pe� t…                    Připravil (pš)  

JANA PRŮŠOVÁ, ředitelka 
ZŠ a MŠ Nadějkov 
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DĚTSKÝ KOUTEK  

V  sobotu 4. c�ervna kra� tce po poledni 
oz� ila lhotecka�  na� ves de� tsky�m vesel��m. 
M��stn�� osadn��ci si pro de� ti pr�ipravili 
ne�kolik stanovis�ť s  u� koly.  

 Nejve� ts� ��ho ohlasu se samozr�ejme�  dostalo 
str�elbe�  ze vzduchovky na biatlonove�  terc�e; 
ostatne�  tuto discipl��nu si nakonec vyzkous�eli  
i mnoz�� dospe� l��. Pozadu za str�elbou vs�ak 

nezu� stala ani chu� ze na chu� da� ch coby souc�a� st 
pr�ichystane�  opic��� dra�hy.  
 Na za� ve� r pr���jemne�ho za�bavne�ho odpoledne 
neminula jeho male�  u� c�astn��ky ani sladka�  
odme�na. A jak lze usuzovat ze spokojeny�ch tva� r� �� 
de� ti jejich doprovodu, za rok si ve Lhote�  de� tsky�  
den jiste�  znovu ra�di zopakuj��.             Klára Tesařová 

Dětský den ve Starcově Lhotě se vydařil  

Co je nového v nadějkovské mateřince? 

L e� to mezi na� s vtrhlo v plne�  s��le, a tak 
jsme si aktivity, vy� lety, lesn�� dny, 
Sva� tek matek i Den de� t�� uz� ��vali  
v pr���rode� .  Zapojili jsme se rovne�z�   

do Ty�dne zdrav�� a navs�t��vili ne�kolik divadeln��ch 
pr�edstaven��: poha�dky Ja� ja a Pa� ja, Mach  
a S� ebestova�  a Boj o ohen� .  De� tsky�  den jsme 
oslavili dobrodruz�nou vy�pravou spojenou  
s hleda�n��m pokladu, ktery�  na�m nakonec  
R� eha� c�kovina vydala. Vydali jsme se take�   
na vy� let do ta�borske�  ZOO, kde jsme asistovali 
pr�i r���zene�m krmen��. Odme�na byla ledova�   
a sladka� , tedy zmrzlina.  A protoz�e vs�echny ve�ci 
na sve� te�  maj�� svu� j zac�a� tek a konec, tak i na� s 
jes�te�  c�eka�  vy� let se s�kola�ky, zahradn�� slavnost  
s pasova�n��m pr�eds�kola�ku�  na s�kola�ky a jejich 
pr�espa�n�� v mater�ske�  s�kole.  
 A pak uz�  hura�  na pra� zdniny!  Milena Mikotová 
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 HLAS KULTURY  

Tři Čajovny, každá jiná… O Nadějkovsku, 
Myanmaru i osobnosti Bohuslava Hedvika 
V jarních měsících letošního se mohli po vynucené covidové přestávce znovu přihlásit o slovo 
besedy v Čajovně Na stezce. Uskutečnily se hned tři a svým hostům do šálků servírovaly velmi 
lákavou a chutnou směs. 

V  br�eznu jsme si pov��dali o drobny�ch 
sakra� ln��ch stavba�ch na Nade� jkovsku,  
ktere�  jsme v letech 2019-2020 se skupinou 
poutn��ku�  obes� li, vyfotili a zaznamenali  

do mapy. De�kuji vs�em, kter��� pr�is� li a vypra�ve� li na�m  
o historii kr���z�ku� , Boz� ��ch muk, kaplic�ek, zvonic�ek,  
a take�  o pr���be�z��ch, ktere�  se k nim va� z�ou.  
 Mapu s fotkami a popisem jednotlivy�ch pama� tek 
najdete na webu https://nadejkovsko.cz/
pamatky/krize-a-kaplicky/. Je na n�� celkem  
80 drobny�ch pama� tek z Nade� jkovska, ke ktery�m 
pru� be�z�ne�  dopln� ujeme informace. Bylo by pe�kne�  m��t 
i tis�te�nou kn��z�ku, ale potr�ebovali bychom da� t 
dohromady v��ce kvalitn��ch fotografi��, abychom se 
mohli do jej�� pr���pravy pustit. 
 Dubnova�  C�ajovna na� s zavedla do daleky�ch kraju� . 
Nas�i obl��ben�� hoste�  Veronika a Mate� j Neznalovi  
vypra�ve� li o sve�  ceste�  do tajuplne�  zeme�  Myanmaru, 
rozkla�daj��c�� se od Hima� laje az�  po pobr�ez� �� 
Benga� lske�ho za� livu. Myanmar, ktery�  je u na�s 
zna�me� js� �� pod jme�nem Barma, navs�t��vili v roce 2019 
kra� tce pr�ed vojensky�m pr�evratem, ktery�  zemi uvrhl 
do chaosu a uzavr�el ji sve� tu. 
 Kve� tnove�  setka�n�� zac�alo uz�  odpoledne, kdy jsme se 
vydali do S� ichovy Vesce a odtud k vyhl��dce nad 
C� ��c�ovicky�m u� dol��m; k lavic�ce, na niz�  darovala 
materia� l farnost Jistebnice a kterou sem v lon� ske�m 
roce um��stil Jirka Benda z Hronovy Vesce. Lavic�ku 
jsme symbolicky ve�novali panu uc�iteli Bohuslavu 
Hedvikovi a pr�ipevnili na ni cedulku s jeho jme�nem. 
Autorem cedulky je nade� jkovsky�  p��smomal��r�  Dan 
Plavecky� . 
 Samotna�  C�ajovna se tentokra� t konala v sa� le 
hospody, abychom se vs� ichni ves� li. Prom��tli jsme si 

dva filmy o Bohuslavu Hedvikovi, ktere�  rez� ise� r 
Va� clav Borovic�ka natoc�il pro C�eskou televizi, a take�  
ne�kolik kra� tky�ch filmu�  z doby, kdy pan uc�itel Hedvik 
pu� sobil na nade� jkovske�  s�kole. 
 Film St��ny kruty�ch tva� r��� zachytil vypra�ve�n�� 
pame� tn��ku�  z Jir���na na Benes�ovsku, kde se Bohuslav 
Hedvik narodil. Vzpom��nali na te�z�kou dobu 50. let, 
kdy nucena�  kolektivizace vzala mnoha lidem domov, 
svobodu i pra�ci, kterou me� li ra�di, a rozvra� tila z� ivot 
ve vesnici. Ve filmu O vstavac���ch (na dolním snímku), 
bagrech a sve�z� �� mys�lence mluv�� pan Hedvik o 
hroz��c��m znic�en�� cenny�ch vstavac�ovy�ch luk na 
Nade� jkovsku a o poc�a� tc��ch nauc�ne�  stezky, kterou 
vymyslel a prosadil na jejich ochranu. 
 Kra� tke�  filmy na� s vra� tily te�me�r�  o pu� lstolet�� zpe� t. 
Sledovali jsme fotografa ve s�kole, de� tsky�  karneval 
nebo briga�du. Mnoz�� z pr���tomny�ch poznali sve�  bl��zke�  
nebo sami sebe a mohli d��ky tomu zavzpom��nat na 
de� tstv��. Na za� ve� r jsme si prom��tli dva animovane�  
filmy, ktere�  Bohuslav Hedvik v s�edesa� ty�ch letech 
minule�ho stolet�� vytvor�il se svy�mi z�a� ky. 
 De�kuji rodine�  Hedvikove�  za zapu� jc�en�� obrazu� , 
loutek a kra� tky�ch filmu� , Jir���mu Bendovi z Petr���kovic 
za zapu� jc�en�� obrazu� , Zden� kovi Rynes�ovi, jenz�  
zdigitalizoval kra� tke�  filmy, Honzovi C�erne�mu, ktery�  
filmy sestr���hal a doplnil k nim hudbu a Jirkovi 
Bendovi z Hronovy Vesce, ktery�  obstaral filmy 
Va� clava Borovic�ky a celou akci zorganizoval. 
Dobrovolne�  vstupne�  z te� to C�ajovny jsme vedle 
na�kupu c�aju�  pouz�ili na zaplacen�� cedulky na lavic�ce 
Bohuslava Hedvika.     Olga Černá, spolek Zachovalý kraj 
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ŽIVOT V OBCI  

Nadějkovská hospoda se svěže nadechla. 
Plánuje další akce a uvítá pomocníky  

S vou resuscitaci proz� ilo pohostinstv��  
v Nade� jkove�  zhruba pr�ed dve�ma me�s��ci, 
kdy se jeho provozu ujala Jir�ina 
Turnovcova� . Prvn�� nesme� le�  kru� c�ky, u� sil�� 

a prostr�edky, ktere�  na znovuotevr�en�� hospody 
vynaloz� ila, padly na u� rodnou pu� du a vys� lapaly 
cestic�ku dals� ��mu u� spe� s�ne�mu fungova�n��. 
 „Mysl��m si, z�e ty prvn�� me�s��ce byly u� spe� s�ne� . 
Ude� lali jsme be�hem nich ne�kolik akc�� a lidi na ne�  
slys�eli. A sta� le k na� m chod��, coz�  na� s moc te� s� ��,“ 
pochvaluje si provozovatelka hospody. „Me� li 
jsme tu akci na tatara� k a doma� c�� hamburgery. 
Lidi pr�is� li a byli nads�en��, a my d��ky tomu 
samozr�ejme�  taky,“ dodala spokojene� . 
 Spolu se svy�mi pomocn��ky obsta� la Jir�ina 
Turnovcova�  i pr�i ne�kolika zate�z�ka� vac��ch 
zkous�ka� ch, napr���klad v pr���pade�  na� por 
pochodn��ku�  pr�i letos�n��ch Prc�ic��ch. O neda� vne�  
pouti se v sa� le konala tanec�n�� za� bava se 
skupinou Scarlet (viz snímek). 
 „Ale jo, zvla�dli jsme to,“ mohla s u� levou 
prohla� sit. „Nejte� z�s� �� je sehnat lidi, kter��� by na�m 
pomohli. Kvalitn�� a spolehlive� . Pokud by me� l 
ne�kdo z m��stn��ch za� jem, budeme ra� di, kdyz�  se 
na�m ozve,“ hodila pomyslnou rukavici 
za� jemcu� m o pr���lez� itostnou briga� du. 
 Pra� ve�  s persona� ln��m zajis� te�n��m souvis�� 
pr���padne�  sme� lejs� �� pla� ny na letn�� obdob��.  

„Pokud se mi podar��� sehnat pomocn��ky, chte� la 
bych m��t v le� te�  o v��kendech otevr�eno i pr�es den, 
ať uz�   
pro m��stn��, pro cyklisty, vy� letn��ky… Uvid��me,“ 
poznamenala Jir�ina Turnovcova� .   
 Prozat��m zu� sta� va�  nade� jkovska�  oa� za pohody  
a osve�z�en�� otevr�ena�  v pa� tek a v sobotu vz�dy  
od 17 hodin az�  do pu� lnoci. Nada� le plat��, z�e je 
hospoda v Nade� jkove�  nada� le k dispozici 
za� jemcu� m o por�a� da�n�� oslav vs�eho druhu, 
setka�n��, schu� z�� a dals� ��ch podobny�ch akc��. 
Podrobnosti k te� to nab��dce, podm��nka�m  
a provozn��m moz�nostem pohostinstv�� z��skaj��  
na telefonn��m c���sle 728 695 675.    
A jes�te�  drobne�  la� kadlo na konec – v aktua� ln�� 
nab��dce Pohostinstv�� U Jandu�  najdou hoste�  nove�  
i chutne�  pizzy.              Pavel Šácha  

Nadějkovské Pohostinství U Jandů procitlo z kómatu a má za sebou první měsíce obnoveného 
provozu. Do života v obci se vrátilo velmi slibně a aktuálně má před sebou další zajímavé plány. 

Velikonoční tvoření přilákalo na čtyři desítky lidí 
Původně mělo jít jen o malování kraslic... 
Nakonec se ale pod rukama návštěvníků 

velikonočního tvoření narodila vskutku pestrá 
paleta dekorací spjatých s těmito svátky, ať už 

krásně ozdobené perníčky, přáníčka, věnce  
na dveře a další. Aby také ne… Do komunitního 
centra si našlo cestu na čtyři desítky lidí všeho 

věku. Své rady a zkušenosti s tvorbou jim 
ochotně předávaly Marie Seidlová, Tereza 

Hulanová, Marie Burdová a Hana Buchnarová.   
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 LÉTO ZA HRANICEMI TOULAVY  

Lipenská zamyšlení. Jihočeské moře 
vám ochotně ukáže obě své tváře  

L ipno a jeho okol�� je z hlediska pr���rodn�� 
kra� sy i turisticky�ch aktivit 
nevyc�erpatelnou studnic�� a vydalo by 
na mnohastra� nkovy�  samostatny�  

c�asopis. Tip nas�eho Hlasu mine rus�ny�  z� ivot  
v resortech, ktere�  rostou pr�edevs� ��m na leve�m 
br�ehu Lipna jako houby po des�ti, i r�adu atrakc��, 
jez�  turistu� m serv��ruje nejbliz�s� �� okol�� pr�ehrady. 
Zame�r��� se naopak na klidne�  konstanty, ktere�  
zdob�� tento kousek jihu C�ech uz�  dlouhou r�a� dku 
let, byť uz�  se take�  o ne�  otr�ela dnes�n�� strhuj��c�� 
doba. 
 Nechme bez povs� imnut�� penziony, hotelove�  
komplexy c�i domky na kl��c� pro dlouhodoby�  
prona� jem. Moz�na�  byste se divili, jak z�a� dany�  
zu� sta� vaj�� z� ivot v kempech, tedy pod stanem c�i  
v karavanu. Pozitivem je mohutny�  vzestup 
kvality za� zem��, ktere�  tato m��sta nab��zej��. Pra� ve�   
v kempech se scha� z�� nejsoudrz�ne� js� �� spolec�nost 
lid��, ktera�  si chce uz� ��t pr�edevs� ��m onu c�istotu 
lipenske�ho kraje i s jeho dev��zami. 

 Ktere�  to jsou? Na Lipno se uz�  od prvopoc�a� tku 
jeho existence jezdilo za koupa�n��m a rybolovem. 
Ne na�hodou je tato u� doln�� na�drz�  c�asto 
zmin� ova�na jako jezero. Jej�� voda zu� sta� va�  v le� te�  
de� le nez�  ostatn�� vodn�� plochy v C�esku c�ista� ,  
a take�  pome�rne�  chladna� . Aby take�  ne, jsme 
pr�ece na S�umave� . A protoz�e je za� roven�  i znac�ne�  
rozlehla� , najdou si na jej��m br�ehu sva�  m��sta 
ryba� r�i i milovn��ci koupa� n��, aniz�  by se navza� jem 
vy�razne� ji rus� ili. Pravda, „ver�ejny�ch pra� v“  
na br�ehu lipenske�  na�drz�e vinou az�  pr���lis�  
strhuj��c��ho rozmachu komerc�n�� turistiky uby�va� . 
Hodne�  jeho u� seku�  je odde� leno soukromy�mi 
pozemky c�i komerc�n��mi plochami, pr�esto 
zu� sta� va�  spousta za�kout��, kde si mu� z�ete nerus�eni 
sednout, rozj��mat a kochat se tr�eba posledn��mi 
paprsky zapadaj��c��ho slunce. 
 Jak uz�  jsme avizovali, vy�razne�  divoc�ejs� �� zu� sta� va�  
pravy�  br�eh Lipna. Ma�  to svu� j historicky�  du� vod. 
Az�  do strz�en�� z�elezne�  opony sem byl lidem 
vstup zapove�zeny� , samozr�ejme�  s vy� jimkou 
pohranic�n��ku� , pracovn��ku�  lesn�� spra� vy i dals� ��ch 
vyvoleny�ch lid��. Uz�  ne�kolik des��tek metru�   ▶▶▶ 

Pohoda, a zároveň nesčetně příležitostí pro zábavu. Podmanivá příroda, a přesto spousta 
vzrušení a atrakcí. Lipenská údolní nádrž si za dobu své existence vydobyla přízvisko jihočeské 
moře a v něm se odráží úplně všechno. Lidé toužící po prima dovolené či odpočinkovém víkendu 
v tuzemských krajích by měli mít tuto perlu Pošumaví ve svých plánech skutečně hodně vysoko. 
Minimálně stejně tak, jako se na úpatí šumavských hvozdů zrcadlí samotná nejrozlehlejší vodní 
plocha na českém území. 

Podvečer u Černé v Pošumaví. Když vítr ustane, promění se 
ráj letních radovánek rázem v poklidný panenský kout 

Přízvisko Jihočeské moře nenosí lipenská údolní nádrž jen 
tak zbůhdarma. A když se vydaří počasí... 
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LÉTO ZA HRANICEMI TOULAVY  

◀◀◀  od br�ehu byly ukotveny bo� je, a jakmile  
se k nim ne�ktera�  z lode� k c�i plachetnic byť jen 
pr�ibl��z� ila,  
z vojenske�ho stanovis�te�  okamz�ite�  startoval 
motorovy�  c�lun s pohranic�n�� stra� z� ��. I v souc�asne�  
dobe�  jsou dlouhe�  kilometry prave�ho br�ehu 
me�ne�  os��dlene� , a tud��z�  i komerc�ne�  minima� lne�  
vyuz� ��vane� . 
 Ať uz�  patr���te k milovn��ku� m rus�ne�ho z� ivota,  
c�i naopak hleda� te v mnoha ohledech panensky�  

kout pr���rody (byť ma� te tu c�est jeden takovy� , 
tedy Nade� jkovsko, celoroc�ne�  oby�vat), Lipno  
pro va� s rozhodne�  bude letn�� trefou do c�erne�ho. 
Jen maly�  dodatek – nenechte se uchla� cholit 
slunec�ny�m poc�as�� a k Lipnu si za vs�ech 
okolnost�� vezme� te i teple�  oblec�en��. Chladna�  
s�umavska�  bour�e va� s totiz�  doka� z�e zaskoc�it 
stejne�  bleskove�  a intenzivne�  jako 
nezapomenutelne�  za� z� itky z na� vs�te�vy tohoto 
kraje.   Podrobne�  informace o Lipnu a okol�� 
najdete na webu www.lipno.info.       Pavel Šácha                           

Pastva nad Lipnem u vesničky Bližná 

Kraj kolem Lipna už zvolna usíná. Západ slunce na břehu  
pod chatovou osadou Jestřábí 

LIPNO Z NADHLEDU  
VÍTKŮV HRÁDEK 

Zřícenina nejvýše 
položeného 
tuzemského  
hradu založeného  
ve 13. století 
(zvaného též 
Vítkův kámen) 
sloužila po druhé světové válce 
protivzdušné obraně státu a po dobu 
normalizace pohraniční stráži. Od roku 
1963 byla sice chráněna jako památka, 
přesto se jí vyhýbala jakákoliv péče  
a stala se nepřístupnou. Záchrana přišla 
se založením Občanského sdružení 
Vítkův hrádek, které dokázalo zajistit 
potřebné prostředky a nechalo zříceninu 
a především její věž zrenovovat.  
Po jednašedesáti dřevěných schodech 
uvnitř věže tak můžete dojít na plošinu, 
odkud se vám naskytnou překrásné 
výhledy na Lipno, Šumavu, Novohradské 
hory, kopce v Rakousku a za příznivé 
viditelnosti i na vzdálený masív Alp. 

STEZKA KORUNAMI STROMŮ 
Špičku vrchu 
Kramolín ozdobila 
na přelomu jara  
a léta 2012 Stezka 
korunami stromů, 
která se okamžitě 
stala významnou 
dominantou a značně vyhledávaným 
místem Lipenska. Vyhlídka na vrcholu 
naučné stezky nad korunami šumavských 
stromů nabízí úchvatné výhledy,  
v podstatě totožné s výše uvedeným 
rozhledem z Vítkova hrádku. Žádanou 
atraktivitou stezky jsou adrenalinové 
prvky v čele s tím nejvýznačnějším:  
52 metrů dlouhým suchým tobogánem. 
Čarokrásný pohled do krajiny je  
v zajímavém kontrastu s mimořádně 
rušným životem pod úpatím kopce. 
Nejen město Lipno nad Vltavou nabízí 
ohromné množství vyžití (lyžařské 
středisko, aquapark, bobová dráha, letní 
kino, golf, komplex Marina atd.).     

MOLDAUBLICK 
Neomrzí-li vás 
pohled shůry  
na krásy Lipenska, 
stojí za to překročit 
o jeden kilometr 
hranici směrem  
do Rakouska  
a navštívit rozhlednu Moldaublick. Tato 
kovová stavba v poklidném lesním 
prostředí dává už od roku 1967 turistům 
na odiv pohled do českého vnitrozemí: 
na lipenskou vodní plochu, Boubín, Kleť  
i jiné šumavské vrcholy. V komunistické 
éře – za vraty železné opony – si mohli 
návštěvníci Moldaublicku na dálku mávat 
s turisty na břehu Lipna držícími v rukách 
dalekohledy… 
Dodejme, že jen pět kilometrů od tohoto 
místa se nachází rozhledna Alpenblick.  
Je podstatně mladší – funguje od roku 
2009 a otevírá svým hostům pohled  
do rakouské části Šumavy. Narozdíl  
od Moldaublicku je postavena ze dřeva.        
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 ZA HISTORIÍ NADĚJKOVSKA  

Svatý obrázek u staré 
 cesty na Chlístov 

R oku 1833 dne 6. listopadu se  
v Chlistove�  narodila dvojc�ata,  
a to Frantis�ku Kukac�ovi a Anne�  
(rozene�  S� ima� kove� ) z Chlistova c�. 1. 

 Mlads� �� Marie byla od ba� by Doroty Procha� zkove�  
pokr�te�na a za pu� l hodiny zemr�ela. Stars� �� Anna 
te� z�  druhe�ho dne, tj. 7. listopadu 1833 ke kr�tu  
do Chys�ek nos�ena a v pu� l 9. hodiny k Ra� z�kovu 
na ceste�  zemr�ela a od te�  ba� by Doroty 
Procha� zkove�  z Ru� z�ene�  pokr�te�na. 
 Na m��ste� , kde d��te�  zemr�elo, byl da� n na strom 
svaty�  obra� zek, ktery�  tam visel asi do roku 1975. 

Napsal a nakreslil Jiří Vocílka    

Nadějkov bude mít svou novou pohlednici 
Nadějkov a jeho okolí se díky své neposkvrněné krajině a kouzelným zákoutím dostává stále 
více do povědomí návštěvníků tohoto regionu i celého jihu Čech. Jeho prezentace nyní ožije  
i prostřednictvím nové oficiální pohlednice, kterou momentálně obec připravuje. 

Materia� l pro takovou 
pr���lez� itost vzejde  
z objektivu Tomáše 
Danka, amate� rske�ho 
fotografa z Ta�bora, 
jehoz�  sn��mky mohli 
c�tena� r�i zaregistrovat 
tr�eba uz�  v pr�edchoz��ch 
c���slech Hlasu i v tomto 
c�ervnove�m vyda�n��,  
 Jednapadesa� tilety�  
nads�eny�  tvu� rce ra�d 
zachycuje ryz�� kra� su 
pr���rody i momentky  
z nejru� zne� js� ��ch akc��  
a aktivit, a to uz�  v��ce 
nez�  tr�i des��tky let. 
Zcela nezis�tnou pra� ci  
na kolekci fotografi��,  
ze ktere�  za�hy vzejde podoba nade� jkovske�  pohlednice, pr�ijal s upr���mnou radost�� a vn��ma�  ji jako vy�zvu. 
 „Nade� jkovsko je na� dherne� ! I d��ky focen�� pra� ci pro Hlas jsem si to tady zamiloval a sta� le c�aste� ji a ra�d 
se sem vrac��m. Z� ivy�  pohled do krajiny sice nikdy z�a� dna�  fotka nepr�edc���, ale jsem ra�d, z�e se na tvorbe�  
pohlednice mu� z�u pod��let,“ poznamenal Toma� s�  Danko.            Text a foto: Pavel Šácha              

Tomáš Danko při fotografování Nadějkova 
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LÉTO U VODY  

N echme nyn�� stranou ume� la�  koupalis� te�  
c�i baze�ny: c�ervnovy�  Hlas pr�ina� s� ��,  
a mnohy�m sp��s�e pr�ipom��na�  ne�kolik 
tipu�  na pr���rodn�� koupa�n�� doslova  

za humny, jen pa� r kilometru�  od Nade� jkova. 
Mustrem pro vzda� lenost budiz�  silnice,  
po ktery�ch lze na m��sto dorazit autem, ale 
klidne�  tr�eba i na kole. 
¬ Rybník Svatý Vojtěch (4,7 km) 

Osve�z�en��, co by 
kamenem 
dohodil… Tohle 
m��sto obyvatele�  
Nade� jkovska 
dobr�e znaj��. 
Nacha� z�� se pobl��z�  
silnice mezi 
Bezde�kovem  

a Chl��stovem a vede k ne�mu nezpevne�na�  cesta. 
Odboc���te na ni doprava v u� dol��c�ku zhruba 600 
metru�  po pru� jezdu Bezde�kovem. U Svate�ho 
Vojte� cha sice nenajdete obc�erstven�� ani za� bavne�  
prvky, ale vza� cny�m darem za cestu k ne�mu 
dostanete panensky�  klid. K vode�  buď sejdete  
po kamenny�ch schodech, anebo se ponor���te  
pod hladinu skokem z dr�eve�ne�ho mola. 
¬ Rybník Pařezitý u Růžené (7,3 km) 
Na br�ehu rozlehle�ho rybn��ka v katastru 
Chys�ecka je v letn��ch me�s��c��ch rus�no. Aby take�  
ne… Uz�  dlouha�  le� ta zde funguje vcelku zna� me�  
rekreac�n�� str�edisko. Stoj�� tady chatky  

se souhrnnou 
kapacitou te�me� r�  
dvou set lu� z�ek, 
nechyb�� dve�  
j��delny ani hr�is� te�  
na volejbal, maly�  
fotbal c�i stoln�� 
tenis. A kudy 
tam? Z Nade� jkova vyraz��te sme�rem na Kve� tus� , 
kde odboc���te doprava na Ru� z�enou. Touto 
vesnic�kou projedete a zhruba po sto metrech 
uc�in��te jes�te�  jednu odboc�ku doprava na cestu, 
ktera�  va� s zavede k c��li. 
¬ Pilský rybník, Jetřichovice (8,8 km) 

Vyda� te-li se  
z Nade� jkova 
sme�rem na 
Sedlec-Prc�ici, 
nelze ho minout. 
Hned u vjezdu  
do Jetr�ichovic 
spatr���te nejen 
velke�  travnate�  

parkovis�te� , ale take�  samotny�  Pilsky�  rybn��k. Na 
koupalis� te�  byl poprve�  pr�ebudova�n v 80. letech 
minule�ho stolet��, pak mu ale pu� vodn�� majitel 
vra� til funkci chovne�ho rybn��ku. Rekreac�n�� 
charakter z��skal Pilsky�  zpe� t v roce 2015, a to 
d��ky v��ce nez�  milio� nove�  investici. Vznikl tak 
pr���jemny�  area� l, jehoz�  dev��zou zu� sta� va�  c�ista�  voda 
z chladne�ho lesn��ho pramene.         Pavel Šácha 

Přírodní koupání za humny. Kam se vydat? 
Sužují vás vysoké teploty, nemilosrdně žhavé paprsky Slunce a sucho v hrdle i pod nohama?  
V takovém případě neexistuje nic lepšího než se ponořit do chladivé vody. Každý z nás má svá 
oblíbená místa, kam si za osvěžením a letní pohodou zajít či zajet.  

Východně od Sedlčan ve směru na Vrchotovy Janovice (v jižním katastru 
obce Štětkovice) leží kout jako stvořený pro natáčení pohádek. Zatopený 
lom na žulu s čarokrásným okolím a křišťálovou vodou je rájem potápěčů. 
Ostatně právě potápěčskou výstroj si tu můžete zapůjčit a v doprovodu 
průvodce nahlédnout pod hladinu; na dně tu leží vrak vrtulníku i osobní  
a nákladní auto. Oblíbené jsou paddleboardy. Občerstvení se sociálním 
zařízením je k dispozici. Milovníky koupání lákaly i lomy v Kosové Hoře a  
v Miličíně, k nim je ale nyní podle našich informací přístup zapovězený. (pš) 

PERLA TE� ME� R�  NA DOSAH: Lom Bor�ena�  HoraPERLA TE� ME� R�  NA DOSAH: Lom Bor�ena�  HoraPERLA TE� ME� R�  NA DOSAH: Lom Bor�ena�  Hora   



    

DUBEN 
Jaroslava Dvořáková, Nadějkov 
Josef Hruška, Nadějkov 
Marie Skalová, Modlíkov 
KVĚTEN 
Marie Farová, Brtec 
Stanislav Povondra, Nadějkov 
Marta Jindráková, Nadějkov 
Václav Buzek, Hubov 
ČERVEN 
Oto Kříž, Nadějkov 
Radek Fábera, Nadějkov 
Marie Hovorková, Nadějkov 
Vladimír Čichovský, Nadějkov 
Marie Ctiborová, Modlíkov 
Josef Kolář, Nadějkov 
Františka Radová, Kaliště 
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MOZAIKA HLASU  

Pivní stezka Toulavy se také letos chystá 
osvěžit léto v regionu. Přidáte se také? 

P ivn�� stezka Toulavy… V tomto na� zvu je 
obsaz�eno vs�echno. Svou pomyslnou 
bra�nu otevr�e uz�  ve druhe�  sezone� . 
Propojuje nejjiz�ne� js� �� kout Toulavy,  

to znamena�  Bechyn� sko a Sobe�slavsko, s jej�� 
severn�� c�a� st��. Konkre� tn��m c��lovy�m bodem 
stezky je nedaleka�  Sedlec-Prc�ice. K Nade� jkovsku 
se stezka pr�ibl��z� �� svy�mi zasta� vkami nejv��ce  
v Chotovina� ch (Hotel Gold) a v Borot��ne�  
(Penzion Na Rynku). Do pozoruhodne�ho 
pe�nive�ho projektu se zapojilo uz�  9 minipivovaru�  
z ta�borske�ho regionu (vc�etne�  str�edoc�eske�ho 
hosta V��tka z Prc�ice). 
 „Souc�a� st�� pivn�� stezky jsou pivovary Keras 
Bechyne� , Transforma� tor Hlavatce, Obora, 
Chotoviny, Pod Besedou Ta� bor, Brandl��nska�  
Kuna, V��tek z Prc�ice a od letos�n��ho roku jes�te�  
Ras�elina Sobe�slav a Garage Ta� bor,“ pr�ibliz�uje 
Jan Sochor z turisticke�  oblasti Toulava. Za� roven�  
zmin� uje, z�e vedle te� chto pivovaru�  se do projektu 
zapojily take�  restaurace, ktere�  regiona� ln�� piva 
c�epuj��. Pravidla te� to pivn�� kratochv��le jsou dana� , 
stejne�  tak jako origina� ln�� odme�na. 
 „Kaz�dy� , kdo be�hem sezony ochutna�  alespon�  

sedm ru� zny�ch piv z te� to 
pomyslne�  stezky, z��ska�  
origina� ln�� pu� llitr (na 
sn��mku). „Aby turista 
mohl obdrz�et tuto 
zaslouz�enou odme�nu, 
mus�� si v pivovaru nebo 
na infocentru Toulavy 
vyzvednout broz�uru 
Gastroza� z� itky a pivn�� 
stezka v Toulave� ,“ 
dopln� uje Jan Sochor. 
„Krome�  tipu�  na dobre�  j��dlo zde najde i mapu 
pivovaru�  a restaurac��. Za vypite�  pivo z��ska�  
samolepku. A pra� ve�  sedm ru� zny�ch samolepek, 
samozr�ejme�  od piv ru� zny�ch znac�ek, mu stac���  
k tomu, aby na ktere�mkoli m��ste�  z��skal svu� j 
pu� llitr,“ doplnil informaci Jan Sochor. 
 Dodejme, z�e pr�i lon� ske�  premie� r�e rozdali  
organiza� tor�i stezky 150 pu� llitru� . A da�  se 
pr�edpokla�dat, z�e letos budou muset do svy�ch 
za� sob sa�hnout jes�te�  hloube� ji… Dals� �� informace 
vc�etne�  mapy jsou k dispozici na webu 
www.toulava.cz/pivnistezka.               Pavel Šácha         
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Líbí se vám Toulava? A hlavně: máte rádi pivo??? Pokud jste na obě otázky odpověděli kladně, 
jistě si nenecháte ujít příležitost spojit obě své oblíbené věci do jednoho příjemného zážitku. 

Busínská stodola má letos přestávku, 
část usedlosti prochází rekonstrukcí  
Z kalendáře prázdninových kratochvílí na Nadějkovsku letos vypadl 
jeden již obvyklý mezník. Milovníci hudby, divadla, pohody i dobrého 
jídla a pití musejí oželet návštěvu minifestivalu Busínská stodola. 
 Důvodem ke zrušení letošního ročníku jsou plánované stavební  
a opravné práce na Busínech.  „Je to tak, letos si bohužel musíme dát 
přestávku,“ potvrdil nutné přerušení tradice jeden z organizátorů 
festivalu Radek Skořepa. „Nejstarší část usedlosti prochází nutnou 
rekonstrukcí a práce na ní jsou naplánované až někdy do podzimu, 
takže nemůžeme akci v tradičním termínu uskutečnit.“ 
 O budoucnost minifestivalu s velmi osobitou a příjemnou rodinnou 
atmosférou se však jeho příznivci bát nemusejí. „V následujícím roce se 
samozřejmě chceme k naší tradici vrátit a už se na to zase moc těšíme,“ 
přislíbil Radek Skořepa.  (pš)         
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ZPRÁVY Z OBCE  

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů 
Usnesení č. 1/2022: ZO schvaluje navrz�eny�  
program jedna�n��, da� le Kla� ru Tesar�ovou jako 
zapisovatelku a Marka Peterku a Luka� s�e Turnovce 
jako ove�r�ovatele za�pisu ze zaseda�n�� zastupitelstva 
obce dne 18. br�ezna 2022.  
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Hospodářský výsledek 2021 
Rozpoc�et         schva� leny�    skutec�nost 
Pr���jmy         14 475 300 Kc�    30 859 359,83 Kc� 
Vy�daje         14 475 300 Kc�    30 281 852,61 Kc� 
Hospoda� r�sky�  vy�sledek za rok 2021 
                                               2 140 080,47 Kc� 
Usnesení č. 2/2022: ZO bere na ve�dom�� informaci 
o hospoda� r�ske�m vy�sledku obce Nade� jkov za rok 
2021. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Finanční příspěvky z rozpočtu  
obce Nadějkov 
Usnesení č. 3/2022: ZO schvaluje financ�n�� podporu 
pro spolky a jednotlivce ve vy�s� i 100 % ze 
souhrnu podany�ch upraveny�ch z�a�dost�� tedy 55 500 
Kc�, ktere�  splnily (nebo c�a� stec�ne�  splnily) krite� ria dle 
sme�rnice 1/2015, proveden��m potr�ebne�  rozpoc�tove�  
zme�ny pove�r�uje zastupitelstvo radu obce Nade� jkov  
a podepsa�n��m smluv o poskytnut�� financ�n�� podpory 
pove�r�uje starostu obce. Obec Nade� jkov na za�klade�  
doloz�eny�ch vystaveny�ch faktur uhrad�� obec 
Nade� jkov pr���me�  materia� ln�� na�klady, maxima� lne�   
do vy�s�e uvedene�  v z�a� dostech. 
Pro: 11. Proti: 0. Zdrz�el se: 1. 
Rozpočtová opatření  
Usnesení č. 4/2022:  ZO bere na ve�dom�� 
rozpoc�tove�  opatr�en�� c�. 17 v pr�edloz�ene�m zne�n��  
v celkove�  vy�s�i 1 034 788,57 Kc� na pr���jmove�   
i vy�dajove�  strane�  rozpoc�tu, rozpoc�tove�  opatr�en��  
je souc�a� st�� materia� lu� . 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 5/2022: ZO schvaluje rozpoc�tove�  
opatr�en�� c���slo 1 v celkove�  vy�s� i 36 919,90 Kc�  
na vy�dajove�  a pr���jmove�  strane�  rozpoc�tu. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 6/2022: ZO schvaluje rozpoc�tove�  
opatr�en�� c���slo 2 v celkove�  vy�s� i 562 414,00 Kc�  
na vy�dajove�  a pr���jmove�  strane�  rozpoc�tu. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 7/2022: ZO bere na ve�dom�� ozna�men��  

o zme�ne�  c���sla poloz�ky rozpoc�tove�  skladby  
ve schva� lene�m rozpoc�tu na rok 2022. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Projekty 2022 
Usnesení č. 8/2022: ZO schvaluje realizaci projektu 
„Oprava chodn��ku�  Nade� jkov“, vyhla� s�en��m 
vy�be� rove�ho r���zen�� na dodavatele  
a vy�be� r ekonomicky nejvhodne� js��� nab��dky deleguje 
do kompetence rady obce Nade� jkov, podpisem vs�ech 
dokumentu�  potr�ebny�ch  
k realizaci projektu pove�r�uje starostu obce, 
proveden�� potr�ebny�ch rozpoc�tovy�ch opatr�en�� 
deleguje do pravomoci rady obce. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 9/2022: ZO schvaluje zada�n��  
pro prvn�� etapu obnovy na�me�st�� v Nade� jkove�   
pro manz�ele Baros�ovi ve zne�n�� „Revitalizace zelene�  
c�a� sti na�me�st�� v Nade� jkove�  v souc�asny�ch hranic��ch“.  
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Usnesení č. 10/2022: ZO bere na ve�dom�� informace 
o pla�novany�ch projektech obce  
pro rok 2022. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Pozemky 
Usnesení č. 11/2020: ZO souhlas�� s projedna�n��m 
prodeje pozemku parc. c�. 1051/2 v k.u� . Nade� jkov  
po vyhotoven�� geometricke�ho pla�nu. 
Usnesení č. 11/2022: ZO schvaluje prodej pozemku 
parc. c�. 1051/2 k.u� . Nade� jkov za cenu dle rea� lne�  
vy�me�ry a stanovene�ho cen��ku, pove�r�uje starostu 
obce podpisem smluv a dokumentu�  potr�ebny�ch  
pro realizaci tohoto usnesen��. Na�klady spojene�  se 
zame�r�en��m pozemku�  a vkladem do katastru ponese 
z�adatel. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0 
Usnesení č. 12/2022: ZO schvaluje prodej pozemku�  
parc. c�. 35/2, 35/3 a 252/3 k.u� . Modl��kov za cenu dle 
rea� lne�  vy�me�ry a stanovene�ho cen��ku, pove�r�uje 
starostu obce podpisem smluv a dokumentu�  
potr�ebny�ch pro realizaci tohoto usnesen��. Na�klady 
spojene�  se zame�r�en��m pozemku�  a vkladem do 
katastru ponese z�adatel. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Čevak vyúčtování 2021 
Usnesení č. 13/2022: ZO schvaluje proplacen�� 
na�kladu�  na opravy infrastrukturn��ho majetku firme�  
C�evak ve vy�s� i 75 136 Kc�, proveden��   ▶▶▶ 

Usnesení z březnového zasedání zastupitelstva 
Zápis z letošního prvního zasedání zastupitelstva obce Nadějkov, které se uskutečnilo v pátek  
18. března. Přítomno bylo 15 zastupitelů (z toho 3 online) a 4 hosté.  
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Pohled do přehledu služeb v Nadějkově 
Ordinace lékařů  
Dětská lékařka MUDr. 
Anežka Veselá 
C� tvrtek: 12 – 14 hodin 
Telefonn�� kontakt: 
381 232 350 (ordinace 
Ta�bor), 381 272 129 (ordinace Nade� jkov)  
Praktická lékařka MUDr. Blanka Vlčková 
U� tery� : 7.30 – 12.30 hodin. C� tvrtek: 7.30 – 12.30 
hodin. V obou dnech od 7 hodin odbe�ry, odpoledne 
na�vs�te�vy 
Telefonn�� kontakt: 381 272 129 (ordinace 
Nade� jkov), 382 503 222 (informace, poliklinika 
Milevsko)    
Zubní lékař MUDr. Vladimír Černý (Jistebnice) 
V Jistebnici ordinuje pouze v u� tery� . Bliz�s� �� informace 
na telefonn��m kontaktu do ordinace: 381 273 431 

Pošta Nadějkov 
Ponde� l��: 13 – 16 hodin. U� tery� : 8 – 11 hodin. Str�eda: 
13 – 16 hodin. C� tvrtek: 8 – 11 hodin. Pa� tek: 13 – 16 
hodin 
Sběrný dvůr 
Str�eda: 13 – 19 hodin. Sobota: 9 – 13 hodin 
Kontaktn�� osoba: Arnos�t Nova�k (tel. 603 208 149) 
Kadeřnictví Žaneta Grymová 
Telefonn�� kontakt: 607 977 809 
Potraviny a smíšené zboží  
Unispol Jana Dvořáková 
Ponde� l��, str�eda, c�tvrtek, pa� tek: 6.30 – 12, 13 – 16.30 
hodin. U� tery� : 6.30 – 12 hodin. Sobota: 7 – 11 hodin. 
Nede� le: zavr�eno 
O pra� zdnina�ch mu� z�e docha� zet ke zme�na�m z du� vodu 
dovoleny�ch atd., proto se ujiste� te o spra�vnosti u� daju� .       

INFORMACE K HLASU: Své příspěvky můžete posílat na adresy uvedené v tiráži, případně vhodit do schránky  
na budově obecního úřadu. Mohou být zveřejněny v Hlasu Nadějkova i na webových stránkách obce. Uzávěrkou 
pro druhé letošní vydání je čtvrtek 1. září. Inzerce: pro místní zdarma, pro ostatní činí jeho cena 15 Kč/řádek  
a 300 Kč/stránka. Předplatné si můžete domluvit na tel. 381 272 117 či  prostřednictvím e-mailu na adrese:  
hlasnadejkova@nadejkov.cz. Za vaše příspěvky, případně i podněty, návrhy či připomínky redakce děkuje. 

◀◀◀   rozpoc�tove�ho opatr�en�� deleguje  
do pravomoci rady obce, podpisem vs�ech 
potr�ebny�ch dokumentu�  pove�r�uje starostu obce.  
Pozemky pro individuální výstavbu 
Usnesení č. 14/2022: ZO bere na ve�dom�� informace 
o pr���prave�  pozemku�  pro individua� ln�� vy�stavbu, 
pove�r�uje starostu a c�leny rady obce k jedna�n��  
o moz�ny�ch sme�na� ch pozemku�  a pr���prave�  projektove�  
dokumentace. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Bytové domy 
Usnesení č. 15/2022: ZO bere na ve�dom�� informaci 
o za�me�ru Ing. Duchone�  na vy�stavbu bytovy�ch domu�  
v ulici U Kas�tanu. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
EGD věcná břemena 
Usnesení č. 16/2022: ZO schvaluje uzavr�en�� 
Dodatku ke Smlouve�  budouc�� o zr���zen�� ve� cne�ho 
br�emene ve zne�n�� rozs���r�ene�m o doplne�n�� odstavce 
III. Ve vy�s�e uvedene�m zne�n�� a pove�r�uje starostu 

obce podpisem tohoto dodatku. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Rekonstrukce NN Modlíkov 
Usnesení č. 17/2022: ZO schvaluje uzavr�en�� 
Smlouvy o smlouve�  budouc�� o zr���zen�� ve�cne�ho 
br�emene a pove�r�uje starostu obce podpisem te� to 
smlouvy. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Podpora ukrajinských imigrantů 
Usnesení č. 18/2022: ZO bere na ve�dom�� informaci 
o pomoci ukrajinsky�m uprchl��ku� m a deleguje  
do kompetence rady obce prove�st rozpoc�tovou 
zme�nu urc�enou na pomoc ukrajinsky�m va� lec�ny�m 
uprchl��ku� m az�  do souhrnne�  vy�s�e 100 000 Kc�. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 
Pochod naučnou stezkou Nadějkovsko 
Usnesení č. 19/2022: ZO bere na ve�dom�� 
informaci o pochodu Nade� jkovskou nauc�nou 
stezkou 2022. 
Pro: 12. Proti: 0. Zdrz�el se: 0. 


