
PAMĚTNÍ KNIHA  OBCE NADĚJKOVA
založena r. 1921

Tato kniha obsahuje 391 stran a str. 36 jest dvakrát.

Doplněno razítkem a podpisy v r. 1934: 
Souček Antonín, člen obecního zastupitelstva, V. Souček, starosta obce

Heslo: Penězům sluší počítání a paměti zapisování.

Úvod
Národní shromáždění majíc na paměti veliký význam pamětních knih obecních usneslo se na 
zákonu vydaném 30. ledna  1920 čís. 80 Sb. z. a nař., kterým nařízeno, že každá obec má vésti 
pamětní knihu obecní. Po půldruhém roce dne 9. června 1921 čís. 211 Sb. a nař. vydáno prováděcí 
naříz., obsahující další podrobnosti. Obecní zastupitelstvo zdejší zařadilo do obecního rozpočtu na 
rok 1920 částku 50 Kč na pořízení knihy a v roce 1921 opět 50 Kč na provedení zápisů. Práce té se 
podjal zdejší učitel obecní Bohuslávek Čeněk, z jehož pera pochází následující krátké vylíčení 

dějin obce Nadějkova.

Původ
Tvrz Nadějkov byla vystavěna asi ve 12. nebo 13. stol. a ves u ní asi okolo roku 1420.
O založení vypravuje se toto: Mezi dvorem Větrovem a silnicí vedoucí od Nadějkova ku

Malé Chýšce v mírné dolině málo na sever od silnice stávala ves Voleveč. Majetník její měl při ní
též doly na kov (asi olovo), dělaje si naděje ještě na větší množství, vystavěl si nedaleko rytířskou
tvrz a dal jí jméno Nadějkov.

V měsíci dubnu 1420 táhl Jan Žižka po vydrancování města Mladé Vožice přes Modlíkov,
který poplenil, ku městu Milevsku. Na den sv. Jiří 24. IV. 1420 zažehl a pobořil klášter milevský,
potom postupuje ku Malé Chýšce,  tu  nablízku vesnici  Voleveč,  kde bydleli  havíři,  nepřátelé to
Táboritů (asi katolíci), prý zpustošil. Po tomto činu mnozí obyvatelé vystavěli svá obydlí blízko
nadějkovské tvrze a tak povstala vesnice zvaná Nadějkov.

Povýšení na městys
Za vlády Habsburka Ferdinanda V. na zvláštní přímluvu hraběte Rudolfa z Vratislavů dne

30. března 1848 byl Nadějkov povýšen na městys a uděleno povolení v tomto městysi konati čtyři
trhy ročně.

Obecní rychtáři
Až do roku 1850 spravoval  obec  patrimoniální  úředník,  posledně Jan Geppold,  direktor

panství nadějkovského. Direktoru byli podřízeni obecní rychtáři. Z těch známi jsou: Novák Matěj,
tesař č. 18 (1784-1807), Novák František, tkadlec č. 24 (kol. 1810 – 1822), Dušek Jan z Hubova
(po roce 1823), Šmejkal Václav, tkadlec a domkář č. 23 (1836-1848).

Samostatná obec a starostové její
Po zrušení patrimoniálních úřadů v r. 1850 rozpadlo se panství Nadějkov na čtyři samostatné

obce: Nosetín, Střítež, Zhoř a Nadějkov; tato tedy zabírala tak nynější obec Lhotu Starcovu. Prvním
starostou byl farář Antonín Fikar (1850-55) a po něm následovali: Veřtat František, chalupník č. 13
(1855-65), Kukač Matěj, rolník, Nepřejov č. 3 (1865-75), Poledne František, rolník Chlum (1875-
1880). 



Rozdělení obce
Roku 1880 obec nadějkovská rozdělena byla na dvě samostatné obce: Nadějkov a Lhotu

Starcovu. K politické obci nadějkovské připojeny osady: Nadějkov, Hubov a Kališť. Starostou nové
této obce byl Dvořák František z č. 82 (1880-1898) a po něm Reichl Josef, hostinský č. 42 (1898-
1920).

Velikost
Pole Louky Pastviny Lesy Zahrady

287.3658 ha 81.2366 ha 62.9505 ha 54.1389 ha 13.6088 ha
Rybníky Stavební plocha Lada Půda nezděl. Celková výměra

14.9401 ha 4.7815 ha 0.0914 ha 11.4280 ha 530.5416 ha

Poloha městečka a osad
Městys  Nadějkov  leží  ve  výši  asi  600m  nad  mořem  v  jižním  cípu  soudního  okresu

sedleckého, v údolí, které je od vrch Homolí podél potoka Smutného k jihu skloněno. Tato poloha je
příznivou městysi tím, že nalézajíc se v údolí – na severu chráněném vrchy, má podnebí poměrně
mírnější  než  okolí  výše  položené a  studeným větrům vysazené.  Zato  ale  bouřky,  které  se  sem
přiženou, jsou prudké a škodlivé. 

Osady Hubov a Kališť rozloženy jsouce po vypnulině českého jihu, nadmořské výšky 600-
703 m, mají polohu proti Nadějkovu vyšší, podnebí studenější a drsnější. Půda pozemků je písčito-
hlinitá a písčito-žulová zařazena jsouc do tř. I. - VI., louky jsou ve tř. I. - III.

Domy
V Nadějkově žije 462 lidí v 80 domech většinou zděných a nových, jelikož obyvatelé po

několika ohních znovu stavěti museli. Všecky domky stojí těsně při sobě tvoříce jedno náměstí a tři
ulice,  jsou přízemní až  na pět  jednopatrových.  Statek je  zde pouze  jeden a  chalup s poli  šest.
V ostatních domech žijí zemědělští dělníci, řemeslníci v počtu 42 a pět obchodníků.

Osada Počet lidí 1899 Počet domů Počet lidí 1921
Nadějkov 606 80 462

Hubov 80 10 61
Kališť 170 16 127

856 106 650

Náměstí
Skoro uprostřed městečka je náměstí tvaru lichoběžníka zvané Palackého, pojmenované tak

při  obecní schůzi dne 20. března 1898; uprostřed stojí  Lípa Svobody vysazená 14. dubna 1919
a blízko ní žulový kříž čelící ku vchodu chrámu. Ze severního konce náměstí vybíhá ulice Fikarova,
z jižního dvě ulice – z nichž jedna k jihovýchodu, druhá k jihozápadu vede.

Kostel
První kostel ku cti svaté Trojice, na místě kaple sv. Anny, byl vystavěn okolo roku 1628 na

náklad Adama Fridricha Doudlebského s manželkou Dorotou, rozenou Vratislavovou z Mitrovic.
Nově přestavěn byl roku 1738 péčí hraběte Václava Ignáce Dejma ze Stříteže. Zvláštností je, že
hlavní oltář je k západu a vchod do chrámu do východní strany.

Fara
Roku 1738 byl dílem na útraty patrona hraběte Václava Ignáce Dejma ze Stříteže, dílem na

útraty kostelního jmění, vystavěn nový farní dům za 1050 zl. 23 kr. Matrika zde se vede od r. 1725.

Hřbitov



Až do roku 1735 nebylo u kostela žádného hřbitova, zemřelí pochováváni v kostele a okolo.
Teprve r. 1734 byla okolo kostela malá zídka vystavěna a tak zřízen první hřbitov. R. 1784 byl ale
pro nevhodnost zrušen a založen nynější. Na tomto byl pohřben spisovatel Prokop Chocholoušek
7. července  1864 o  3tí  hodině  odpolední.  Jeho pomník  byl  odhalen  23.  srpna 1879,  jest  dílem
sochaře Antonína Procházky z Prahy. Při slavnosti řečnil Barák Josef.

Škola a školní zahrada
První škola byla vystavěna roku 1738 na útraty hraběte Dejma  a stála 78 zl. 56 r. Ta byla

jednotřídní. Druhá přestavba provedena r. 1813 nákladem Jana Tuskanyho. Ku třetí došlo r. 1865.
Podnikatelem stavby byl Maroušek Prokop, rolník z Modlíkova a ke stavbě dozíral a ji vedl stavitel
Jindrák František. Náklad činil 6400 zl. Škola pak byla dvojtřídní a postupem let dítek přibývalo
a tak škola rozšířena v pětitřídní.

Ke škole přísluší školní zahrada, založená r. 1881 na pozemku panském, nákladem 150 zl.

Domek č. 74
Roku 1818 byl na panství nadějkovském založen chudinský ústav. Nyní obecní chudí jsou

částečně  umísťováni  v  obecním domku č.  74.  O vystavění  tohoto  počalo  se  jednati  ve  schůzi
obecního zastupitelstva 10. ledna 1893 a konečné rozhodnutí padlo dne 17. prosince 1893. Vystavěn
byl v roce 1894 na močálovitém pozemku (louž) získaném výměnou od velkostatku. Stavba stála
5200  K,  kterýžto  obnos  vyzískán  byl  pivní  dávkou  v  obci.  Stavbu  řídili  zástupci  obecního
zastupitelstva s Keplem Josefem v čele.

Poštovní úřad
Dne 1. ledna 1848 byla zřízena pošta, prvním poštmistrem byl Antonín Čechoslav Fikar,

zdejší farář. Po něm spravuje a řídí poštu rodina Steinerů až dodnes. Z počátku chodil posel nějaký
čas do Sudoměřic, pak do Tábora – obě cesty přes tři hodiny dlouhé -; od 1869 jest zavedena pošta
jízdní přes Jistebnici – Nadějkov – Malou Chýšku. Od 1. srpna 1904 pak chodí pěší posel pro
poštovní zásilky do Střezmíře, 2 hod. cesty daleko. Ve schůzi obecního zastupitelstva 4. dubna 1906
sestavena žádost o poslech rurálních (přespolních) k poštovnímu ředitelství v Praze. Ti začali službu
konati dne 16. října 1906.

Četnická stanice
Dne 1. prosince 1880 zřízena četnická stanice o jednom muži, která později přeměněna na

třímužovou a nyní čítá čtyři muže.

Obvodní lékař
V  měsíci  srpnu  zřízeno  místo  obvodního  lékaře,  na  kterého  připlácí  obec  100  K

a velkostatek  také  100  K  ročně.  Prvním  ustanoven  MUDr.  Jan  Blabol  z  Počátek.  Před  tím
vykonávali lékařskou praksi zámečtí D-ři Panýrek a po něm Jan Moser.

Spolek živnostenský
V měsíci  únoru  založen  řemeslníky  nadějkovskými  spolek  dříve  „Pořádek  či  Reicech“

zvaný. Roku toho zřízen také první prapor a r. 1870 druhý zakoupen.

Čtenářsko-ochotnický spolek Fikar
Spolek tento založen roku 1898, který však jako divadelní družstvo působil od r. 1862. První

kus v Nadějkově hraný byl V. K. Klicpery „Divotvorný klobouk“. Spolek převzal do správy dřívější
obecní knihovnu, zřízenou okolo r.  1856, dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 4. května
1898.

Sbor hasičský



Ke konci roku 1880 byl zřízen sbor hasičský působením Dr. Jana Mosera a Jana Ladeckého,
učitele. Před tím užívalo se při ohni kontribuční stříkačky, která obcí byla 1. dubna 1838 v Praze
koupena za 418 zl. stř. Pro sbor hasičský zakoupila obec nový stroj dne 7. prosince 1880 za 438 zl.
a spodek domácími řemeslníky zhotoven- Hasičské náčiní bylo uloženo v kolně u dolejší kovárny,
která po vystavění obecního domku č. 74 byla zbořena. Od roku 1895 hasič. potřeby jsou uloženy
v nové kolně při obecním domě.

Kampelička
Záložna založena byla 1. března 1897 pro školní obec a působnost začala 1. června t. roku.

Zámek
Stará tvrz během válek husitských sešla, proto v létech 1570-84 byl vystavěn nový zámek za

majitele Fridricha Doudlebského. 15. srpna 1756 za vpádu nepřátelských prušáckých vojsk zámek
až na zdi vyhořel.  Majitelka baronka Schertzerová dala jej znovu spraviti.  Roku 1781 byla nad
zámkem  vystavěna  věž  a  pořízeny  věžní  hodiny.  Znovu  spraven  byl  v  roce  1863  hraběnkou
Karolinou Kokořovou Vratislavovou. Taktéž i zámecký zpustlý park během 10 let do slušného stavu
uveden.

Při zámku jest dvůr s lihovarem, mlýnem a cihelnou, k němu patří ještě dvůr Větrov (stodola
a stáje na podzim 1920 vyhořely) a úplně zpustlý, z části pobořený dvorec Kališť. Ostatní příslušné
dvory: Vížka, Duškánka, Růžená, Lhota Starcova, Nepřejov byly počátkem 20. stol. prodány.  

Vyvlastnění pozemků
Výměra polí i luk v r. 1920 se zmenšila, protože na 150 ha bylo vyvlastněno dle zákona

republiky.  Pozemky  ty  připadly  obyvatelům  z  Nadějkova,  Kaliště,  Petříkovic,  Bezděkova
a Květuše.

Majitelé
Po vladycích a rytířích z Nadějkova během 16. a 17. stol.  byli majiteli rytíři Doudlebští

z Doudleb, kteří r. 1693 panství prodali pražskému měšťanu Janu Francovi. Od něho odkoupil je
r. 1715 na krátkou dobu rod hrabat Kinských ze Vchynic a Tetova. Dne 27. srpna 1730 stalo se
majetkem hrabat Dejmů ze Stříteže, kteří r. 1753 prodali je Apolonii Schertzerové z Kleinmühle.
Od této odkoupil je Antonín pán Feuerstein z Feuersteinberku, jehož rod ve stav hraběcí povýšený
r. 1793, byl majetníkem do roku 1803, kdy koupil je pražský měšťan Jan Tuscany. Roku 1838 stalo
se majetkem hrabat Vratislavů z Mitrovic. Karolina hrab. Vratislavová provdána Kokořová, zemřela
15. dubna 1917 ve věku 76 let a jí tato větev vymřela. Panství odkázala Karlu Beckovi, akad. malíři,
jenž u ní řadu let trávil. 

Silnice
Roku 1841 byly okresní silnice mezi Nadějkovem a Boučím, pak mezi Jistebnicí a Malou

Chýškou,  pod  dozorem  Josefa  Mündla  vystavěny.  R.  1895  vystavěna  nová  silnice  okresní  od
silničního sloupu (na křižovatce Jistebnice – Nadějkov – Sedlec) ke Stupčicům a stála 56 000 K.
Tuto stavbu prováděl Tomášek Josef, rolník z Pelhřimovska. R. 1893 vystavěna obcí silnice ku
Svoříši až na hranice okresu táborského; sedlecký okres věnoval subvenci 1300 K. V roce 1910
byla vystavěna odbočka silniční k Malijováku, přes draha kališťská a od této nová silnice  k Sedlci
přes Bezděkov a Chlistov nákladem 52 000 K. Prováděl ji Bláha František, statkář ze Starcovy
Lhoty, k ruce maje Bočána Jana, stavitele v Malé Chýšce.

Situační plán
Ve schůzi 26. dubna 1893 po hrozném požáru dalo obecní zastupitelstvo zhotoviti situační

plán, ustanovilo stavební plán, čáru a pravidelnost náměstí.

Deska pamětní



Ve schůzi obecní 2. dubna 1914 začato jednání o oslavě 100letých narozenin spisovatele
a trpitele  Prokopa  Chocholouška  –  na  popud  Kamila  Harmacha,  spisovatele  z  Prahy.  Slavnost
konána pod protektorátem obce dne 5. července 1914 za přítomnosti přes 2000 lidí. Při slavnosti
odhalena pamětní deska, pořízená ze sebraných peněz mezi českými vlastenci. Slavnostní řečníkem
byl dr. Baxa Karel, advokát z Prahy. (Podrobně vypsáno v pamětní knize Chocholouškově uložené
na faře.)

Fondy
U obce zřízeny byly:

1. nadace Fikarova obce nadějkovské, zřízená v době dřívější obnosem 200 K
2. chudinský fond Prokopa Chocholouška částkou 100 K
3. pro opatrování pomníku Chocholouškova pamatováno obnosem 200 K
4. nadace Prokopa Chocholouška pro chudé občany nadějkovské 600 K
Na vyzvání okres. hejtmanství sedlčanského ve schůzi obecní dne 3. listopadu 1915 byly částky
těchto fondů upsány na III. a IV. válečnou půjčku obnosem 1000 K.

Čestný občan
Ve schůzi 17. června 1914 na pobídnutí okresního výboru v Sedlci jednáno o jmenování

poslance  říš.  za  zdejší  krajinu  Dr.  Isidora Zahradníka  čestným občanem.  Jmenování  provedeno
a poděkování od jmenovaného došlo a přečteno ve schůzi 6. dubna 1919.

Nepřátelé a neštěstí
1. Roku 1611 sem přitrhlo vojsko Pasováků a mnoho škod zde i v okolí nadělalo
2. V sedmileté vojně za Marie Terezie přišli sem nepřátelští Prušáci r. 1756 a zle zde řádili. Tehdy
vypukl dne 15. srpna veliký oheň a Nadějkov celý vyhořel.
3. V hladovém roce 1770 jeden čeledín ve dvoře ukradl bochníček chleba, by se nasytil. Z bázně
však před trestem se oběsil.
4. R. 1781 vypukl zde i
 v okolí dobytčí mor, jímž mnoho kusů hovězího dobytka a na tisíc ovec padlo. Také na lidi přešel
a mnoho jich jím zemřelo.
5.  Dne 21.  prosince  1805 po bitvě  u  Slavkova (Morava)  vtrhla  sem část  nepřátelského vojska
francouzského (Napoleonova) a zdrželi se tady tři dny. Při odchodu vzali s sebou 5 koní.
6. R. 1806 panoval tady a v okolí  veliký hlad.  Ku zmírnění přivezeno obilí  z Uher a mezi lid
rozdáno. V tomto roce byli zde po 14 dní nepřátelští Bavoři co vojáci ubytováni; bylo to v době
bojů o císařství německé.
7. Dne 4. ledna 1814 po bojích u Lipska v Sasku přitrhli sem Rusové s velitelem Beckem a zdrželi
se tady 14 neděl. Vypravuje se o nich, že i nejtužších mrazech se koupali.
8. R. 1817 následkem neúrody byla tak veliká drahota, že 1 míra pšenice stála 35 zl.,  ječmene
18 zl., ovsa 6 zl. a hrachu 26 zl.
9. R. 1835 bylo veliké sucho; všecky rybníky a potoky vyschly; následkem toho mlynáři  vodu
kupovali a od semletí 1 míry až 2 zl. žádali. Byla veliká nouze o chléb, ačkoli obilí laciné bylo.
10. 12. června 1836 spustila se nad obcí veliká průtrž mračen a mnoho škod učinila.
11. 20. srpna 1855 udeřil blesk do kostela, věž a střechu zapálil a oltáře poškodil.
12. R. 1866 od 13. - 17. srpna po boji u Hradce Králové byli zde ubytování Prusové. V poslední den
přihnalo se jich tolik, že s velikou obtíží přijati býti mohli. V malých chaloupkách bylo jich až 10,
ve větších 40-50 usazeno. Obec měla z toho velikou škodu, musela jim vše dávati zdarma, jinak
však tito dosti vlídně k občanům se chovali.
13. Mezi 26. a 27. zářím 1870 zuřila hrozná vichřice, která zde mnoho škod na stromoví i stavení
učinila.
14. Den 18. duben 1893 zůstavil žalostnou upomínku v myslích všech občanů, zvláště těch, které
neštěstí ohně stihlo. Oheň vznikl ve stáji dolejšího hostince (majitel Abraham Polák a pachtýř Pilich
František) a zachvátil nejen dům tento, ale i celou východní část náměstí a ulice Fikarovy. Plameny



zničeno 17 domů. Také uhořel u obchodníka Kaufmanna ve stáji čeledín 22 roky starý Rych Josef.
Syn chudé vdovy z Hronovy Vesce. Po požáru nalezena jenom zuhelnatělá mrtvola, peníze zpečeny,
ale hodinky stříbrné, kouřem zčernalé, šly správně dále. Sbírkami pro pohořelé občany pořádanými
knězem Františkem Teplým a učitelem Františkem Zenklem sebráno tolik, že částečně poškození
nahrazeno bylo. Habsburk František Josef I. Daroval k tomu účelu 800 K.
15. V neděli 19. července 1903 byla obec zdejší i širší krajina postižena hrozným krupobitím. Obilí
zničeno úplně, stromy listí i větví zbaveny, u domů všechna okna k západu směřující vytlučena,
střechy i zdi poškozeny, zvěře i ptactva velké množství pobito. Mezi občany rozděleny 3000 K jako
podpora od státu.

Válka
Nejsmutnější vzpomínky u všech snad ale budou na den 28. července 1914, kdy slaví se

v obci pouť.  Všichni  bezstarostně oddávali  se pouťovému veselí:  tančilo se,  zpívalo,  když tu k
5. hodině odpolední objevil se hrozný automobil – první to v obci – a přinesl zprávu hroznou, že
vypovězena válka Rakouskem Srbsku a zároveň mobilisační vyhlášky v svolání mužstva až do 37
roků.

Hned bylo po náladě i pouti. Kramáři zakládali krámy, hudebníci – vojáci nechali muziky
a pospíchali k domovu, ženy i děti plakaly a mužové počítali, kolik jich z naší obce nastoupí službu
vojenskou. Jediná útěcha všech byla, že každý hojil se tím domněním, že válka může trvati 14 dnů,
nejdéle 1 měsíc. Bohužel, toto utěšování bylo liché – 1 měsíc přeměnil se v 5 let válečných.

Do konce srpna byli povoláni všichni mužové – vojáci do 42 let a těch bylo 97. Pak při pěti
domobraneckých přehlídkách vybráni i zbývající mužové jen poněkud schopní od 18 do 50 roků.
Nehledělo se na nic, kdo měl dvě ruce a dvě nohy, viděl a slyšel musel vojákovat. Vykoupení z toho
nebylo,  až  když  byly  vypisovány  válečné  půjčky  a  podle  toho,  kolik  který  upsal,  dostávali
se jednotliví šťastlivci domů na dovolenou.

Nebyli  však  ušetřeni  ti,  kteří  zůstali  doma;  byli  sužováni  neustálými  rekvisicemi  obilí,
brambor, dobytka, sena i slámy. Dodati se muselo za každou cenu a tak se stávalo, že mnohý maje
nedostatek krmiva i steliva, musel strhati došky se střechy k tomu účelu. Příčinou toho bylo, že pole
obdělávaly ženy s dětmi, proto byla slabá sklizeň, mnohá pole zůstala neoseta a vůbec neobdělána.

V obci je málo zemědělců, proto za světové vojny byl tu časem citelný nedostatek potravin,
takže lidé se dvakrát srotili a žádali potravin. V četných blízkých mlýnech mnohdy nebylo možno
mouky koupiti, ježto četníci rakušáckého smýšlení cizince pronásledovali a domácích nešetřili.

I škola trpěla. Návštěva ochabla, protože dítek bylo hojně používáno při domácích i polních
pracích;  v  roce  1917/18  od  10.  prosince  do  7.  ledna  muselo  býti  zastaveno  vyučování  pro
nedostatek  paliva.  Jindy  zase  učitelé  povoláváni  byli  k  soupisům,  k  výkupům obilí  i  dobytka.
Na škole bylo také mnohdy málo sil, ano po celý rok 1916/17 byli pouze tři učitelé. Proto třídy
spojeny nebo vyučovalo se střídavě i ve čtvrtek.

V roce  1915 zdejší  obec  odvedla  501,5 q obilí.  Kolik obilí,  brambor,  sena,  slámy bylo
za celou vojnu v obci zrekvírováno, nebylo možno zjistiti,  poněvadž v obecních knihách o tom
žádných záznamů učiněno nebylo.

Nedovede pero vypsati všecky ty útrapy, které tato hrozná válka přinesla. V nejvyšší čas,
kdy již útrapy dostoupily svého vrcholu, přišla spása ve dni pondělí, dne 28. října 1918.

Osvobození
U nás tehdy pro vzdálenost od dráhy dozvěděli jsme se o osvobození teprve  29. října po

5. hodině odpolední, když přinesl poštovní posel noviny ze Střezmíře.
Co se při té radostné zprávě dělo v srdci jednotlivců, nedá se vylíčiti, ale nadšení a radost

dívala  se každému z očí.  Nejprvnější  práce byla shoditi  rakouského orlíčka ze stanice četnické
a pošty. Potom mnozí jednotlivci běhali dům od domu a vybízeli vyvěsiti národní prapory. Mezitím
byl smluven oslavný lampionový průvod večerním městečkem.

Po 7. hodině na volání hasičské trubky sbíhali se občané, hasiči v kroji, řemeslníci. Členové
Fikaru, ženy, dívky i děti, by zúčastnili se tak slavnostního průvodu, neboť nikdo nechtěl zůstati



pozadu. Upravený průvod za jásavého zpěvu národních písní linul se od školy až na silnici před
pomník Chocholouškův, potom procházelo se městečkem všemi směry a zpívalo se a zpívalo a bylo
již 10 hod., ale účastníci k rozchodu se neměli. Konečně tma a citelné chladno všecky přinutilo
k návratu domů.

8. listopadu s nemenším nadšením a láskou oslavila obec i škola prohlášení samostatnosti
našeho národa pěknou slavností ve škole.

První president
21.  prosince  jednomyslným  rozhodnutím  vůdců  národa  ustanoven  prvním  presidentem

republiky  československé  profesor  dr.  Tomáš G.  Masaryk,  který  padlou vládou rakouskou jako
psanec  v  cizinu  vyštván,  byl  tohoto  dne  slavnostně  do  hradu  pražského,  svého to  vykázaného
bydliště, uveden.

1919

Volební řád
31. ledna vydán byl nový volební řád, jehož hlavní podstatou jsou volby vázané. Kandidátní

listiny sestavují organisované strany. Povinnost volební je nucená.
7. února schválen byl Národním shromážděním zákon, jímž se mění obecní zřízení.

Volby
15. června byly provedeny první volby obecního zastupitelstva dle nového řádu. Na četných

schůzích  zpracováno  voličstvo  různými  řečníky.  V  naší  obci  byly  schůze  agrární,  katolické
a socialistické. Konečně vykrystalovaly se z chaosu strany agrární, později zvaná republikánskou
stranou českoslov. a socialistická, se kterou spojila se i malá strana lidovců či katolíků. Po prudké
agitaci docílila strana čsl. socialistů většiny. Zvoleni následující její stoupenci: MUDr. Blabol Jan,
Rubeš Jan, říd. Učit.;  Vacek Václav, hokynář; Pilař Antonín,  krejčí;  Dvořák František, obuvník;
Zdeněk Vincenc, pekař; Barda Bohumil, chalupník; Šváb František, chalupník z Kaliště. Ze strany
republikánské čsl. venkova: Dvořák František, chalupník v Kališti; Blažek Jan, správce velkostatku;
Jindrák Jan, soukromník; Reichl Josef, hostinský a řezník; Buzek Josef, rolník v Hubově; Říha Jan,
rolník tamže a Hanták František, chalupník. - Za náhradníky prvé strany: Kříž Jan, tesař; Kaprál
Josef, pekař; Herma František, kovář; Zelenka František, chalupník; Mol František, dělník v Kališti.
Ze strany republikánské: Koptiš Josef, tesař; Hulvát Josef, chalupník; Švehla František, hokynář.

Proti  výsledku  těchto  voleb  podal  občan  Petr  Václav,  rolník  v  Hubově,  protest,  který
způsobil odklad volby starosty až do 31. 1. 1920.

22. června vykonány volby v osadách Nadějkově, Kališti a Hubově a to v Nadějkově dle
zásady relativní většiny, v Hubově a Kališti dle kandidátní listiny kompromisní. Nato po čtyřech
nedělích  zvoleni  místními  starosty  v  Nadějkově  Kaprál  Josef,  pekař,  v  Kališti  Hulvát  Josef,
chalupník a v Hubově Říha Jan, rolník.

1920

Volba starosty



11.  ledna  po několika  urgencích  konečně došlo  vyřízení.  Dřívější  volba  zrušena a  nová
nařízena. Prvé konány ve škole, druhé na obecním úřadě. Přes prudkou agitaci republikánské strany
čsl. venkova zůstal výsledek tentýž jako při volbě první a tak došlo konečně ku volbě starosty obce.

31. ledna zástupcem dohlídacího úřadu jmenován učitel Fikker František. Starostou zvolen
Rubeš Jan,  říd. učitel  8 hlasy,  náměstkem Buzek Josef 7 hlasy,  radními Šváb František 8 hlasy
a Dvořák František 8 hlasy.

První schůze a členové komisí
19.  února  odbývána první  schůze obecního zastupitelstva nově zvoleného.  V ní  zvoleni

členové komise finanční Dr. Blabol Jan, Pilař Antonín, Dvořák František, Jindrák Jan; z občanstva
Bohuslávek  Čeněk,  Fikker  František,  Petr  Václav,  rolník  z  Hubova;  -  knihovní:  Rubeš  Jan,
Bohuslávek Čeněk, Fikker František,  Žlábek František,  farář;  -  aprovisační:  Rubeš Jan,  Zdeněk
Vincenc,  Pilař  Antonín,  Dvořák František z  Kaliště;  -  stavební:  Blažek Jan,  Jindrák Jan,  Barda
Bohumil.  K odhadu polního pychu: Šváb František,  Říha Jan. Zároveň usneseno požádati  berní
správu v Sedlci,  by vybírání veškerých daní i přirážek převzala a příslušné obnosy patřící  obci
poštou zasílala.

Nastoupení starosty
22. února předal agendu dosavadní starosta Reichl Josef do rukou nového starosty.

7.  března  byla  pořádána  obcí  a  školou  oslava  narozenin  našeho  prvého  presidenta  Tomáše
G. Masaryka ve škole.

Liga. Vypovídání z bytu.
6. dubna obecní zastupitelstvo přihlásilo se za členy Ligy Masarykovy s příspěvkem ročně

5  Kč.  Též  v  této  schůzi  přijato  dle  zákona  republiky,  že  nikdo  nesmí  býti  domácím  z  bytu
vypovězen, nemá-li jiného.

Volba do národního sněmu
18.  dubna  byla  volba  do  národního  shromáždění  –  sněmovny  poslanců.  Kandidovalo

12 stran. Volby zúčastnilo se 311 voličů. Dostali národní demokraté 11 hl., národní socialisté 82 hl.,
strana lidová 40 hl., strana Hudec Modráček 7, sociální demokraté 20, malorolníci 3, živnostníci 34,
strana republikánská 113, Chocova strana 1.

Volba do senátu
25. dubna  při volbě do senátu byla již účast menší – 271 voličů. Hlasy rozvedeny takto:

národní demokraté 18 hl., národní socialisté 64, živnostníci 28, malorolníci 9, sociální demokraté
35, lidovci 28, republikáni 88, Modráčkovci 1.

13. května uspořádána sbírka pro Podkarpatskou Rus, která vynesla 81 K 60 h.

Daru rozdělení
8. srpna rozdělen dar 1000 Kč Duška Josefa, zdejšího rodáka – obchodníka z amerického

města Chicaga, mezi zdejší chudé. Týž věnoval také 1000 Kč pro chudé školní děti.

Čtvrtá půjčka republiky
3. října upsáno 975 Kč na čtvrtou půjčku republiky Českoslov., aby touto uznány a přijaty

byly staré (III.-IV.) válečné půjčky (v obnose 1000 K). V této schůzi rokováno též o zřízení rolnické
pokračovací školy, by mládež škole odrostlá mohla dále se vzdělávati.

Rozpočet obecní
12. prosince schválen rozpočet na rok 1921. Nedostatek 4864 Kč 43 h bude uhražen 160%

přirážkou z daní,  které  obnášejí  3040 Kč 27 h.  Při  tom odhlasováno bylo nájemné z obecního



domku zvýšiti o 25%, budou-li opravy na domu dosahovati 1000 Kč; budou-li vyšší, tedy nájemné
zvýší se o 50%.

Poplatek ze zábav
Také bylo ustanoveno,  že chce-li  míti  hostinský taneční  zábavu,  musí  složiti  50 Kč pro

chudou pokladnu.

1921

Volba do místní školní rady
6. ledna provedena volba podle nového řádu do místní školní rady čtyř členů: Rubeš Jan,

říd.  Učitel  a  starosta  obce;  Blažek Jan,  správce velkostatku;  Buzek Jan,  rolník  Hubov;  Dvořák
František, chalupník Kališť a tří náhradníků: Mašek Josef, domkář; Kříž Jan, tesař; Kaprál Josef,
pekař.  Kromě  těchto  jsou  členy  zástupcové  učitelstva:  Fikker  František,  Bohuslávek  Čeněk;
přiškolené obce mají  tři  členy: Bláha František,  statkář Lhota Starcova;  Hloucal Ignác,  starosta
Petříkovice; Dvořák Václav, starosta Vratišov. Slib byl složen do rukou okresního inspektora Průchy
Aloise dne 27. dubna.

Cestné a pokuty
28.  března  zrušeno cestné starostovi  nebo radnímu při  pachtu  nebo parcelaci  pozemků.

Stanoveny pokuty  při  přistižení  na poli  nebo louce:  z  husy neb kachny 2 Kč,  kozy a  dobytka
vepřového 6 Kč, krávy 10 Kč, přejetí přes cizí pozemek 20 Kč, zničení stromku 40 Kč, vytržení
kůlu u stromku a zničení keře 20 Kč.

Sbírka Čsl. Č. Kříži
Provedena sbírka pro Čsl. Červený kříž, která vynesla 65 Kč.

Příjmy obce a chudé pokladny
10. března po prozkoumání příjmů, vydání a rozpočtu finanční komisí jeví se tento obraz:

příjem 6403 Kč 81 h,  vydání 8485 Kč 69 h – nedostatek 2081 Kč 88 h. Příjem chudé pokladny
402 Kč 24 h, vydání 1789 Kč – nedostatek 1386 Kč 76 h. Celkový nedostatek obnášel 3468 Kč
64 h.

Půjčka přijata. Husova hranice.
26.  června  čtvrtá  půjčka Čsl.  Republiky naší  obcí  upsaná  byla  přijata.  Stanoveno páliti

každoročně hranici Husovu dne 5. 7. na Homolích a při tom patřičně promluviti.

Dar Duška Josefa pro chudé
24.  července  lásku  ke  své  rodné  vlasti  a  obci  dokázal  opětně  Dušek  Josef,  obchodník

z amerického města Chicaga, který pro místní chudé zaslal 5000 Kč. Týž obnos rozdělen tak, že
místní chudí dostanou 4/5 a škola na knihy 1/5. Kvitování, že peníze došly učiněno poděkováním a
uveřejněním v Národní Politice a Českém Jihu.

Obecní knihovna
14. července  knihovna od spolku Fikar převzata obcí do správy a do ní zařaděny knihy

z knihovny učitelské a studentské.



Počasí
V roce tomto zima byla příliš mírná, skoro úplně bez sněhu, ale mnoho dešťů. Měsíc březen

byl lepší května i června, kdy bylo deštivo a studeno. V červenci bylo neobyčejné parno a sucho,
teplota obnášela až 36°C na slunci. Obilí, červnovým deštivým počasím ve vzrůstu zdržené, úplně
uschlo, takže do půl srpna bylo zcela po žních. Louky nedostatkem vláhy jsou vypáleny, podobně
i jeteliny, otavy nebudou zcela žádné. Proto ceny dobytka klesly, kráva před 4 týdny stála 2000 Kč,
nyní prodána za 800-900 Kč, 1 kg masa hovězího stál té doby 16 Kč, na pout anenskou 8 Kč… 1m
dříví palivového 36 Kč 44 h, povoz do Tábora 120 Kč. Nesprchlo po celé léto až do konce října,
proto zjevil se citelný nedostatek vody v celé obci.

Mniška
Ve zdejších lesích objevila se mniška a její zkázonosné dílo se již ukázalo za bažantnicí a v

Zadních vrších. Ničí se pálením, mačkáním, chytáním (až 30 tis. kusů denně sebraly děti školní),
1 hoch za sbírání měl 5 Kč denně.

Akce pro Rusko
4. září usneseno v pomocné akci pro hladovící Rusko, že obec zaujímá stanovisko zamítavé,

protože užitek celé sbírky pohltí bolševici a tím postavení své posílí. Do pomocného výboru zvoleni
Dr. Blabol Jan a Jindrák Jan.

Trhy
Také navrženo obnoviti v našem městečku trhy, jednání obstará Dr. Blabol a místní starosta

Kaprál Josef.

Mobilisace
21. října v pátek přilétl aeroplánem vládychtivý bývalý císař Karel Habsburk s manželkou

Zitou do Šoproně v Uhrách, chtěje se ujati vlády. Došlo k boji mezi maďarským vojskem pro něho
získaným a vojskem vládním. Jeho druhý pokus již zmařen. Aby mír střední Evropy nebyl vícekrát
porušován  podobnými  skutky  Habsburků,  byla  nucena  také  Malá  Dohoda  zvýšiti  stav  vojska
mobilisací. Náš stát povolal do zbraně 5 nejmladších ročníků zálohy (1895… 1899) dne 25. října.
Branci nastupovali s nadšením, protože věděli, proti komu mají bojovat.

Orientační tabulky
4.  prosince  ve  schůzi  obecního  zastupitelstva  byl  Dvořák  Stanislav,  krejčí,  ustanoven

členem knihovní komise. Také byl povolen náklad 400 Kč. na zakoupení orientačních tabulí pro
obec a tyto hned objednány. Požádána okresní správní komise v Sedlci, by cestáři patřičně stromy
u silnice i silnici spravovali.

1922

Příjmy obce
6. ledna ve schůzi obecní probírán rozpočet na tento rok. Celková potřeba činí 7 389 K 60h,

úhrada však jen 1 503 K 10h a nedostatek 5 886 K 50 h uhradí se 40% přirážkou ku dani činžovní =
6720 K a 160% ku ostatním daním  = 5 865 K 60 h.



Strážník
Ustanoven byl obecním strážníkem Maroušek František a úřad nastoupil 1. února.

Porážky
Dohled při porážkách u řezníků v obci převzal bezplatně starosta Jan Rubeš a to do doby,

než způsobilá osoba se přihlásí.

Podpory
Pro pohořelé na Slovensku věnováno 20 K a Klárovu ústavu slepců 5 K.

Poštovní úřad
1.  února  vstoupil  do  pense  poštmistr  Mořic  Steiner  působící  přes  40  roků  u  zdejšího

poštovního úřadu bez jediné dovolené. Službu převzal V. Dvořák, poštovní úředník z Benešova,
po něm Eliška Slabová,  úřednice ze Sedlčan a pak Josefa Kulíková z Benešova.  Takto zatímně
obsazena byla pošta od 1. února do 1. září.

Farní úřad
1. dubna dán byl zdejšímu faráři Frant. Žlábkovi výpomocný kaplan, Antonín Zikeš, který

převzal i vyučování náboženství ve škole. 

Nové stavby
V této době byla rozdělena panská louka proti Kuželi  na stavební parcele.  Části  koupili:

Reichl Josef k čís. 47., Pilař Antonín, Fořt Josef a Reifeisenova záložna, na ni začal stavbu stodoly
Reichl  Josef  a  při  cestě  na  draha  na  poli  vystavěl  si  bydelní  stavení  čís.  81  Říha  Josef
o 2 světničkách  a  stavba  stála  na  30  tis.  K.  V osadě  Kališti  přibylo  obydelní  stavení  upravené
u panského špýcharu č. 11, jehož vlastníkem jest Kolář František. 

Úprava cesty
Také  byla  upravena  pro  jízdu  bývalá  silnice  nyní  obecní  cesta  do  Homolí  nákladem

89 K za svačiny.

Orientační tabule
Ke konci  měsíce  byly   upevněné  2  orientační  tabule  v Nadějkově  a  v osadách  Hubově

a Kališti po 1.

Honitby
Dle nového předpisu o honitbách byly zhotoveny nákresy honiteb pro jednotlivé osady.

Poplatek ze zábav
16.  července  pro  rok  1923 byl  poplatek  ze  zábav,  dosud v obci  vybíraný,  v obnosu 50

K za každou zrušen.

Autobus
1. srpna byla zahájena autodoprava na trati Heřmaničky – Sedlec – Milevsko se zastávkou

Nadějkov  –  Chlistov.   Zároveň  v  tomto  měsíci  jezdila  velice  špatně  pošta  z Jistebnice  do
Nadějkova. Mnohdy přijel  člověk s károu, někdy jen pěší posel,  ba stalo se, že poštu odevzdal
čeledín jedoucí se řebřiňákem snad pro slámu nebo seno.  

Účty obecní za rok 1921
6.  srpna  po  prozkoumání  finanční  komisí  byly  obecním zastupitelstvem probrány  účty

obecní a seznán celkový příjem 9 861,31 K, vydání 7449,49  K a přebytek 2 411,82 K.



Poštmistr
1. září nastoupil službu def. poštmistr Benjamín Šporke z Prahy.

Rozpočet na rok 1923
3. prosince prozkoumán rozpočet na rok 1923. Celkový výdej stanoven na 11.842 K, úhrada

obnáší 7.193 K 17 h a nedostatek 4.649 K 43 h uhrazen 30% přirážkou k dani činžovní a 150%
k daním ostatním.

Pohoda
Počasí v tomto roce bylo prazvláštní. Pršelo je se lilo do sen, pršelo jen se lilo do žní i ve žně,

sena i obilí se přímo kradlo s polí i luk. Rolníci si slibovali, že podzim bude laskavější a zatím
s bídou dobyli brambory a setí zadělali do bláta a vody.
V září a říjnu začaly rapidně klesati ceny látek, obuvi i životních potřeb, ale o Vánocích již zase
vystupovaly. 1 q žita stál 90 K, pšenice 110K, brambor 10 K. Mzdy byly: čeledín 2 500 K, služka
2 300 K, dělník 20 K denně. Povoz na lehko do Stupčic 60 K a od 1q nákladu nákladu 10 K. 1 kg
masa hovězího 10 – 12 K, vepřového 18 – 20 K, skopového 8 – 10 K, máslo 30 – 36 K, sádlo 14 –
15 K za 1 kg.

1923

Atentát
5. ledna 1923 postřelen byl první ministr financí Dr. Alois Rašín bankovním úředníkem

Šoupalem v Žitné ulici, chtěje sedati do automobilu.

Podobenka Josefa Duška
22.  ledna obdržel  obecní  úřad  dvě  fotografie  zdejšího  rodáka,  v Americe  usazeného,

p. Josefa Duška. Jedna zarámována a vyvěšena na chodbě školní, by dítky na očích měly obraz
svého rodáka,  který z ničeho,  pouze svou prací a šetrností,  domohl se značného jmění  a  druhá
podobenka uložena v obecním archivu.

Schválení obec. účtů za rok 1922
11. února po zprávě o schválení obecních účtů v obecní radě i finanční komisi prozkoumány

obecním zastupitelstvem a seznán příjem za rok 1922  8911,06 Kč a vydání 5821,60 Kč. Přebytek
3089,46  Kč  vysvětlen  zasláním  různých  daňových  přídělů  berním  úřadem  ve  Voticích,  které
v rozpočtu zařazeny nebyly.

Komíny
Dodána byla obcí okresní politické správě stížnost na vysoké sazby za čistění komínů spolu

se žádostí o snížení.

Smrt Dr. Aloise Rašína



18. února v neděli dokonal svůj život v sanatoriu v Podole první ministr financí Dr. Alois
Rašín, podlehnuv po šestinedělním utrpení zákeřné ráně vražedného brovningu. Ve středu nato bylo
tělo za největších poct a veliké účasti obecenstva zpopelněno.

Dar z Ameriky
20. března rodák náš Američan Josef Dušek opět vzpomněl si na místní chudé 5000 Kč.

Svátek Práce
1.  května  sehrály  školní  dítky  divadelní  kus  „Otesánek“ a  výtěžek věnován na potřeby

chudé školní mládeže.

Smrt pí. Karol. Masarykové
13.  května zemřela  choť  prvního  presidenta  republiky  Československé  paní  Karla

G. Masaryková a pohřbena na hřbitůvku v Lánech.

Mřížka
14.  června  postavena  vkusná  mřížka  železná  kolem  Lípy  Svobody  a  zeleně  natřena.

Na zřízení této obec věnovala 500 Kč a čtenářsko–ochotnický spolek „Fikar“ zbytek 381,60 Kč

Pálení hranice
6. července v předvečer jako každoročně pálena byla obcí hranice na Homolích, zúčastnily

se všechny místní spolky, mnoho občanstva a i místní hudebníci. U hranice promluvil učitel Čeněk
Bohuslávek.

Telefon
15. července 
Jelikož místní školní rada, jakož i ostatní okolní obce nepřejí rozkvětu a pokroku a odmítly

přispěti  na  zřízení  telefonní  stanice  v Nadějkově,  rozhodlo  obecní  zastupitelstvo,  by  obec  naše
zřízení podnikla sama. Linka původně měla vésti přes Malou Chýšku na Milívsko. Později však
seznán výhodnější směr na Jistebnici, proto také o tuto linku v měsíci září žádost podána. Náklad na
zřízení  rozpočten  na  9200 Kč,  který  má býti  uhražen dobrovolnými příspěvky,  podílem z daně
obratové  a  poplatky  za  vydané porážkové lístky,  Dosud však zařízen  nebyl,  ježto  není  vhodné
místnosti pro umístění budky, protože v poštovní úřadovně poštmistr s celou rodinou bytuje.

Cesta a kanál
Sešlá cesta k Toningrovi byla opravena a kanál u Hlavešových předělán, což stálo 150 Kč.

Nadace
Ježto rozdělování peněžitých darů od. p. Josefa Duška působilo vždycky mrzutosti, usneslo

se obecní zastupitelstvo poslední dar obrátiti v nadaci pod jménem dárcovým.

Obecní domek
Na konci července dokončena oprava obecního domku, jež stála 1232,68 Kč.

Hostinská živnost 
24.  srpna  dostal  Josef Reichl  povolení  ku hostinské živnosti.  Jest  to  v Nadějkově první

hostinec, jenž povolen byl za naší republiky.

Volby
16. září obecní volby nebyly, protože čtyřleté období následkem tehdy podaného odvolání

neuplynulo.



Osadní volby
23.  září  byly  provedeny  osadní  volby  v Hubově,  Kališti  i  Nadějkově.  V Hubově  byli

zvoleni: Josef Jankovský, Josef Buzek, Jan Kolář, Václav Petr, Jan Říha, Josef Souček, František
Zeman, Jan Janoušek ml., Václav Toningr. V Kališti: Josef Kotalík, Josef Stehlík, Václav Maroušek,
Jan  Šitner,  Josef  Hulvát,  Josef  Tomášek,  Václav  Bláha,  František  Mol  a  Václav  Bláha  ml..
V Nadějkově: Antonín Mára, Josef Mašek, František Mašek, Josef Koptiš, Josef Kaprál, Antonín
Pilař, Václav Vacek, Jan Kříž, Eduard Steiner, Jan Blabol, Václav Janda a František Stehlík. 

Výslužba
1. října  vstoupil do výslužby farář a biskup. notář P. František Žlábek, jenž přes 25 roků

ve zdejší farnosti působil. Místo něho ustanoven administrátorem P. Antonín Zikeš.

Volby místních starostů
26.  –  27.  října provedena  volba  osadního  starosty,  jeho  náměstka  a  radních.  Starostou

v Hubově  Josef  Jankovský,  V Nadějkově  Josef  Kaprál,  v Kališti  Václav  Maroušek,  náměstkem
v Hubově Václav Petr, V Nadějkově František Stehlík a v Kališti Jan Šitner. Radními v Hubově Jan
Říha a Jan Kolář, V Nadějkově Josef Koptiš a Václav Vacek, V Kališti Václav Bláha ml., František
Mol.

Den Svobody
28. října byla přednáška obecního starosty a pak divadelní představení „Krev není voda“.

Rozpočet na rok 1924
18. listopadu prozkoumán rozpočet na rok 1924 a seznán, že jest příznivý, protože přirážky

se zmenšily o 15%. Všecky položky schváleny dle návrhu obecní rady a finanční komise. Celková
potřeba činí 10.543 Kč 56 h a úhrada 5313Kč 33h, takže nedostatek obnáší 5230Kč 23h. Ku jeho
uhražení bude vybírána 17% přirážka ku dani činžovní a 35% ku ostatním daním.

Příděly osadám
Osadám rozdělen obnos 3000 Kč určený na správu obecních cest dle klíče daňového. Hubov

dostal 245 Kč, Kališť 135 Kč a Nadějkov 2260 Kč

Kořalna 
Toho dne hlasováno lístky o povolení  kořalny Josefu Veigrovi;  byla  by to druhá v obci.

Z odevzdaných 13 hlasů bylo však 10 záporných a 3 kladné; z toho viděti, že u nás začíná také
svítati.

Obecní schůze 
Účast na obecních schůzích byla pěkná, jednání klidné a u všech členů zájem patřičný.

Trafika
1. prosince rozděleny dosavadní dvě spojené trafiky. První ponechána Ferdinandu Pilařovi

a druhá udělena Rudolfu Dvořákovi v čís. 66.

Přestavby a stavby
Kostelní  věž  novým plechem pobita  a  červeně  natřena,  což  stálo  12.000  Kč.  Též  byla

opravena a  nově plechem pobita  zámecká vížka  za 8.000 Kč.  Přestavbu svého domku provedl
Ferdinand Pilař,  krejčí  a trafikant za 37.000 Kč. Novostavby provedli:  Josef Fořt,  řezník č.  83,
Vostřáková Marie čís. 82 a v Kališti Bláha Václav č. 18.

Knihovna 



Obecní knihovna mnoho získala darem 550 Kč od spolku „Fikaru“ a příspěvkem obecním
50  Kč,  čímž  přibylo  60  knih  většinou  nových,  vázaných.  Loni  měla  343  a  letos  403  čísel
inventárních.  Zaveden  byl  při  půjčování  libovolný  příspěvek  na  opravu  sešlých  knih.  Některé
obsahově nevhodné a  neúplné  knihy byly  vyloučena a  nahrazeny 12 sv.  darovanými p.  Janem
Rubešem, řídícím učitelem a starostou obce. Půjčovalo se každou neděli, četli 43 čtenáři a výpůjček
bylo 390.

Vzdělávací činnost
Během roku sehráno 6 divadelních představení, uspořádáno učitelstvem několik přednášek,

jako o rodáku Josefu Duškovi, Obrázky z doby římské a jiné, jež se zájmem byly vyslechnuty.

Pohoda
Počasí v tomto roce bylo celkově příznivé – zvláště pro naši krajinu, neboť zůstali  jsme

ušetřeni každé živelné katastrofy. Roční sklizeň byla pěkná. Zvláště letošní podzim byl nezvykle
jasný a teplý. O Dušičkách bylo ještě krásně, takže lidé stále ještě nosili z lesa plné tašky housátek.

Ceny
Ceny různých potřeb se valně nezměnily, tak kupř. 1 q žita stál 124 Kč, pšenice 155 Kč,

ječmene 135 Kč, ovsa 90 Kč, brambor 35 Kč, zelí 40 Kč, 1kg másla 20 Kč, 1 l mléka 1,50 Kč;
maso hovězí 14-16 Kč, vepřové 18-20 Kč. Mzdy byly: čeledín 2000 Kč, děvečka 1800 Kč a k tomu
šaty a dělník 20 Kč. Dovozné ze Stupčic 7-8 Kč a z Bazejovic 5-6 Kč od 1 q.

1924

Prapor
30. března ve schůzi obecního zastupitelstva oznámeno, že nákladem obce byl pořízen nový

prapor v barvách státních dle zákonitého předpisu.

Účty za rok 1923
Byly prozkoumány účty  obecní  a  seznámeno,  že  celkový příjem obnáší  16 097,56  Kč,

vydání 8895,08 Kč, přebytek jest 7202,48 Kč.

Pomník padlým vojínům
4. května  byl odhalen pomník padlým vojínům a průběh celé události následuje: Z mála

málo, praví naše staré přísloví a to vztahuje se i na nás. Ač chudičká jest obec naše, přece také ráda
byla by po příkladu jiných vedlejších obcí postavila společný pomník příslušníkům svým, kteří stali
se obětí hrozné světové války. Leč pro myšlenku tu nebylo zde příznivé půdy. Obci pak samé ku
provedení chyběla hlavní věc – peníze.
I ujal se myšlenky této čtenářsko – ochotnický spolek „ Fikar “ sám.  Ve výborové schůzi 2. října
1923 odhlasován byl návrh, by pomník  tento postaven byl od spolku „Fikarů“ z výnosu divadelních
představení.  (Navrhl  učitel  a  jednatel  spolku  Čeněk  Bohuslávek  ).  Ve schůzi  30.  října  o  věci
jednáno opětně a  celé  vedení  svěřeno předsedovi  spolku Janu Rubešovi,  říd.  učiteli,  který také
zhotovil model pomníku. 

Peněžitými  sbírkami  spolek  nikoho  neobtěžoval,  pouze  z vlastního  popudu  rodina
Kaufmannova věnovala 100 Kč, pan Otomar Dvořák z  Kaliště 50 Kč,  A. Miňhová, vdova 16 Kč,



Václav Petr z Hubova 15 Kč, Johan. Stehlíková 15 Kč a pak několik rodin dalo při divadle vyšší
vstupné v obnosu od 1 – 5 Kč. Práce kamenická svěřena byla Josefu Bednářovi z Ounuze za 554
Kč. Kameny k tomu potřebné ulomeny na panském poli  na Homolích a  dopraveny na náměstí
zdejším  velkostatkem  zdarma  a  Karlem  Zdeňkem  za  mírný  poplatek  40  Kč,  potřebný  písek
a drobný kámen k podezdívce daroval a dovezl zdarma Josef Buzek z Hubova. Zem ku srovnání kol
pomníku zdarma přivezli Alois Volšanský a Eman Šulc.
Upravení desky a zhotovení nápisu na ni svěřeno bylo kamenickému závodu Jana Slabého v Táboře
za cenu 350 Kč. Do základu vloženo je plechové pouzdro s drobnými našimi penězi a s listinou
jednající   o vzniku a postavení pomníku, se seznamem padlých vojínů,  s podpisy členů výboru
spolku „Fikaru“ a také uvedena jména k tomu  účeli hrajících ochotníků. Práci zednickou provedl
František Mašek za 40 Kč a potřebné vápno k tomu věnoval Eduard Steiner. Aby pomník netrpěl,
byla mříž  kol  lípy  Svobody prodloužena,  což  stálo  267,70 Kč.  Upevnění  mříže vykonal  kovář
František  Fara.  Náklad  na  pomník  spolkem  čtenářsko-ochotnickým  „Fikar“  věnovaný  obnáší
1492.80 Kč.

Slavnost sama konána v době trvalých dešťů.
Vzdor tomu sešlo se ke 2. hod. odpol. hojnost občanstva místního i z okolí, spolky hasič.

Z Chyšecka  zavítaly  s hudbou a  k těm se  připojily  všechny  spolky  místní.  Průvod seřazen  byl
u spolkové  místnosti „Fikarů“ před Reichlovým hostincem a odtud pochodem s hudbou hnul se ku
zastřenému pomníku na náměstí. Po přivítání všech obecním starostou Janem Rubešem ujal se slova
slavnostní řečník Václav Matiášek, městský tajemník v Pacově a kapitán ruských legií. V proslovu
vzpomněl tyranie Rakouska, útrap vojáků v poli a veliké lásky k vlasti všech legionářů. Ku konci
proslovu pomník sám odhalil.

Nato  jednatel  spolku  „Fikar“  učitel  Bohuslávek  odevzdal  pomník  obci  slovy:  Jménem
spolku „Fikar“ odevzdávám památník tento obci zdejší a prosím p. starostu jejího na srdce vložiti
občanům  zdejším,  by  oni  sami  i  děti  jejich  s takovou  láskou   jej  přijali  s jakou  stavěn  byl,
a památník, který jim z jejich potomkům navěky připomínati bude, že krvavou oběť světové válce
zaplatila i malá obec naše davši jí 32 životy svých příslušníků – chránili a ošetřovali nejen teď ale
i v budoucnu. Starosta obce Jan Rubeš přijal  pomník do ošetřování a vybídl pozůstalé i  ostatní,
by v úctě jej měli, v památných dnech padlých vojínů věnci a kyticemi jej zdobili.

Jako ukončení zahrány byly obě naše státní hymny. Na konci slavnosti přihnala se prudká
bouře  s lijavcem,  čímž tato  slavnost  utrpěla.  Celé  shromáždění  se  rozběhlo  do  okolních  domů.
Teprve po dešti v dokončení se pokračovalo. V hostinci u Reichlů sehrály pak školní dítky divadelní
kus „ Čtverák hastrman“. Nával obecenstva byl hrozný, mnoho jich musilo s politováním se vrátiti.

Jména padlých vojínů z  Nadějkova : Václav Dvořák, Ladislav Dvořák, Antonín Dvořák, Jan
Dušek,   Antonín  Hanták,  Bohumil  Havel,  Josef   Havel,  Bohumil  Hlaváč,  Bohumil  Janda,  Jan
Kaprál, Josef  Komenda, Hynek Kaufmann, Jan Mára, Jan Maroušek, Bedřich Mendl, Josef Miňha,
Bohumil Podzimek, František Podzimek, Alois Souček, Antonín Šitner, Josef Šmelc, Jan Vacek,
Josef  Vacek,  Jaroslav  Vacek,  Antonín  Vostřák.                                   

Z Hubova: Josef Brouček, František Janoušek, Alois Zeman. Z Kaliště : Jaroslav Dvořák,
Rudolf  Dvořák, Jan Ješuta, Josef  Ješuta.      

Útrapami válečnými doma zemřeli: Jan Duchoň, Václav Duchoň a Jaroslav Richter, učitel
při zdejší obecné škole.

Převedení obce k Táboru
11. května  v mimořádné schůzi obecního zastupitelstva usneseno podati  žádost,  by obec

zdejší  byla  oddělena  od  Sedlčan,  Sedlce  i  Votic  a  připojena  k Táboru.  Výhody  jsou:  blíže,
pohodlnější spojení a soustředění všech úřadů. Potřebnou mapku vyhotoví geometr Otto Horáček
v Táboře.

Volba obecního zastupitelstva
Volby  obecního  zastupitelstva  vlastně  odpadly,  neboť  kandidátní  listina  sestavena

dohodnutím se politických stran. Zvoleni byli z Nadějkova: Josef Fořt, řezník   – Václav Janda,



řezník   - Josef  Koptiš, tesař  – Antonín Pilař, krejčí   – Jan Rubeš, říd. učitel   – Antonín Souček,
obchodník   – Karel Šitner, listonoš    – Jaroslav Veselý, lesní  - Alois Volšanský, cestář  – Josef
Weiger, obchodník   – Vincenc Zdeněk, pekař z Hubova  -  Jan Janoušek, rolník  – Jan Říha, rolník
- z Kaliště:  Josef  Hulvát, rolník  - Josef  Kotalík, rolník.

Volba starosty
18. května byla provedena volba obecního starosty za přítomnosti zástupce okresní politické

správy Č. Bohuslávka,  učitele,  který také přijal  slib věrnosti  republice československé.  Starostu
většinou hlasů zvolen Antonín Souček, obchodník a členy obecní rady Václav Janda a Vincenc
Zdeněk.

Nastupující starosta
  1. června za přítomnosti celého obecního zastupitelstva dřívějšího i nově zvoleného předal

dosavadní starosta Jan Rubeš celý archív nastupujícímu starostovi Antonínu Součkovi, který tím
dnem počal úřadovati.

Komise v obci
9. června ve schůzi obecního zastupitelstva zvolení členové jednotlivých komisí:

a) finanční: za obec Antonín Pilař, krejčí  – Jaroslav Veselý, lesní  – Josef  Weiger, obchodník,
za občanstvo : Čeněk Bohuslávek, učitel – Josef  Buzek, rolník – Josef Reichl, hostinský. 
b) stavební: Josef  Koptiš, tesař – Karel Šitner, listonoš – Alois Volšanský, cestář. 
c) pychová: Václav Janda, řezník – Josef Hulvát, rolník
d)  knihovní  :  Čeněk  Bohuslávek,  učitel  –  Jaroslav  Veselý,  lesní  a  Marie  Nováková,  manželka
hokynáře.
                              
Průtrž mračen

12. června strhl se nad zdejším okolím prudký a dlouhý liják, spadlo takové množství vody, 
že v rybnících voda povážlivě stoupla, ryby odnesla, louky zaplavila, pole prorvala, cesty a silnice 
hrozně vymlela

Dar Američana Josefa Duška
29. června zdejší rodák v Americe usedlý Josef Dušek při návštěvě Nadějkova zanechal pro

místní chudé obnos 3000 Kč. Peníz tento byl připojen ku dříve uložené nadaci ve zdejší záložně.

Živnost hostinská
1 .  července  začal provozovati  živnost hostinskou v hostinci u Lva nový majetník Josef

Krampera.

Pálení hranice
6. července v  předvečer svátku Mistra Jana Husa byla pálena obcí hranice na Homolích

za účasti všech spolků i občanů. Při tom promluvil Jan Rubeš, říd. učitel.

Strážník
10.  červenec  byl  ustanoven obecním strážníkem Václav  Sazima,  domkář,  kterému obec

koupila čapku a kabát. 
                          
Nový farář

7. srpna nastoupil úřad nový farář  P. Bohuslav Veselý, dosavadní kaplan v Bošilci.

Zdanění psů
12. září  ve schůzi obecního zastupitelstva bylo usneseno zavésti daň ze psů od zvířete 6ti

měsíčního v částce 5 Kč.



                     
Svátek Svobody

28.  říjen oslaven  byl  přednáškou  Jana  Rubeše  a  divadelním  představením  čtenářsko-
ochotnického spolku „Fikar“ za účinkování 3 členů sboru učitelského „Švadlena“ od Quido Mar.
Vyskočila.

Rozpočet na rok 1925
9.  listopadu  na  schůzi  obecního  zastupitelstva  schválen  obecní  rozpočet  na  rok  1925

a zjištěna řádná potřeba . . . 14292,94 Kč, úhrada  . . . 12020,28 Kč,  nedostatek …2272,66 Kč bude
uhrazen 17% přirážkou ku dani činžovní a 60% ku daním ostatním.

Telefon
Bylo  také  rokováno  o  zařízení  telefonu,  výlohy  naň  činí  10.705  Kč,  zaplaceny  budou

z ušetřených obecních peněz a zbytek výpůjčkou.

Novostavby
V tomto roce bylo podniknuto 6 novostaveb dosud nedokončených.

Knihovna obecní
Mnohé  sešlé  knihy  byly  vyloučeny  a  nahrazeny  4  svazky  z bojů  legionářů  a  darem

10 svazků od Jana Hůrky, říd. učitele v. v., vazbu na tyto bezplatně zhotovil Josef  Šmíd, vrchní
četnic.  strážmistr.  Půjčováno  bylo  v zimních  měsících  každou  neděli  a  někdy  v čas  nutnosti
i všedního dne. Výpůjček bylo 439 a čtenářů 45. Dobrovolný příspěvek na opravy knih za loňský
rok vynesl 46,50 Kč, který věnován na vazbu 10 knih.

Vzdělávací činnost
Během roku sehráno bylo spolkem  čtenářsko-ochotnickým  Fikar  5 divadelních představe-

ní, dílem to byly veselohry, dílem kusy poučné z venkovského prostředí.

Pohoda
Zima byla tuhá s velikými spoustami sněhu. Celé jaro bylo deštivé, takže polní práce byly

mnoho zdrženy,  až  v červenci  uhodila  sucha  ale  žně  byly  zdržovány deštěm.  Podzim však byl
nadmíru teplý a pěkný.

Ceny potravin
Ceny různých věcí v tomto roce velice stouply, tak příkladem budiž uvedeno, že 1q žita stál

200 Kč, pšenice 210 Kč, ječmene 250 Kč, ovsa 150 Kč, brambor 50 Kč, zelí 40 Kč, 1 kg maku
8 Kč, medu 18 Kč, másla 25 Kč, 1 l mléka 1,30 Kč.

1925

1926



Oslava 
7. března v neděli byla ve škole slavnostní besídka na oslavu 76. narozenin pana presidenta

Masaryka za účinkování školních dítek a řízení sboru učitelského. Sešli se občané z místa i okolí
a naplnili úplně tř. 2.

Účty
10.  března  obecním  zastupitelstvem  byly  schváleny  za  minulý  rok,  kdy  příjem  činil

11.037,67 Kč a vydání 10.945,97 Kč, k dobru pro příští rok zůstalo 91,70 Kč. Toho dne bylo také
oznámeno, že rodák Američan Josef Dušek zasílá pro obecní chudé 2000 Kč a pro školní dítky 500
Kč.  K tomuto  daru  obci  připojen  úrok 434,20 Kč z Duškova fondu a  celý  takto  získaný peníz
rozdělen na 17 dílů po 100 Kč, 14 dílů po 50 Kč a 1 díl 34 Kč.

Svátek Práce
1. května sehrál  zdejší  Sokol  divadelní hru „Kráska ze Šumavy“ se zpěvy,  jež pro tuto

chudou Jednotu vyneslo 138 Kč užitku.

Škola
1. července nastoupil službu při zdejší škole jmenovaný zem. škol. radou řídící učitel Čeněk

Bohuslávek, jenž v místě od r. 1905 co učitel – tedy bezmála 21 rok působí.

Hranice 
5. července  večer pálena byla obvyklá hranice Husova na Homolích; dříví poskytl zdejší

velkostatek, proslov u hranice měl obecní tajemník Karel Jindrák a u Lípy Svobody řídící učitel
Čeněk Bohuslávek. Slavnostního průvodu zúčastnila se školní místní mládež, spolky, zástupcové
obce a hojnost občanů.

Trhy
10. srpna usneseno ve schůzi obce, by odbývání trhů výročních bylo zastaveno pro nepatrný

příhon dobytka a malý počet kupujících.

Hlídky
17. srpna začaly hasičské požární hlídky městečkem konané tím způsobem, že vždy 1 hasič

a 1 občan byl ve službě od 10 do 3 hodin ráno.

Opětný dar
3. září došel prostřednictvím banky dar Josefa Duška 5000 Kč, jenž dle přání darovatele

rozdělen byl ½ pro obec a ½ pro školu. Tomuto opravdovému dobrodinci bylo přáno obcí i sborem
učitelským jak k jmeninám, tak i k Novému roku.

Výstraha
10. září byly upevněny výstražné tabulky o rychlé jízdě vůbec a automobilů zvláště.

Výčep
20. září ve schůzi obecní za přítomnosti 12 členů (Ant. Souček, obchodník a starosta, Ant.

Pilař, krejčí, Jan Říha, rolník, Josef Kotalík, rolník, Jan Janoušek, rolník, Alois Volšanský, domkář
a cestář, Václav Souček, obuvník, Vincenc Zdeněk, pekař, Václav Janda, řezník, Josef Fořt, řezník,
Jaroslav  Veselý,  lesní  a  Josef  Weiger)  bylo  rozhodnuto  6  hlasy  z 10,  aby  Antonínu  Součkovi,
obchodníku v č. 5 v Nadějkově, udělena byla koncese ku oprávněnému výčepu pálených lihovin
v drobném  prodeji,  jelikož  potřeba  zdejšího  občanstva  toho  vyžaduje  (tak  zaznamenáno
v protokole). Tyto výčepy se mají omezovati a ne ještě nové zřizovati (poznamenává kronikář).



Den Svobody
28. října uspořádal sbor učitelský s dítkami školními odpolední slavnostní akademii, při níž

byli nejen rodičové dítek ale i ostatní hosté výkony dětí překvapeny.

Rozpočet
15. prosince byl schválen rozpočet pro příští rok. Schodek 8898,82 Kč bude uhražen 45%

přirážkou ku dani činžovní a 10,6 % ku ostatním daním.

Změna majetku
Na podzim prodána usedlost  č.  4 Eduarda Steinera;  pole  rozparcelována a  prostý statek

koupil Josef Reichl, hostinský, asi za 55.000 Kč.

Knihovna
Knihovna čítala 405 čísel inv.. Některé staré a sešlé byly vyřazeny a nahraženy novými.

Svázáno bylo 5 knih za  20 Kč, což kryto bylo dobrovolnými příspěvky čtenářů. Půjčovalo se od
1. /XI – 31. /III vždy v neděli od 1 do 2 hod. odpoledne. Čtenáři odváděli dobrovolný příspěvek,
což  vyneslo  23,30  Kč  a  4,10  Kč  z roku  minulého,  činilo  27,40  Kč.  Na  počátku  podzimního
půjčování  převzal  knihovnu  Karel  Jindrák,  obecní  tajemník,  jelikož  řídící  učitel,  dosavadní
knihovník, nemohl vše zastati. Čtenářů bylo 34 a výpůjček 307.

Činnost vzdělávací
O poučení a pobavení pečoval sbor učitelský, spolek „Fikar“ a jednota Sokol. Sehrány byly

4 divadla a uspořádány 2 dětské besídky. Z divadla václavského odevzdal spolek „Fikar“ zdejšímu
sboru dobrovolných hasičů 300 Kč na pohřební pokladnu a na hřbitově dal natříti a vyzlatiti kříž
u hrobu Fikarova,  pomník Chocholouškův vyčistili  a písmo vyzlatiti.  To provedl natěrač  Štosek
z Jistebnice za 350 Kč.

Roční pohoda
Počasí v tomto roce bylo prabídné. Zima byla velmi mírná, málo sněhu ale zato v létě stálé

deště. V měsíci červenci bylo jenom 8 dní pěkných. V době sen lidé vozili seno za deště a ve žně
bylo velikou vzácností dovézti suchou fůru obilí domů. Zato ale podzim byl velmi pěkný, zejména
měsíc  listopad.  Brambor  bylo  velice  málo,  mnozí  nesklidili  ani  semeno.  Dobývati  půl  korby
brambor půl dne bylo obvyklé. 

Ceny a mzdy
Žito stálo 165 Kč, pšenice 220 Kč, ječmen 150, oves 120 Kč a brambory 70 Kč (vždy 1q).

Čeledín měl služby 2200 Kč, služka 1400 Kč, dělník 24 Kč.

1927

Vánoční dar
19. ledna 1927 byl rozdělen vánoční dar Američana Josefa Duška v obnosu 3.000 Kč mezi

místní chudé dle rozvrhu dříve stanoveného. Též v tomto měsíci štědrému dárci zaslán byl diplom
čestného občanství městyse Nadějkova.



Autobus
1.  února byla  zahájena  každodenní  autodoprava  na  lince  Nadějkov  –  Jistebnice  –

Božejovice nádraží majitelem Jaroslavem Vrábkem, kolářem v Jistebnici, za poplatek 18 Kč tam i
zpět.

16. února byla autodoprava omezena jen na čtvrtek pro malý počet osob. Není divu, lid zde
je chudý, malé výdělky mající, proto vždy počítá.

Děkovný dopis
17.  února  došel  od  rodáka  Josefa  Duška  za  jmenování  čestným  občanem,  jenž  zní:

Ctěný obecní úřad v Nadějkově!
Milí  přátelé! Velice překvapilo mě uznání Vaše zasláním mně diplomu čestného členství

obce Nadějkov. Nikdy jsem neočekával něco podobného neboť myslím, že nejsem hoden a zásluhy
moje nejsou dosti velké by vyvážily úctu Vaší, kterou mně tímto prokazujete. – Děkuji Vám vřele
z hloubi srdce svého a budu hleděti bych, co občan mého rodiště, ačkoliv skorem půl století mimo
vlast žijící, setrval v paměti a lásce Vaší.

Ještě jednou srdečný dík a vlastenecký pozdrav.
Znamenám se Váš

Josef Dušek

Taneční zábavy
26. února  ve schůzi obecní měli  se místní hostinští  přiměřeně rozděliti  o zábavy v roce

pořádané; schody však docíleno nebylo.

Výčep lihovin
Toho dne bylo rozhodnuto 9 hlasy, by žádost Ferdinanda Pilaře doporučena byla okresní

politic. správě ku příznivému vyřízení, ježto prý nutnost toho žádá!!!

1. března přestal autobus jezditi do Nadějkova pro malý výnos.

Policejní komisař
2.  března při  mimořádné  schůzi  obecního  zastupitelstva  byl  zvolen  Václav  Souček,

obuvník.

Narozeniny p. prezidenta
6. března učitelský sbor uspořádal lidovou oslavu 77. narozenin Dr. Tomáše G. Masaryka.

Význam těchto  narozenin  v proslovu  ocenil  řídící  učitel  Čeněk  Bohuslávek  a  pak  školní  dítky
sehrály divadlo O zakletém srdíčku.

Dar obci a škole
10. března obdržela obec 8000 Kč a škola 2000 Kč od štědrého rodáka pana Josefa Duška

pro  chudé  občany  a  školáky.  Obec  část  rozdělila  a  obnos  škole  darovaný  uložen  byl  v místní
záložně. K jeho jmeninám dne 18. března obci i škola zaslala blahopřání spojené s poděkováním.

Rozhodnutí o zbytku daru
13. března ve schůzi obecního zastupitelstva ustanoveno, aby zbytek daru výše jmenova-

ného byl připojen k Duškovu fondu, jenž pak obnášeti již bude 16.000 Kč.

Týdenní trhy
Aby trhy týdenní spíše se ujaly bylo ujednáno rozhlásiti to bubnováním v místě a v okolních

vesnicích vyhláškami.



Účty
3.  dubna  byly  schváleny  účty  obce  za  minulý  rok.  Příjem  byl  14.280.55  Kč,  vydání

14.232.50 Kč a v pokladně pro rok tento zůstává 48.05Kč

Svátek práce
1. května sehrála místní Jednota Sokol divadelní kus se zpěvy „Veselá bída“.

Příděl dávky z přírůstku
15.  května ujednáno by dávka v obnosu 15.363.96 Kč byla použita  ku zaplacení  školní

přirážky v částce 6.000 Kč za rok 1926 a zbytek se uloží v místní záložně pro potřebu obce.

Volba prezidenta
27. května byl zvolen po třetí prezident Čsl. republiky Dr. Tomáš G. Masaryk 274 hlasy,

104 lístky byly prázdné a 54 zněly na komunistu Šturse. V naší obci výsledek byl znám o 12. hod.
(rozhlasem zachycen  ve  škole).  Na  znamení  zdárného  výsledku  byly  ihned  významné  budovy
ozdobeny prapory.

Husova hranice
5. července byla pálena obvyklá hranice a proslovy měli řečníci minule jmenovaní.

Letopisecká komise
6. září při schůzi obecní byly kronikářem přečteny všechny záznamy v pamětní knize a pak

do komise zvoleni P. Bohuslav Veselý, farář a Karel Jindrák, obecní tajemník.

Rozpočet
23. října prozkoumán rozpočet obce a schodek 10.977 Kč má býti uhražen 45 % přirážkou

ku dani činžovní a 200 % ku ostatním daním.

Motorová stříkačka
Rozhodnuto bylo zakoupiti novou motorovou stříkačku od firmy Ing. Holeček v Praze na

40.000 Kč a stanoveny platební podmínky.
4. listopadu byly platební podmínky na motorovou stříkačku finanční komisí změněny tak,

že 1. splátka se složí 30 dnů po obdržení a vyzkoušení stroje v Nadějkově a 2. po prvé za 3 měsíce
bez úročně.

Svátek 
28. října oslava nekonána pro spalničkovou epidemii, škola uzavřena na 14 dnů.

Vánoční dar
29. listopadu  obdržela obec od milého příznivce – rodáka Josefa Duška 1500 Kč a škola

1000 Kč na vánoční nadílku. Obec podělila 36 nejchudších občanů 30 – 50 Kč a 106 školních dítek
dostaly  školní  potřeby  a  všechny  dítky  poděleny  cukrovím  s vánočních  stromečků  ve  třídách
ozdobených (20. XII.)

Knihovna
Měla  412  svazků,  8  knih  bylo  svázáno  za  57.60  Kč,  což  byly  vybrané  příspěvky  od

34 čtenářů, jež přečetli 334 knihy.

Vzdělávací činnost
Touto zabýval se celý sbor učitelský, spolek Fikar a Sokol. Sehráno bylo celkem 6 divadel

a provedena 1 žákovská besídka.

Pohoda



Přes zimu žita úplně vyhynula,  takže mnohý rolník,  který je nepooral,  sklízel jen trávu.
Dešťů bylo velice málo, proto sena, žně a brambory pohodlně se sklízely; zato ale studny v Hubově
i  Kališti  zůstaly  bez  vody  a  vesničané  od  července  museli  vodu  přivážeti.  Konec  prosince
vyznamenal se prudkými mrazy (-15°, -23°), takže v mnohých sklepech i jamách brambůrky i řípa
zmrzly.

Osvětová komise
19. ledna byli ustanoveni členy místní osvětové komise: Jaroslav Veselý, lesní – Bohumila

Loukotková,  literní učitelka  a  Aloisie  Šimáková;  předsedou  je  řídící  učitel  a  jednatelem Karel
Jindrák, obecní tajemník.

Vzácný host
9.  června  zavítal  do  městečka  vážený  rodák  –  dobrodinec  Američan  pan  Josef  Dušek

s chotí; přijel automobilem po poledni z Tábora. V hostinci pana Václava Jandy jen do obce uvítali:
starosta Antonín Souček, Dr. Jan Blabol, obvodní lékař, Emanuel Macháček, učitel, Karel Jindrák,
obecní tajemník a František Herma, úředník pojišťovny. Vážený host celou deputaci vyfotografoval,
starostovi odevzdal 4.000 Kč pro „Duškův fond“ s přáním, by peníze, jež do obce chudým posílá,
byly vždycky k tomu účeli také věnovány a nakonec všecky obdaroval papírovým dolarem. Všichni
chudí z místa, kteří mu snad přišli děkovat, obdaroval peněžitým darem. Asi po 3 hodině odejel zpět
do Tábora.

1928
Změna kronikáře

Ježto dosavadní pisatel paměti vzdal se své funkce, jmenovalo obecní zastupitelstvo ve své
schůzi dne 3. srpna t.  r.  Kronikářem Karla Jindráka,  občana z Nadějkova čís. 54,  který ujal  se
vedení pamětních záznamů a od té doby je vede.

Radioaparáty, automobil
Moderní vynález vědy, radioaparát, přístroj, kterým lze z vln vzduchových pomocí drátu,

upevněného  mezi  dvěma tyčemi,  as  15  –  20  m od sebe  vzdálenými,  t.  zv.  antén,  zachycovati
vysílané  zprávy  téměř  z  celého  světa  a  doma  v  příbytcích  přiložením  sluchátek  je  pohodlně
poslouchati, dostal se i k nám, na zapadlý venkov a během roku 1927 bylo jich zde o různé síle již
šest. První takový aparát koupil si zdejší učitel obecné školy Emanuel Macháček, který si v září
minulého roku koupil také automobil. Je to první a jediné motorové vozidlo v Nadějkově.

Poštovní spojení
12. února bylo usneseno ve schůzi obec. zastupitelstva trvati na pošt. spojení jednospřežní

jízdou Nadějkov – Stupčice,  ježto automobilní kurs z Jistebnice do Nadějkova a zpět potřebám
občanstva by nevyhovoval.

Pojištění
29. února pojištěn obecní domek se dvěma stříkačkami na obnos Kč 6 500,- za roční premii

142 Kč.

Účty



18. března  účty obecní za rok 1927 byly schváleny a vykazovaly příjem 29 428,69 Kč,
vydání 19 424,69, hotovost na vkladu Kč 0363,21 a v pokladně 640,79.

Příspěvek hasičům
Zároveň usneseno přispěti sboru hasičskému na novou stříkačku vkladem s úroky, částkou

9606 Kč 41 hal. s tím, aby byl jimi uložen jako rukojemství za případnou zápůjčku, kterou by sbor
na stříkačku učinil.

Úroky
19. března úroky z fondu Duškova, které činily 768 Kč, rozděleny míst. chudým a sice na 32 díly
po 24,- Kč.

Berní úřad
29. března berní úřad pověřen, aby i nadále vybíral obecní přirážky, neboť dle zák. mohla

by obec sama tyto vybírati.

Divadlo
9. dubna  sehrán spolkem „Fikar“ div. kus „Propast lásky“ a  1. května  veselohra „Muž,

jemuž to hlavní schází“. Při prvém se vybralo 560,10 Kč, při druhém 457,10 Kč.

Dávka z přír. hodnoty nemovitostí
6. května byla poukázána obci obnosem Kč 18082,- a usneseno takto ji použíti: na cesty pro

osadu Nadějkov 4080,-, pro osadu Kališť 1700,-, pro osadu Hubov 2300,-, na most přes cestu ku
dvoru 1000,-,  na novou cestu  u hřbitova 1000,-,  na  obecní  domek 500,-,  na hasičské  pracovní
obleky 1000,- a příspěvek na opravu kostela 2000,-.

Nový obchod
1. dubna otevřen v čp. 86, kde pronajal krám Alois Florián za Záhoří. Jest tedy v Nadějkově

nyní 5 obchodů koloniálních, v nichž i střižní zboží se prodává a jsou to v čp. 5 Antonín Souček,
v čp.  19 Rudolf Čeněk, v čp.  23 Josef Weiger a v čp.  32 Josef Kaprál.  Obchod nejlépe jdoucí
a nejrozšířenější má Antonín Souček, rodák z Hodkova.

Sjezd hasičů
17.  června  byl  konán za příznivého počasí  a hojné účasti  hasičských sborů i  občanstva

z okolí.  Slavnost zahájena polní mší a svěcením nové motorové stříkačky, jíž byly kmotřičkami
choť velkostatkáře pí. Teresie Becková a choť nadlesního pí. Pavlína Veselá. Do „vínku“ složily
prvá 500 Kč a druhá 200 Kč. Nato o ½ 11 hod. uvítal shromáždění starosta obce Antonín Souček
a pak pronesl řeč o úkolech a poslání čsl. hasičstva vzdělavatel míst. sboru hasičského Emanuel
Macháček.  Odpoledne  o  2  hod.  bylo  cvičení  se  stříkačkami  a  sice  s  nadějkovskou,  brteckou
a lhoteckou, při němž hasiči snažili se co nejlépe uhájiti čest svých sborů. Poté na zahradě Václava
Jandy, při hudbě dvou kapel (nadějkovské a sedlecké) provedeno hasičské cvičení se sekyrkami.
Průběh slavnosti byl dobrý a vynesla celkem Kč 4436,-.

Oslava Husova
5. července  pořádána jako každoročně večer s lampionovým průvodem na vrch Homole,

kde při  plapolu hranice měl proslov Karel  Jindrák o významu uctívání památky Mistrovy a na
náměstí  pak  u  Lípy  Svobody  měl  proslov  říd.  uč.  Čeněk  Bohuslávek  o  významu  pravdy
a vyvarování se nepřátelství.

Americký krajan



18. července opětně k nám zavítal s chotí a pro fond, nesoucí jeho jméno, složil 5000 Kč,
takže tím vzrostl kapitál na Kč 25 036, 80, který  jest u zdejšího Spořitelního a záložního spolku
uložen na 5% úrok.

Schůze
8. srpna schůze obec. zastupitelstva usneseno odbývati střídavě v hostincích V. Jandy, Jos.

Reichla a Jos. Krampery.

Požární hlídky
Taktéž usneseno konati požární hlídky do vystřídání všech čísel od 10 h večerní do 3 h ranní

vždy dvě čísla najednou.

Volby do ob. zastupit.
10.  června  konány dle  zásady poměrného zastoupení  v  host.  V.  Jandy.  Byly podány tři

kandidátní listiny a sice 1. Místní čsl.  Domoviny domkářů a malorolníků, 2. čsl.  Živnostensko-
obchodnické strany středostavovské a 3. Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu
v Nadějkově.  Několik  předvolebních  schůzí  bylo  velmi  rušných.  V nich  neshodou živnostníků
s „Domovináři“ původně zamýšlená jednotná kandidátka se rozpadla a vznikly kandidátky tři, čímž
ovšem  povstaly  obci  výlohy  500  Kč.  Všechny  strany  hodlaly  uplatniti  co  nejvíce  mandátů
a prováděly  dosti  prudkou  agitaci.  Při  volbách  sdružily  se  volební  skupiny  živnostenská
s republikánskou, leč ke sčítání zbytků nedošlo, neboť bylo odevzdáno 310 platných hlasů, z nichž
obdržely: strana Domoviny 104 hlasy, živnostenská 106 a republikánská 100 hlasů, takže každé
připadlo  5  mandátů.  Zvoleni  byli  za  členy  zastupitelstva  z  1.  skupiny:  Josef  Reichl,  František
Mašek, František Fara kovář, Josef Mendl, Antonín Mára, z 2. skupiny Antonín Souček, Václav
Janda, Antonín Pilař,  Čeněk Zdeněk, Václav Souček a ze 3.  skupiny Jaroslav Veselý,  František
Dvořák, Josef Kotalík z Kaliště, Jan Říha z Hubova a Václav Toninger, taktéž z Hubova.

Volby komisí
24. června do finanční komise zvoleni: Josef Reichl, Václav Petr z Hubova, Josef Weiger,

obch., Josef Buzek, rol. z Hubova, Jaroslav Veselý, nadlesní z Bažantnice; do stavební komise Josef
Reichl,  Antonín  Mára,  zedník,  a  Jar.  Veselý;  do  pychové  komise  František  Dvořák  z  Kaliště
a V. Toninger z Hubova; za dohlížitele v obecním domku Frant. Fara, do knihovní komise Čeněk
Bohuslávek, říd. uč., Karel Jindrák, Aloisie Šimáková, za znalce dobytka Jos. Reichl, Václ. Janda,
prohlížitele  dobytka  Jos.  Weiger,  požárním  komisařem  Václ.  Janda,  Karel  Šitner,  domkář,
policejním komisařem Václ. Souček, obuvník a kronikáře, Karel Jindrák, obecní tajemník.

Oprava školy a kostela
byla provedena v měsících červenci a srpnu, u školy činil náklad s bílením vnitř i venku

s částečným omítnutím a opravou střechy celkem 6310 Kč,  kostela s věží totéž 16 000 Kč, obec
Nadějkov darovala na tuto 2000 Kč.

Rod Steinerů
který žil v čp. 19 po dlouhá léta vystěhoval se z Nadějkova do Vídně.

Divadlo
28.  září  sehrána  ochotnickým spolkem „Fikar“  veselohra  od  V.  Wernera:  „Choulostivá

historie“. Byla to první hra na novém jevišti, které spolek od firmy Al. Drobný v Místku na Moravě
koupil za Kč 4980,-. Celkem stálo jeviště i se zařízením s napnutím kulis Kč 5490,-.

Výčepnická koncese



25.  října  výčepnická  koncese,  o  kterou  si  zažádal  Rudolf  Čeněk,  byla  obecním
zastupitelstvem zamítnuta z důvodu potírání alkoholu a z té příčiny, že místní potřeba obyvatelstva
toho nevyžaduje.

Rozpočty
na  rok  1929  schváleny  byly  s  tím,  že  obec.  poslu  zvýšena  odměna  na  400  Kč,  obec.

tajemníku na 500 Kč a obec. starostovi snížena o 100 Kč a sice na 370 Kč. Nemístné šetření, tolik,
co posel při nejmenším zaslouží také! (Pozn. kronikáře.) Rozpočty vykazují potřebu Kč 15 141,
úhradu  Kč  4345,-.  Vykázaný  schodek  má  býti  uhražen  83% přirážkou  k  dani  činžovní  187%
k daním ostatním obec. přir. podléhajícím.

Jubilejní oslavy
27. a 28. října  oslavy důstojného rázu byly pořádány místními spolky pod protektorátem

místní  osvětové  komise.  Hlavní  podíl  na  nich  mělo  členstvo  zdejší  Tělocvičné  jednoty
„Sokol“,které se o provedení postaralo. V předvečer svátku samostatnosti uspořádán lampionový
průvod obcí k pomníku padlých vojínů, kde za svitu řeckých ohňů měl proslov o úctě k padlým
a o době válečné K. Jindrák, načež předneseny přiléhavé básně, zapěny hymny a po slavnostní salvě
vytroubena  z  kostelní  věže  „večerka“.

Druhý den po mši s průvodem, jemuž čelila hrstka „Sokolů“ a „Sokolech“ v krojích, šlo se
opět k pomníku. Zahájení měl předseda osvětové komise Čeněk Bohuslávek. Školní dítky přednesly
básně, sbor zapěl „Kdo za pravdu hoří“ a po té as ½ trvající, pěknou řeč o významu 28. října měl
bratr  náčelník  „Sokola“,  Emanuel  Macháček,  která  až  do  konce  byla  s  nevšedním  zájmem
posluchačstvem sledována. 

Divadlo
Závěr oslav bylo otevření nového jeviště s několika slovy kronikářovými a provedení na

něm div. hry P. Rudolfa „Na polském zámku“, která s úspěchem sehrána. Čistý výnos Kč 162,-
věnován „Sokolu“.

Vysoký věk
12. listopadu  dožil se otec zdejšího obchodníka Josefa Weigera jménem Ignác vysokého

věku, neboť dovršil sté výročí svých narozenin.

Jan Hůrka
Taktéž úctyhodného stáří 91 let dosáhl býv. zdejší řídící učitel, nyní ve výslužbě ve svém

domě čís. 50 bydlící, Jan Hůrka, za něhož byla as v r. 1878 vysázena alej lip podél silnice přes
náměstí  Chocholouškovo.  Lípy  přineseny  Janem  Jindrákem  a  V.  Chocholem  z  Klokočova.
Jmenovaný řídící za svého působení byl horlivým kulturním pracovníkem v obci zdejší. Životopis
jeho uveřejněn v „Českém Jihu“ z r. 1927, který jest v obecním archivu uložen.

Stavby
Během roku byly provedeny stavby tyto: na parcele čís. 91 postavil Frant. Fara stodolu,

krytou eternitem (krytina tato teprve v roce letošním počala se zde užívati) za Kč……….,na parcele
čís.…...postavil Josef Jindrák, zedník, obytný domek číslo 88 za Kč……., na téže parcele, poblíž
hřbitova postavena nákladem……Kč nová hasičská kolna, taktéž eternitem krytá. Na tuto kolnu
bylo původně rozpočteno 5000,-  Kč s tím, že řemeslníci  hasiči  udělají  příslušné práce zdarma,
ale dobrý ten úmysl zůstal jen úmyslem. Náklad na její dostavění v částce Kč……převzala politická
obec, ježto sbor neměl více finančních prostředků. - Konečně téměř ze základu přestavěna dolejší
kovárna Františka Horycha a pokryta eternitem. 

Rozšíření silnice



stalo se přestavěním hradební zdi dvora při čp. 26 na dolním konci náměstí,  která dříve
silnici zúžovala. Na přestavbu zdiva přispěla Okresní správní komise 100,- Kč a obec také 100,- Kč.
Dům čís. 26 koupil as se 4 měrami pozemků za 45 000,- Kč František Mára, domkář, který opět
prodal svoji chalupu 38 za Kč 18 000,- Ant. Nygrýnovi, koláři z Květuše.

Dar ministerstva školství
16.  listopadu  na podanou žádost obdržela veřejná obecní knihovna ve 12 svazcích knih

v ceně  315,-  Kč  a  sice  J.  Š.  Baar:  „Skřivánek“,  A.  Stašek:  „V temných  vírech“  III  díly,  Jan
Klecanda: „Cestami srdce“, F. Počta: „ Z minulosti naší země“, R. Svobodová: „Milenky“ II díly,
Jan  Vrba:  „Dolina“,  F.  Langer:  „Pes  druhé  roty“,  Jan  Havlasa:  „Šílené  lásky“  a  „Ze  všech
nejkrásnější“.

Dar pro chudé
30. listopadu došel dopis Američana Josefa Duška, v němž oznamuje, že se rozhodl zvětšiti

fond pro chudé na 50 000,- Kč a prostřednictvím banky zasílá 28 000,- Kč, z této částky má se dáti
do fondu 25 000,- Kč, 1500,- Kč rozdat mezi nejchudší co vánoční dárek a 1500,- Kč na vánoční
stromek pro školní dítky navštěvující školu nadějkovskou. - Za vzácný dar byl mu zaslán děkovný
přípis obcí spolu s blahopřáním k Vánocům a Novému Roku. Jeho dopis v archivu uložen.

Volby do okr. a zem. zastupitelstev
2.  prosince  provedeny  volby  do  okresních  a  zemských  zastupitelstev,  které  nerušeně

skončily o 2 h odpolední. Ze 317 voličů k volbě oprávněných zúčastnilo se voleb 284. Platných
hlasů u každé  volby odevzdáno 283.  Z těchto obdržely při  volbě do zem.  zast.:  1.  Čsl.  strana
národně sociální 24 hlasy,  2. Deutsche Arb. u. Wirtschaftspartai 1 hlas, 3. Strana Republikánská čsl.
zem. a malorol. lidu 151 hlas, 5. čsl. strana lidová 27 hlasů, 7. strana Živnostensko-obch. 56 hlasů,
8.  strana  Národně  demokratická  6  hlasů,  9.  strana  Komunistická  8  hlasů,  11.  str.  Sociálně-
demokratická 8 hlasů a 14. Deutsche Chr.-sociál Volkspartai 2 hlasy.

Při volbě do okresního zastupitelstva obdržely strany: 1. lidová 24 hlasy, 2. sociál.-dem.
7 hlasů,  3.  nár.  dem.  6  hlasů,  4.  komunist.  10  hlasů,  5.  nár.  sociál  11  hlasů,  6.  živnost.-obch.
30 hlasů, 7. republikánská 195 hlasů.

Přednáška
Téhož dne večer pořádána spolkem „Sokol“ v hostinci u Jandů přednáška se světelnými

obrazy pod názvem: Z Tunisu do Karthaga. Čistý výnos věnován školním dítkám, kterým druhého
dne předvedeny národní pohádky.

Počasí
Zima letošního roku byla mírná, v únoru bylo krásně jako na jaře. Březen se poněkud zhoršil

a také v dubnu bylo počasí nestálé. Za to od konce května do září téměř ani nesprchlo takže léto
bylo velmi suché a teplé. 

Úroda
Následkem nedostavení se dešťů obilí předčasně dozrálo a jaře, zvláště oves na jakosti a

množství hodně utrpěl. Otavy nebyly téměř žádné. Také vody bylo nedostatek a ještě dosud jí není
nazbyt. Ovoci, kromě švestek, ač i ty se urodily, posloužilo počasí znamenitě, neboť úroda jablek
nebyla již dávno taková jako letos.

Ceny
1 kg pěkných jablek stál Kč 1,-, 1 q žita 160,- Kč, 1 q pšenice 180,- Kč, 1 q ječmene 170,-

Kč, 1 q ovsa 16,- Kč, 1 q sena 80,- Kč i výše, 1 q slámy Kč 50 - 60,- . Dělník u dvora dostával v létě
10 až 12,- Kč, v zimě 6,30 Kč, pracovní oblek stál 100 - 150,- Kč, pro nedělní nošení z lepších látek
i s ušitím 400 - 600,- Kč, 1 pár obuvi do pole Kč 79,-, pro lepší nošení 99,- až 129,- Kč od firmy



T. Baťa, neboť jinak u obuvníků stály  více. Krabička zápalek stála 20 haléřů, 1 kg soli 2,20 Kč,
1 kg cukru 6,- Kč, 1 l petroleje 2,1, 1 l mléka 1,50, 1 q brambor 28,- Kč, 1 vejce 1,- Kč, 1 kg másla
20 -  24,-  Kč, 1 kg tvarohu 3,-  Kč, 1 kg vepřového masa 16,-  Kč,,  hovězího 14,-  Kč, telecího
10,- Kč, 1 husa stála 45,- Kč, 1 koza 100 - 200,- Kč, kráva dva až 3000,- Kč, 1 m dříví 60,- Kč, 1 q
uhlí 23,- Kč, za pronajmutou světnici platilo se 100 až 400,- Kč za rok, za povoz ke dráze 40,- Kč,
za 4 housky 1 Kč, 1 pecen chleba 5,-, velký 10,- Kč, za sklenici piva ½ l Kč 1,20 a vstupné do
zábav 5,- Kč.

Divadlo
26. prosince sehrána veselohra „Velbloud uchem jehly“ Čtenářsko-ochot. spolkem „Fikar“

za velmi hojné účasti obecenstva. Vybralo se přes 700 Kč.

Knihovna
Za půjčovací období  1927/28 učinilo 20 čtenářů 89 výpůjček a bylo přečteno 256 knih.

Inventární počet čísel zůstal nezměněn, ježto staré, svým obsahem potřebě čtenářstva nevyhovující
knihy vyřazeny, za něž dosazeny knihy nové. Bylo to jednak 12 svazků z daru ministerstva školství
a tři  přikoupeny z dotace obecní:  „Bratři“ od J.  Šauera,  20,-  Kč, „Dům u tisíce tonoucích“ od
V. Schöfera, 25,- Kč, a od Čerchovského „Nechť rozhodne osud“ za 19,- Kč.

1929

Fond školní 
4.  ledna fond  školní  založil  Jan  Hůrka,  říd.  učitel v.v.  fond  chudé  školní  mládeže

v Nadějkově, penízem 1000 Kč, kterýž fond uložen u místního Spořitelního a záložního spolku.

Úmrtí
Do konce března zemřeli v obci Františka  Ješutová, výměnkářka v Kališti, Jaroslav Janda,

syn hostinského v Nadějkově a Ignác Weiger, býv. košerák a otec místního obchodníka.

Topoly 
19.  března  poraženy  3  topoly  naproti  obecnímu  domku  č.  74.  Posledních  ozdob  obce

pozvolna ubývá a praktický duch člověka neponechá tu z krás přírodních nic, než holou planinu.
Nebude tu snad po čase než několik k sobě nakupených zděných škatulek, neboť stále se kácí, ale
nesází.

Změna vlastnictví
1. května převzal hostinec od Josefa Reichla , který se do statku čís. 4 přestěhoval, (Josef)

Frant. Pánka.

Divadlo
Téhož  dne  sehráno  pro  spolek  „Sokol“  divadelní  představení  se  zpěvy  „Zasnoubení  na

manévrech“. Před tím, o svátcích velikonočních dne 24. března sehrána div. hra od Quido Maria
Vyskočila „Továrník“.

Úmrtí



9. června zemřel ve vlastním domku č. 50 Jan Hůrka, říd. učitel v.v. ve věku 91 ½  roku.
Pohřeb konal se za pěkného počasí dne 12. června za hojné účasti občanstva. Nad rakví v kostele
promluvil jímavými slovy farář Veselý, nad hrobem o životě zesnulého říd. učitel Bohuslávek.

Dar Jos. Duška
13. června došel Josefem Duškem z Ameriky poukázaný obnos 50.000 Kč pro fond zdejších

chudých příslušníků, čímž vzrostl fond, zvaný „Duškův“ na 100.000 Kč. Je to dozajista vzácný
projev přízně svému rodišti, věnovati tak značný obnos a ještě vzácnější projev ryzího charakteru,
že věnován chudině nejpotřebnější!

Požár
27. června vypukl ve ¼ na 4 h ráno požár u Václava Petra, rolníka v Hubově číslo 4, jemuž

padly za oběť hospodářské budovy. Jak požár vznikl se nezjistilo, ač byly doměnky, že byl založen.
Mohlo se však také státi, že vznikl odhozením nedopalku cigarety některého z tesařů, kteří zde den
před  tím  pracovali  na  krovu  nových,  ku  stodole  přistavěných  chlívků.  Zničené  budovy  byly
do konce roku znovuzřízeny.

Vichřice
4. července navečer o 7. h. přihnala se po parném dni bouře s vichrem, ve zdejší krajině

nezvyklým,  který  veliké  škody  způsobil  na  stromoví  lesním  i  alejovém,  vyvraceje  napořád
i mohutné kmeny lesních velikánů, přerážeje pně i vrcholy jejich jako skleněné tyčinky a jako pírka
sem tam je rozmetav. Spoušť lesů je ohromující a škoda u velkostatku se odhaduje na 1 ½ milionu
Kč. Také aleje stromové podél silnic zle byly vichřicí zpustošeny, zvláště pak topoly podél staré
silnice na „Homole“, neboť sedm jich bylo vyvráceno. Jeden padl na střechu hasičského skladiště
a značně ji poškodil. Jedna z lip po staletí stojících u silnice k Jistebnici, kdež podle sochy mezi
nimi umístěné , „u sv. Jana“ se říká, byla taktéž sčesnuta, čímž krásný kolorit obou lip, jež z dáli
vyhlížely jako jeden mohutný, košatý strom, velmi utrpěl. V aleji podél této silnice vyvráceny také
ještě tři topoly. Mimo to smetla vichřice z mnohých střech tašky, hlavně cementové,  jež nebyly
maltou podmazány. Osvědčila se v tom čase krytina eternitová, která vichrem poškozena nebyla.
U Kaliště, za bouře jedoucí vůz převržen koly vzhůru, za parkem, na „Stračím vrchu“ (směrem
k Šichově  Vesci)  rozmetány  kupy suchého  jetele,  na  Homolích,  kde  domkář  Stehlík  právě  byl
s potahem  na  poli  pro  krmení,  při  prudkém  vzedmutí  vichru  dobytek  zahnán  „na  Pohodnici“
a 19tiletá  dcera zanesena  větrem k Boučí,  kde  vržena  do strouhy,  bouři  přečkala.  V mohutných
sloupcích  zdvíhal  se  prach,  že  nebylo  viděti  na  několik  kroků a  z mračen závratnou  rychlostí,
s hukotem po obloze se ženoucích,  spustil  se mohutný liják i  kroupy. Byla to politování hodná
spoušť, která se naskytla oku divákovu, když po řádění vichru se venku rozhlédl. Až srdce zabolelo
a div že nezaplakal nad padlými a zpřeráženými stromy na všech stranách. Kroupy sice také padaly,
ale tolik škod jako vichřice nenatropily.

Výroční oslava 
21. července uspořádán o 2 h. odpolední průvod obcí s hudbou na oslavu padesátého výročí

trvání  Sboru  dobrovolných hasičů  v Nadějkově.  O 3 h.  na zahradě  hostince  „U Jandů“ zdařile
provedena veselohra „Falešná kočička“. Po té koncertovala místní hudba až do večera, kdy slavnost
uzavřena „Věnečkem“.

Koupě 
17. srpna koupil místní Spořitelní a záložní spolek budovu na náměstí čp. 19 od Rudolfa

a Anny Čeňkových, kteří v roce 1927 převzali obchod i dům od Eduarda Steinera za 80.000 Kč
a nyní obdrželi za totéž s krámským zařízením, kolnou, stájemi a zadním dvorem až na 1 m od
stodoly 90.000 Kč; další  část  nemovitosti  a sice za stodolou louku a samotnou stodolu prodali
zvláště za 26 tisíc Kč Josefu a Marii Buzkovým z Hubova. Spořitelní a záložní spolek (Kampelička)



užívá jedné místnosti v přízemí, na místě býv. Poštovní úřadovny, další  pak místnosti  v přízemí
s krámem pronajala Karlu Jindrákovi za 1500 Kč ročně.

Divadlo
28. září sehráno div. představení „Následky rozvodu“ v hostinci Františka Pánka. Výnos

věnován ochotnickým spolkem „Fikar“ místnímu hasičskému sboru. 
28.  října  sehrána  div.  hra  z doby  válečné  pod  názvem  „Vrah“  ve  prospěch  tělocvičné

jednoty „Sokol“, jejíž členové hru vypravili a sehráli.

Dar
1.  listopadu  daroval  Josef  Dušek,  na  nás  nezapomínající  krajan  americký,  na  obecní

knihovnu 2000 Kč a na polévky pro chudé, školní  dítky Kč 1000,-  o čem ve schůzi  obecního
zastupitelstva  jednáno  a  zvolena  čtyřčlenná  komise  ku  výběru  knih.  Na  knihy,  zakoupené
z uvedeného  daru  po  návrhu  knihovníka  Karla  Jindráka,  přijde  přitisknouti  „Zakoupeno  z daru
amerického krajana Josefa Duška“.

Knihovna
7.  prosince došly  zakoupené  knihy  v ceně  1330  Kč.  Zbývající  částka  zatímně  uložena

a bude použita k zakoupení dalších knih neb ku zřízení nové skříně. Došlých knih bylo celkem 40
vázaných  a  tři  brožované,  tyto  byly  k vázaným  dány  zdarma  Masarykovým  lidovýchovným
ústavem, od něhož knihy zakoupeny. Mezi objednanými knihami byly následující spisy: J. Š. Baar:
Na  srdci  přírody,  Paní  komisarka,  Báby  a  dědkové,  Jan  Cimbura,  Poslední  rodu  Sedmerova,
Poslední soud. Karel Klostermann: Mlhy na Blatech. J. Vrba: Bažantnice, Alois Jirásek: Filosofská
historie, Bratrstvo, Jar. Medek: Ohnivý drak, Ostrov v bouři, Veliké dni, Mohutný sen, Anabase.
K Reis: Horské kořeny, Zapadlí vlastenci. Ignát Hermann: Z chudého kalamáře, Vdavky Nanynky
Kulichovy.  J  Konrád:  Dědeček  Sejk,  J.  Mošna:  Jak  jsem se  měl  na  světě,  J.  Župan:  Pepánek
Nezdara,  Daneš  Domin:  Dvojím rájem.  E.  St.  Vráz:  Z cest,  -  Deník  plukovníka  Švece,
T. G. Masaryk: Ideály humanitní, J. Čapek: Ad hoc. J. Arbes: Anděl Míru, J. Scheinpflug: Trhači
protěží, Gončarov: Oblomov, Dostojevskij: Zápisky z mrtvého domu, Bratři Karamazovi. Sokol-
Tůma: V záři milionů.

V roce 1928/1929 od 1/11 - 1/V. bylo učiněno 22 čtenáři 117 výpůjček a přečteno 311 knih; 
příspěvky činily 27,60 Kč, kromě dotace obecní v částce 250 Kč.

Divadlo
26. prosince sehrána místními hasiči letos podruhé div. veselohra „Falešná kočička“. Výnos

hry věnován na úmor dluhu za motorovou stříkačku.

Povětrnost
Zima  byla  letošního  roku  nezvykle  tuhá.  Hned  na  Sylvestra  počal  padati  sníh  z něhož

vznikly veliké závěje. Celý měsíc leden silně mrzlo, ale nejtužší mrazy dostavili se teprve v únoru,
kdy dosahovaly až 37° pod nulou. Mnoho zvěře zahynulo jednak mrazy, jednak tím, že nemohla
k potravě pro spousty sněhu, který jen pozvolna tál a zbytky jeho bylo viděti ještě v polovici dubna.
Teprve v druhé polovici počali lidé síti, ale studeno trvalo do konce měsíce. Od 15. do 20. července
byla  velká  horka,  podzim  byl  suchý  a  teplý  a  nastavší  nová  zima  až  do  konce  roku  mírná.
O Vánocích napadlo něco sněhu, který však neměl dlouhého trvání.

Ceny
Ceny obilí ode žní značně poklesly vzhledem k vysoké světové sklizni a klesají stále. Po

žních platilo se za žito 125 Kč za 1q, ječmen 135 Kč, oves 110 Kč, pšenice 160 - 180 Kč; ceny
kromě u pšenice poklesly o 20 - 25 Kč do konce roku. Brambory stály 15-20 Kč a bylo jich hojně.
Ceny ostatních produktů, potřeb a mzdy zůstaly nezměněny oproti loňsku, kromě dříví, jež stojí 75-



80 Kč 1m3 na pálení, tedy o 15 - 20 Kč je dražší než loni. Dříví vesměs prodáváno na papír a stavby
továrnám, takže palivového mnoho nezbývá a to jen hodně vadné. 

Rusíni
Na obrábění  dřeva,  poraženého  vichřicí  v červenci,  byli  povoláni  Rusíni  z Podkarpatské

Rusi, kteří v počtu 40-60 od srpna do prosince v lesích zdejšího velkostatku pracovali, žijíce tam
ve dřevěných boudách a živíce se hlavně mlékem, chlebem a špeckem (slaninou). Mnozí z nich byli
naučeni píti 98° denaturovaný líh.

Stavby
V roce 1929 postaven sestrami Fr.   a Marií  Pilařovými z Hronovy Vesce obytný domek

u silnice proti rybníku Kuželi, který obdržel číslo popisné 89. Je přistavěn na štít sousedního stavení
v majetku Josefa Fořta, jenž za dovolení a ústupek místa mezi stavbami jako klín tam zbývajícího
obdržel částku 600 Kč zůstávaje však i nadále vlastníkem zdi. Majitel novostavby pak jest povinen
zeď ze své strany v čas potřeby opravovati. Dále u domku č. 9 vystavěl Marian V. Janda novou
stodolu.

1930

Zábavy
Vzhledem k tomu, že je letos dlouhý masopust, je pořádáno hojně zábav. Každé neděle neb

soboty pořádán ples. Během měsíce ledna pořádán v hostinci „u Jandů“ ples hasičů nadějkovských,
pak vratišovských, „u Pánků“ ples Mládenců a dívek, v únoru „u Pánků“ ples hasičů ze Starcovy
Lhoty a v hostinci „u bílého lva“ ples hasičů z Brtce. K těmto přistupují též zábavy o neděli a úterý
masopustních.

Udělení koncese
25. února  doporučila obecní rada žádost Františka Pánky, hostinského v Nadějkově č. 46

o udělení koncese provozování autodopravy z Nadějkova do Stupčič k příznivému vyřízení.

Oslava narozenin
7.  března  oslava  narozenin  prezidentových  důstojně  provedena  sborem  učitelským  za

účinkování žactva v hostinci „u Pánků“. Přednášku o životě presidentově měl říd.  učitel  Čeněk
Bohuslávek.  Oslava zahájena sborovou písní „Český lev“, pak vyslechnuta se zájmem přednáška,
načež mužský sbor zapěl „Sláva Tobě“ od Smetany. Po té přišly na řadu zpěvy žactva a div. hra:
V srdci matčině. Též účinkovalo žactvo „Sokola“ pořadovými cviky a skupinkami za doprovodu
sokolských  písní.  Večer  pořádal  „Sokol“  schůzi,  na  níž  promluvil  starosta  spolku  MUDr.  Jan
Blabol. Oslavy školní opakovány v neděli dne 9. března, návštěva byla malá.

Úmrtí Al. Jiráska
12. března zemřel velikán našeho národa, spisovatel a buditel národního uvědomění, Mistr

Alois  Jirásek,  tvůrce  „Temna,  „Psohlavců“  a  jiných  vysoce  cenných  prací  belletristických.  Pro
národ český jest jeho úmrtí velikou ztrátou, neboť tomuto mnoho prospěl prací, vykonanou na roli
národní.

Dráha



14. března byla v Chýškách schůze obcí okolních stran jednání o projektované dráze Plzeň
– Brno a zvoleni do výboru za 11 obcí: Václav Dvořák, mlynář na „Micáskově“, Antonín Souček,
obchodník v Nadějkově a Stanislav Horný, ředitel škol v Chýškách, kteří mají sledovati akci obcí
ostatních a býti bedlivi, by nebyla propasena příležitost vedení dráhy zdejší krajinou.

Koncese hostinské a autodopravy
30. března usneslo se obecní zastupitelstvo doporučiti k příznivému vyřízení okres. úřadu

v Sedlčanech žádosti o koncesi hostinskou a výčepnickou Frant. Pánky, v čp. 46 a Karla Jindráka,
kupce v čp. 19 kde až dosud ty živnosti byly provozovány.

Dále  zamítlo  žádost  Jana  Špindlera  z  Jistebnice  o  udělení  koncese  na  periodickou
autodopravu osob a zboží z Jistebnice do Nadějkova a Stupčic, ježto autodoprava byla již povolena
Fr. Pánkovi.

Divadlo
21. dubna sehrána Čtenářsko-ochotnickým spolek div. hra „V podkroví i saloně“.

Sčítání zem. a živ. závodů
27.  května  provedeno sčítání  zemědělských závodů a  živnostenských závodů.  Sčítacími

komisaři  ustanoveni okresním úřadem pro 1. obvod Karel Jindrák,  pro druhý Antonín Souček.  
Celková výměra obce činí 530 ha 25 a 57m3. 102 zemědělci obhospodařovali 785 ha 32 a půdy,
z čehož v obci Nadějkov 461,79 ham Nosetín 194,36 ha, Petříkovice 13,47 ha, Jetřichovice 3,30 ha,
Starcova Lhota 112,02 ha, Pohoří -,38 ha.

Pozemky přespolních hospodářů v obci Nadějkov činí 23,08 ha a nepatřící k zemědělským
závodům 45,38 ha.

V obci Nadějkov chová 119 zemědělců: 22 koně, 95 telat, 10 býků k chovu, 4 býky na žír,
70 jalovic k chovu, 3 na žír, 78 dojných krav, 105 dojnic používaných též k tahu, 29 mladých volů,
6 na žír, 22 k tahu, celkem 422 kusů skotu. Dále chovány 4 jehňata, 4 bahnice, tyto daly 7 kg vlny;
v obci,  zvláště  v  malých  domácnostech  chováno  98  kozího  bravu,  77  podsvinčat  a  ve  větších
6 plemenných sviň. Drůbež je zastoupena 253 kuřaty, 1346 slepicemi, 659 housaty, 136 husami,
29 káčaty, 16 kachnami, 11 letošními krůtami a 3 perličkami.

Zemědělská půda obce jest složena ze 302,16 ha orné, 99,11 ha luk, 3.48 ha zahrad, 44,04 ha
pastvin. Nezemědělská ve výměře 336,53 ha skládá se ze 312,97 ha lesa, 6,40 ha rybníků, 2 arů
ostatní vodní plochy, 10,12 ha parků a okrasných zahrad, 6,06 ha ploch zastavěných a 96 arů ostatní
neplodné půdy.

V roce 1930 bylo oseto:
pšenicí  ozimou 11 ha 77 a,  pšenicí  jarní 24 a,  žitem ozimým 102 ha 26 a,  žitem jarním 20 a,
ječmenem jarním 41 ha 85 a, ovšem 47 ha 84 a, soureží 50 a, hráchem 10 a, směskou 1 ha, mákem
29 a, brambor ran. 20 a pozd. 50 ha 60 a, řepou 41 a, zelím 57 a, jetelem 43 ha, luk dočas. 50 a
a úhorem zůstalo 56 arů.

Návštěva Jos. Duška, dar škole
17. června přijel navštíviti svou rodnou obec po dvouleté přestávce vzácný náš krajan Josef

Dušek. Ubytoval se jako obvykle v hostinci „u Jandů“. Jeho pobyt v Nadějkově jest pro občanstvo
velikou událostí a zanechává po sobě znatelných stop ve způsobě obdarování chudých peněžitými
dárky.  Letos  pamatoval  vzácný náš  krajan  také  na  obecní  knihovnu a  přislíbil  dáti  10 000 Kč
na zakoupení  knih.  Snažili  jsme  se  mu  odvděčiti  srdečným  uvítáním.  Jakmile  se  proslechlo,
že „Dušek“ přijel, nad střechami obydlí nadějkovských občanů zavlály prapory a po poledni sešli se
„u Jandů“ veřejní činovníci, aby krajana i s chotí jeho pozdravili a uvítali.  Po několika slovech
kronikářových, při nichž mnohému z přítomných se zarosily zraky, zahrála hudba pod okny hymny
a pochod a pak rozpředl se živý hovor s oslavencem. Přišla též gratulantka, Josefa Havlová z č. 77
a s  podáním kytice  krajanu,  pronesla  několik  blahopřejných  veršů.  -  Krajan  pohnutým hlasem
děkoval za srdečné uvítání a ve slovech k přítomným zrcadlila se láska k otčině, ku „staré vlasti“,



do které prý vždy rád zavítá, třebaže jeho domov je za mořem, kde také jeho vlast. - Hudba hrála
dle přání krajanova směs národních písní a on sám, jsa v dobré náladě, pěl „Andulko šafářova…“,
„Pode mlejmen nade mlejnem husy se perou… “ a dle způsobu amerických Čechů: „Kde domov
můj – kde  vlast  je  má…“ Bylo všem radostno a  rozjařeni  byli  i  občané přišedší  s  hudebníky.
K večeru, as o 6 h rozloučil se krajan Dušek s rodnou obcí. Před autem, kterým odjížděl do Tábora,
šla kapela, vzadu ostatní doprovázeli hostě k lípám „u sv. Jana“, na silnici k Jistebnici, kde setrvali,
volajíce pozdravy za odjíždějícími manželi Duškovými. - Krajan daroval při své návštěvě 500 Kč
školním dítkám na výlet.

Biřmování
6. června provedeno za hojné účasti biřmování. Počasí bylo velmi příznivé.

Oslava
5. července uctilo občanstvo jako obvykle památku Mistra Jana Husa průvodem ku hranici

na „Homole“, kde měl proslov říd. učitel Č. Bohuslávek.

Dar Josefa Duška
29. července  přijel ještě jednou zpět krajan Dušek z lázní Poděbrad, kde trávil dny svého

pobytu ve staré vlasti, aby složil    pro chudé 25 000 Kč na fond a 5000 Kč na obecní knihovnu
v hotovosti.  Oněch 25 tisíc Kč byl dar jeho manželky jakožto projev uspokojení nad přivítáním
občanstva. Josefě Havlové za přání z minulé návštěvy zanechal krajan 50 Kč.

Účty obecní
21.  září  schváleny  obecním  zastupitelstvem  účty  za  rok  1929  a  vykazují:  příjem

25 102,06 Kč, vydání 24 210,86 Kč, hotovost 891,20 Kč.

Odbývání schůzí
Zároveň usneseno, aby schůze obec. zastupit. byly nadále odbývány v místnostech hostince

Václava  Jandy,  kde  jest  nejzpůsobilejší  místo.  Schůze  finanční  rady  a  obecní  rady  mají  býti
odbývány v hostinci Frant. Pánky.

Divadlo
28. září sehrána členy hasičského sboru divadelní hra „Na manželské frontě klid“.

Jeviště
   října  odbývána schůze Čtenářsko-ochotnického spolku „Fikar“ ve škole,  kde jednáno

o přemístění jeviště. Schůze byla velmi bouřlivá, ježto byly dvě strany: prvá  trvala na ponechání
jeviště „u Pánků“, druhá usilovala o přemístění do hostince „u Jandů“, kde je větší sál s podlahou
parketovou a též k očekávání  větší  návštěva o divadlech.  Hlasováno lístky a volba dopadla ve
prospěch  přemístění  jeviště.  Po  provedené  volbě  vystoupilo,  jsouce  nespokojeno  s  výsledkem
hlasování osm členů ze spolku.

Divadlo
26.  října  sehrána členy „Sokola“ za součinnosti  členů Čt.  och.  spolku div.  hra „Václav

Hrobčický z Hrobčic“ od Lad. Stroupežnického. Před divadlem měl proslov na oslavu 28. října
řídící učitel Č. Bohuslávek.

1. listopadu hra opakována.

Večírek mikulášský 
6. prosince pořádán „Mikulášský večírek“ spolkem Sokol, účast byla malá.

Daru rozdělení



8. prosince  ve schůzi obec. zastupitelstva rozdělen dar krajana Josefa Duška a část úroků
z fondu třiceti osobám po 130 Kč a 19 osobách po 60 Kč, celkem rozděleno 5040 Kč. Pro školní
dítky věnoval krajan 2000 Kč za které zakoupeny části oděvů a předplaceny polévky „u Jandů“.

Příspěvek nezaměstnaným
26. prosince  rozdělen obec. zastupitelstvem vánoční příspěvek ministerstva sociální péče

pro dítky nezaměstnaných a sice 4 díly po 30 Kč a 10 dílů po 20 Kč ve způsobě lístků na zakoupení
potravin.  Téhož dne večer sehrány ochotníky za režie MUDra Jana Blabola tři  aktovky s velmi
dobrým úspěchem, neboť čistý výnos divadla obnášel na 600 Kč.

Organisace znovuustavení
8.  prosince  znovuustavena  organisace  Republikánského  dorostu  a  předsedou  zvolen

Václav Buzek, rolnický syn z Hubova.

Úmrtí
31.  prosince  zemřel  věhlasný  profesor  a  primář  všeobecné  nemocnice  v  Praze  MUDr.

Ladislav Sylaba ve věku 62 let.

Stavby
Během roku přestavěl Václav Janda svůj hostinec nákladem as 2 x sto tisíc Kč a sice zřídil

poschodí a v něm prostorný sál s parketami. Dne 13. července měl v něm první zábavu, která byla
hojně navštívena.

Knihovna
V půjčovacím období od 1./11. 29 do 1./5. 30 bylo učiněno 26 čtenáři 72 výpůjček a půjčeno

214 knih.

Sčítání lidu
Dne 1. prosince provedeno sčítání lidu a výsledky byly v obci Nadějkov následující:

Osada čítá: domů: bytových stran: obyvatel

Hubov 10 12 51

Kališť 20 28 110

Nadějkov 95 136 401

Celkem 125 176 562

Povětrnost
V lednu byla zima mírná, v únoru počalo mrznouti, ale mrazy nedosahovaly té výše jako

loni, bylo průměrně 12°C. V březnu do 10.tého bylo krásné, skoro jarní počasí, pak se zhoršilo,
neboť sněžilo  a  mrzlo  po několik  dnů.  Koncem dubna a  počátkem května  velmi  pěkné počasí
přerušeno dne 9.tého sněhem, který celou krajinu přikryl a s ním i chladno se dostavilo. V létě
častěji pršelo a podzim byl mírný.

1931
                           



Nouzové práce
11. ledna usneslo se obecní zastupitelstvo zmírniti nouzi nezaměstnaných osob v počtu 52

opravou sešlých cest obecních a o příspěvek na úhradu prací těch  zažádati k ministerstvu veřejných
prací, které příspěvky takové poskytuje.

Knihovna obecní
18. ledna došly knihy z vazby od Jana Škody v Milevsku pro obecní knihovnu v počtu 210,

z nichž 180 zakoupeno z daru amerického krajana, Josefa  Duška. Knihy stály 4600 Kč, koupeny od
nakladatelství  „Knihy  dobrých  autorů“  (Kamily  Neumanové  z Prahy)  které  bylo  dárcem
doporučeno, docílená sleva činila 600 Kč, vazba pak stála 967 Kč, takže dar 5000 Kč byl téměř
úplně  vyčerpán.  Veškeré  knihy  z obecní  knihovny  za  pomoci  několika  čtenářů  přeřazeny
a očíslovány v bytě (pokladní) knihovníkově a dány pak zpět do skříně, umístěné ve školní budově.
Sestaven  nový  seznam knih,  dle  kterého  čítá  obecní  knihovna  550  běžných  čísel  565  svazků.
Knihovna jest pilně vyhledávána čtenáři jichž počet činil k dnešku 42. Půjčuje se v neděli a svátky
od 1-2h odpolední. Na titulní listy darovaných knih vytištěno:
(razítko)         ZAKOUPENO Z DARU

   AMERICKÉHO KRAJANA
 JOSEFA DUŠKA

Poštovní doprava
23. ledna usneseno v obec. zast. většinou hlasů a za přítomnosti zástupce ředitelství pošt

a telegrafů, doporučiti zadání poštovní a osobní dopravy na Stupčice Janu Špindlerovi, povozníku
z Jistebnice, jenž již delší dobu dopravu osob na této trati pravidelně obstarává.

Zábava
17.  února  pořádán  u  V.  Jandy  „maškarní  věneček“  na  rozloučenou  s masopustem,  kde

hojnost masek taneční rej zpestřilo.

Oslava
8. března na oslavu narozenin presidentových uspořádal učitelský sbor školní besídku.

Příslušníci
11. března přijat do svazku domovského obce zdejší Václav Pešek s rodinou, ze Stříteže,

(krejčí čp. 21).

Hasiči
Schváleny stanovy Sboru dobrovolných hasičů obec. zastupitelstvem.

Poplatek
K žádosti obecního prohlížitele dobytka a masa, Josefa Weigra, přiznána obec. zast. odměna

1 Kč za prohlídku 1 kusu jatečného dobytka pro prohlížitele a ve prospěch obce 2 Kč za certifikát.

Divadlo
6. dubna  provedena Čtenářsko-ochotnickým spolkem „Fikar“ div.  hra „Srdce“ s výnosem

Kč 449,50.
3. května členové „Sokola“ spolu se členy „Fikara“ sehráli divadelní veselohru od Longena:

C.k. polní maršálek, jež vynesla hrubého příjmu 688 Kč.

Baťova prodejna
15. dubna otevřena v čp. 26 prodejna obuvi firmy Tomáš Baťa, Zlín. Jest největším českým

a jedním z největších  světových  podniků  svého druhu.  Prodejny  má  nejen  v každém městečku



v republice čsl., ale i ve všech městech takřka celého světa. Levné ceny Baťových výrobků jsou
přístupné  nejširším  vrstvám,  takže  dnes  téměř  každý  nosí  obuv  od  Bati.  Malé  živnostenské
provozovny obuvnické zvolna mizí, zatlačovány průmyslem a obuvníci, pokud nejsou zaměstnáni
v továrnách, jen ztěží jsou sto žíti z výdělku svého řemesla. 

- Heslem Baťových závodů jest služba veřejnosti a on sám veškeru svojí energii ve prospěch
veřejnosti  obrací,  takže  tím daleko předstihuje  jiné  a  požívá  také  v tom směru veliké vážnosti.
Prodavačem ve zdejší prodejně jest Josef Smejkal, obuvník z Počátek.

Knihovna
1. května skončilo půjčovací období v obecní knihovně. Učiněno 49 čtenářů 229 výpůjček

a přečteno 497 knih, na příspěvcích vybráno 23,60 Kč. Nejčtenější knihy byly : „Otec Kondelík
a ženich Vejvara“, „Tchán Kondelík a zeť Vejvara“ od Ignáta Hermana, dále „Paměti lékařovy“,
série dobrodružných románů z revoluce francouzské ze století 18. Od Alexandra Dumasa a spisy
J. Š. Baara, kněze z Domažlicka.

Stavby
V měsíci květnu přestavěl část domku čp. 59 František Myslivec, novou stodolu a stáje při

silnici postavil J. Čipera při čp. 15, chlév k domku čp. 81 přistavěl Josef  Říha.

Ceny
Ceny zemědělských plodin, výrobků a dobytka se velmi změnily. Tak ceny obilí od února,

kdy stálo žito 75 Kč, pšenice 130 Kč, oves 78 Kč, ječmen 120 Kč, stouply u žita a ovsa až o 90%
neboť  žito  prodáváno  na  nádraží  v Božejovicích  neb  Stupčicích  v prvé  polovině  května  až  za
150 Kč 1q, oves za 140 Kč. Ceny byly vysoké, ale hospodáři přebytky dávno prodali za nízké ceny
dřívější a nemohli tudíž nyní více utržiti. Ceny dobytka, kterého má každý dostatek, jsou naproti
ceně obilí zase velmi malé, takže chovatelé nedostávají ani tolik, zač na podzim koupili a prodávají
se značnými ztrátami,  1 kg živé váhy u mladého dobytka do dvou let  přichází  as na 2,50 Kč.
Vepřový  brav  má  cenu  kolem  5  Kč  za  1  kg  ž.  v.  a  ještě  ani  kupců  není.  Každý  pociťuje
hospodářskou  tíseň,  všeobecně  „krise“  nazývanou,  která  se  jeví  ve  všech  odvětví  lidského
podnikání  a  lidé  s obavami  hledí  do  budoucna,  nevěstícího  nic  dobrého.  Obchod  a  průmysl,
podmíněný prospíváním zemědělství, také velmi vázne, neboť lidé omezují své nákupy na míru
nejmenší.

Nezaměstnanost 
z té  příčiny  vzniklá,  nabývá  velkých  rozměrů,  takže  stát  byl  nucen  poskytnouti

nezaměstnaným  podpory  ve  způsobě  poukázek  na  odběr  potravin  v určité,  na  poukázkách
vyznačené  hodnotě.  I  zdejší  obec  obdržela  poukázky,  které  rozděleny  přihlásivším se
nezaměstnaným  následovně:  na měsíc  únor  přiděleno 50 poukázek po 10 Kč a poděleno jimi
25 osob,  na  březen  100  poukázek  po  10  Kč  a  poděleno  42  osob  po  20  až  30  Kč,  na  duben
50 poukázek a poděleno 25 osob.

Oslava
5. července pořádána obvyklá oslava uctění památky Mistra Jana Husa pálením hranice na

vrcholu homolí o ½ 9h večer, kde měl přednášku K. Jindrák.

Rozpočet obecní
2.  srpna schválen  obecním  zastupitelstvem  na  rok  1931  se  schodkem  8152  Kč,  který

usneseno uhraditi 62% přirážkou k dani činžovní a 152% přirážkou k daním ostatním.

Příslušníci
25. srpna přijata do domovského svazku Antonie Fořtová, vdova po zdejším řezníku.



Cesty správa
Obecní zastupitelstvo se usneslo vyplatiti 850 Kč co náklad na správu cesty z „Nové“ silnice

na Homole Janu Šitnerovi z Kaliště. Též schváleno vyplacení mzdy dělníkům při opravách cesty
homolské denně 15 Kč.

Obvod zdravotní
Dále usneseno všemi hlasy nedopustiti přeložení zdravotnického obvodu nadějkovského do

Chýšek vzhledem k dlouholetému trvání obvodu v místě, položení Nadějkova ve středu přidělených
obcí,  jeho  poloze  a  všem ostatním náležitostem,  mezi  jinými  též,  že  sestává  z 11  obcí  okresu
sedlčanského a pouze tří obcí z okresu milevského.

Slavnost  obžinková
30.  srpna  pořádána  „Místní  organisací  republikánského  dorostu“  obžinková  slavnost  za

hojné  účasti  občanstva  a  příznivého  počasí.  Průvod  mající  v předu  členy  a  členky  organisace
v národních  krojích  odebral  se  s hudbou  na  pole  panské,  „Petranice“  kde  nejprve  měl  proslov
o obžinkách  Josef   Buzek,  rolník  z Hubova  a  po  té  svázáno  poslední  obilí  v snopy,  zazpíváno
a zatančeno.
Závěr slavnosti byla taneční zábava u Jandů.

Čestné občanství
6.  září za dlouholetou zdravotní službu jmenován čestným občanem MUDr. Jan Blabol,

státní obvodní lékař v Nadějkově.

Divadlo
28.  září  sehrána  Čt.  ochot.  spolkem  „Fikar“  divadelní  hra  Arnošta  z Wildenbruchu:

„Chocholouš“ ve prospěch hasičské pokladny. Příjem činil 616,70 Kč.

Besídka školní
13. prosince za účinkování školních dítek všech tříd pořádána u „Jandů“ s výnosem 258 Kč.

Úroky z fondu 
16. prosince úroky z fondu Josefa Duška rozděleny k Vánocům následovně: 42 osoby po 80

Kč,  11  osob  po  40Kč,  dvě  chudinské  podpory  40  a  30  Kč,  zbytek  ponechán  na  rozdělení
k sv. Josefu.

Úmrtí Josefa Duška
22. prosince  došla tragická zvěst, že mecenáš obce, náš milý a vzácný krajan Josef  Dušek

z Ameriky, zemřel dne 5.  prosince 1931, podlehnuv operaci. Pro obec a zdejší chudé je to rána,
která hluboko a bolestně dotkla se srdcí všech, kdož jej znali, kteří jej radostně vítávali při zájezdu
k nám  i  všech,  kdož  užívali  darů,  z jeho  velikého  dobrodiní  plynoucích.  Buď  nehynoucí  čest
a paměť jeho památce! Památko jeho žij mezi námi, neumírej v srdcích našich, ale svěť jim vždy
jasným, nezkaleným světlem té krásné duše,  která vždy byla prodchnuta čistým ideálem lidství
a křesťanské  lásky  k bližnímu!  Se  srdcem  zakrváceným  vzpomínáme  Tebe,  náš  drahý  Dušku,
loučíme  se  s Tebou  a  sklíčeni  v srdcích  i  v duších,  dáváme  Tobě,  náš  milý  krajane,  poslední
S Bohem!

Divadlo
26.  prosince  sehrána  Čtenářsko-ochotnickým spolkem „Fikar“  divadelní  hra  od  Viktora

Fraňka: Hřích lesního Křikavy, s výnosem 936,60 Kč mimo hudbu, která stála 200 Kč.

Rozpočet obecní



30.  prosince  schválen  obecní  rozpočet  na  rok  1932  ve  schůzi  obecního  zastupitelstva
a schodek 8 986 Kč usneseno uhraditi 62% přirážkou k dani činžovní a 152% přirážkou k daním
ostatním.

Obvod zdravotní
Obec.  zastupitelstvo usneslo se vyslati do Prahy deputaci, sestávající ze starosty Antonína

Součka,  předsedy  Republikánské  strany  Josefa  Buzka,  rolníka  v Hubově  a  Václava  Dvořáka,
mlynáře na „Micáskově“ (Vratišov). Dále usneseno najmout byt pro lékaře v domě Spořitelního
a záložního spolku v Nadějkově čp. 19 za roční nájem 1500 Kč.

Stavby
Během roku postaven přistěhovavším se v minulém roce rodákem zdejším z čp. 33, Janem

Dvořákem,  četnickým  strážmistrem  v.v.,  vilový  domek  poblíž  silnice  na  Jistebnici  vedoucí,
nákladem Kč 80 000  dle vlastního vyjádření.

Nouzové práce
V roce  1931  bylo  poukázáno  ministerstvem sociální  péče  Kč  11 000.-  co  příspěvek  na

obecní nouzové práce nezaměstnaným. Příspěvek usneseno obecním zastupitelstvem ve schůzi ve
schůzi dne 22. listopadu konané,  rozvrhnouti takto: na cesty nadějkovské 5 000.- Kč, kališťské
2 500.- Kč a hubovské 3 500.- Kč. Denní plat pro dělníka na nouzové práce určen 12 Kč za 8h
práce, za roztlučení 1 m3 kamene 16 Kč. Z toho si platí dělník nemocenské a starobní pojištění,
jakož i použije svého nářadí. Za dovoz 1m3 štěrku ze Skalnic do Maršov 12 Kč. K rozvržení práce
a dohledu při  ní  ustanoveni:  za Nadějkov Antonín Pilař  a  František  Mašek,  za Hubov Václav
Toninger a za Kališť František Dvořák.

Povětrnost
Sníh, který koncem prosince napadl, ležel až do dubna. Země vespod nebyla zamrzlá a po

zmizení sněhu dostavily se mrazy, čím ozimné obilniny přišly z větší části nazmar. Hlavně žito,
kterého  se  zde  seje  nejvíce,  vymrzlo  a  bylo  nutno  pole  znovu  osévati.  Polní  práce  skončily
v polovině května. Počátkem května bylo ještě studeno a mokro, později se oteplilo ale velmi málo
zase pršelo, takže píce zakrněla. Od 1. srpna do konce září téměř bez ustání pršelo. Obilí na polích
vrůstalo a lidé zčernalé domů odváželi.  Také  brambory mokrem hnily. Teprve v říjnu lidé sklízeli
otavy, kdy nastalo pěkné počasí. 

Razítka úřední
(otisky razítek  2 strany)

Obecní úřad staré – č.1, 2, nové – č. 3, 5, 6, pečeť č. 4, četnická stanice, živnostenský spolek č. 7,
škola, farní úřad č. 11 a 12, poštovní úřad, patronátní úřad, Dr. Jan Blabol, knihovna

spolková 
č. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17
Čtenářsko-ochotnický  spolek  Fikar,  Tělocvičná  jednota  Sokol,  Místní  odbor  ústřední  matice
školské, Jednota dobrovolných hasičů, Spořitelní a záložní spolek č.20, 21, 22, Správa velkostatku
č. 16

soukromá
č.18, 19, 21, 23
Prodej Vaňkových semen zeleninových i květinových – Josef Kaprál, Karel Vlk –  obchod střižní
a galanterní, Antonín Souček – obchod koloniální, Ferdinand Pilař – obchodní zástupce, Jindřich
Bradáč – truhlářství stavby a nábytku, Karel Jindrák – obchod zbožím smíšeným, Václav Janda –



řezník, Prodejna obuvi Baťa (Nadějkov u Stupčic), Josef Krampera – řeznictví, uzenářství hostinec,
František Horych – podkovář.

V desátém jubilejním roce založení pamětní knihy této, domnívám se, že by dobré bylo, vždy po
deseti  létech  zachytiti  zde  činnost  veřejných  úřadů,  spolků  i  korporacích  i  to,  co  snad  dosud
postřehu kronikářovu ze života našeho během minulého období uniklo a z té příčiny zachytil jsem
několik  dat,  které  tuto  dále  zaznamenávám,  co  přehled  činnosti  veřejné.  K otiskům razítek  na
předchozích dvou stranách,  podotýkám na bližší  osvětlení:   Číslo  1 a  2  otisk obecních  razítek
starých, nyní již nepoužívaných. Nápis do půlkruhu: Katastralgemeinde, ve středu : Obec Nadějkov,
č. 3 užívaná razítka na spisy a úřední dopisy, č. 4 toho času platná pečeť, č. 5 a 6 razítka místní
obce, č. 7. staré a nové razítko živnostenského společenstva, č. 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17 napovídají
svému účelu, 11 a 12 jsou pečetě farnosti zdejší s latinskými nápisy: Eccl. paroch. Nadejkovii Sub.
Tit. S. S. Trinit a Sigil Eccl: Par. Nadegkoviensis S. S. Trinitatis, což značí pečeť farního úřadu
nadějkovského Nejsvětější Trojice, č. 16 jest pečeť patronátní Velkostatku Nadějkov, č. 18, 19, 21
a 23. Taktéž napovídají účeli svému, č. 20 a 20.a jest staré a nové razítko Spořitelního a záložního
spolku, totéž u č. 22a.b. dříve vytištěné jest starší, později novější, ostatní razítka jsou soukromá
a živnostnická, pokud bylo možno dáti je sem vytisknouti a pokud je dotyční mají a používají za
úřední označení svých závodů a ku svým podpisům.

Četnická stanice 
projednala během roku 1931 2026 čísel jednacích a pátracích, 16 zatčení  a 227 udání. Byla

obsazena čtyřmi členy a sice vrchním strážmistrem (praporčíkem) Antonínem Bidlem a strážmistry
Františkem Jarošem, Josefem Fialou a Josefem Bískem.

Škola
Školu navštěvovalo ve školním roce 1930/31 95 hochů, 114 dívek, celkem dítek školou

povinných a navštěvujících jednak školu zdejší,  jednak měšťanskou bylo 109 hochů, 122 dívky
z celého školního obvodu. V učitelském sboru byli tito učitelé : Čeněk Bohuslávek, řídící učitel,
Emanuel Macháček, Milada Macháčková, Bohumila Jindráková, Ludmila Hejhalová, Jan  Karpíšek
a Marie Vondrušková, učitelka domácích prací.

Farní úřad
Ve farnosti nadějkovské narodilo se během roku 25 dítek, sňatků bylo 8 a zemřelo 18 osob.

Kampelička
V roce 1931 mělo 542 vkladatelů  uloženo s připsanými úroky 1,658.970,50 Kč, nejmenší

vklad byl 1,45 Kč, největší 127.180,80 Kč, úroky činily u běžných účtů vkladových 4¾ %, u vkladů
pohyblivých 5 % a stálých 5¼ %, z nich pak odpočítány zákonné srážky 3 % daně důchodové a 3 %
příspěvku  Všeobecnému  fondu  peněžních  ústavů.  Ze  zápůjček  brán  úrok  6  %  při  pololetním
úrokování s placením pozadu. Zápůjček bylo 141 v celkovém obnose 802.926,15 Kč, z těch 118 na
rukojemství v částce 570. 255,30 Kč 4 hypotekární v částce 11000 Kč, dvě se zárukou cenných
papírů v částce 6.760 Kč, na běžné účty 17 v částce 214.910,85 Kč. Členů bylo 188, reservní fond
činil 50.719,29 Kč a zisk 848,43 Kč. Spolek vlastní dům čp. 19 v bilanční ceně 88246 Kč, tak též
má ve svém vlastnictví 10 akcií Národní banky československé v hodnotě 1000  $ (dolarů) které
upsal při jejím založení. Činovníci: Hynek Hloucal rol., Petříkovice, starosta, František Stejskal,
rol., Hronova Vesec, náměstek, František Hudec, Josef Frídl, rolníci, Mozolov a Antonín Souček,
obchodník,  Nadějkov,  členové představenstva.  Frant.  Maroušek,  výměnkář,  Modlíkov,  předseda
dozorčí rady, Jan Kofroň, výměnkář, Busíny, místopředseda, František Beneš, rol. Šichova Vesec,
Josef  Buzek, rol.,  Hubov, Josef  Kohout, vým., Brtec,  Frant.  Benda, rol.  Petříkovice, členové
dozorčí rady a Karel Jindrák, obchodník, Nadějkov, pokladník.

Živnostníci



U  živnostenského  společenstva  bylo  přihlášeno:  (v  závorce  vyznačen  počet  místních
živnostníků) výčep a prodej lihovin 2 (2), hostinští 8 (3), řezníci 4 (3), obuvníci 3 (3), krejčí 3 (2),
pekaři 2( 2), hokynáři 5 (4), dámské krejčové 2 (2), bednář 1 (1), koláři 6 (3), truhláři 4 (4), mimo
toho jsou zde dva kováři, 2 trafikanti, 1 holič, 1 kameník, 1 mlynář (panský), 1 cihlář (panský). Byli
zde: as do r. 1870 1 stavitel (Fr. Jindrák), do r. 1913 – 1 hrnčíř (Leopold Šmelc) a 1 sklář (Leopold
Vogl) do r. 1930. Obchodníci jsou čtyři.

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů, který vlastní mimo jiného inventáře 1 pojízdnou ruční stříkačku

a jednu novou motorovou stříkačku, měl ku dni 31. prosince 1931 stav dluhu 38.400 Kč a čítal
40 mužů 11 žen členů. Velitelem sboru jest Jan Koptiš, listonoš, starostou Josef  Kaprál, pekař,
pokladníkem Čeněk Zdeněk, pekař, jednatelem František Mára, zedník čp. 84.

Porodní asistentky
Nynější  porodní babička, praxi zde od r. 1920 provozující, jest Antonie Jindráková, vdova

po  Josefu  Jindrákovi,  přistěhovalá  sem  z Bonkovic.  Od  roku  1895  –  1930  byla  zde  Karolína
Jindráková,  rodem  z Poličky  (Hejhalová)  žena,  později  vdova  po  Janu  Jindrákovi,  matka
kronikářova. Nepřísluší mi chváliti své, leč přece kladu sobě za povinnost tuto poznamenati,  že
dobře znalá  byla  v povolání  svém, jemuž sloužila  celou  duší  téměř  do posledního dechu.  Byla
známa a oblíbena širokým okolím, což dokazovaly také zástupy lidu, doprovodší jí na poslední
cestě na zdejší hřbitov 16./2. 1930. Soud o ni případnými slovy pronesl nad hrobem zdejší farář,
Bohuslav Veselý, když mezi jinými pravil : „Byla to taková dobrá, česká maminka!“ budiž tu tedy
na ni také malá vzpomínka!

Čtenářsko-ochotnický spolek Fikar 
čítal koncem roku 45 členů. Hotové jmění činilo 2.273,85 Kč. Mimo to spolek vlastní nové

divadelní jeviště z r. 1928 a příslušenství. Od konce roku 1930 umístěno jest v hostinci Václava
Jandy čp. 18. Před tím hrávalo se v hostinci  u Reichlů“ čp. 46., odkud přemístěno z důvodu většího
sálu „u Jandů“. Činovníci byli tito předseda Čeněk Bohuslávek, řídící  učitel,  jednatel: Emanuel
Macháček,  učitel,  pokladník  Jaroslav  Veselý,  nadlesní,  režisér  Karel  Jindrák,  obchodník,
garderobiér František Dvořák č. 66, krejčí, (později Jan Herma, kovář), členové výboru Josef Novák
(hokynář) a Aloisie Šimáková, kuchařka, revisoři účtů: Josef Reichl, hostinský a Ferdinand Pilař,
krejčí a trafikant. Od roku 1898 do 1931 sehráno 126 divadelních her. O předchozích není záznamů.

Tělocvičná jednota „Sokol“
Členů bylo koncem roku 32. Majetek spolku zůstává z hotovosti 551,75 Kč a nářadí: bradel,

kruhů,  americké  hrazdy,  6  cvičebních  úborů  a  drobností.  Cvičební  a  spolková  místnost  jest
v hostinci Václava Jandy. Činovníci byli: starosta MUDr. Jan Blabol, náčelník Emanuel Macháček,
náčelnice Milada Macháčková učitelka,  jednatelka Aloisie Šimáková, vzdělavatel  Karel Jindrák.
Spolek založen v r. 1920 jako odbočka jednoty jistebnické, v r. 1926 stal se samostatnou jednotou.

Místní odbor Ú. M. Š. 
není toho času v činnosti.  Posledním jednatelem byl Ferdinand Pilař,  u něhož se razítko

a doklady  nalézají.

Pošta
Poštovní úřad vede pošmistr Benjamin Šporke z Prahy, který zde dal si postaviti dům v roce

1924 a jedna místnost za úřadovnu zřízena s připojením telefonu. Stát z ní platí …. ročně. Poštu
dováží ze Stupčic dvakrát denně autobusem Jan Špindler z Jistebnice. Jednou denně ji roznášejí
listonoši:  Jan  Koptiš  z čp.  34,  Václav  Duchoň  z čp.  44,  a  František  Fara  z čp.  54.  Tito  jsou
smluvními silami bez definitivy.



Časopisy
V poštovním  obvodě  zdejším,  který  sestává  z těchto  osad  a  míst:  Nadějkova,  Kaliště,

Hubova,  Nepřejova,  Starcovy Lhoty,  Busínů,  Chlistova,  Bezděkova,  Větrova  (dvůr),  Mozolova,
Šichovy  Vesce,  Číčovic,  Klokočova,  Vlksic,  Rybárny,  Tuskánky,  Vratišova,  mlýnů  Dolejšího,
Cmutova, Práchovny, Micáskova, Hromadova, Vozdrakova, Kotaškova, dále Modlíkova, Hronovy
Vesce a Petříkovic, bylo v letošním roce odebíráno 48 různých novin a časopisů. Z těchto bylo 13
deníků, 18 týdeníků a 17 měsíčníků.
Deníky: Republika 1 výtisk, Národní politika 3 výt., Nový deník 7, Nový večerník 2, Lidový deník
25, Lid 10, Prager Tagblatt 1, Prager Abendblatt 1, České Slovo 3,  A Zet 4,  Abendzeitung 2.
Týdeníky:  Nedělní  Republika  9,  Domovina  32,  Nový  svět  3,  Lékařský  časopis  1,  Neděle  7,
Hasičské  rozhledy  4,  Ilustrovaný  zpravodaj  16,  List  paní  a  dívek  12,  Hvězda  12,  Sep  20,
Hospodářská bursa 3, Domácí rádce 4, Kopřivy 2, Komár  3, Šejdrem 7, Proud 7, Zemědělské
družstevní listy 2, Národní Republika 2 výtisky.
Měsíčníky: Kovářské listy 5, Svatá Hora 7, Český včelař 3, Zájmy trafikantů 4, Kodym 20, Svatý
Vojtěch 20, Kříž a  Maria 9,  Ohníčky mládí  15,  Mladý svět 6,  Naše Kampelička 10,  Obchodní
zprávy 4, Věstník výrobců lihovin 1, Divadelní sborník 1, Hospodářský obzor jihočeský 1, Trocnov
10, Sokolský věstník 4, Sokol 1.
Jest tedy celkem odběratelů deníků 65, týdeníků 146 a měsíčníků 121.

Žádal  jsem po  několikáté  na  poštovním úřadě  sdělení  ještě  jiných  dat  tohoto  úřadu  se
týkajících,  leč  nebyla  mi  sdělena  ač  povolení  k tomu od ředitelství  z Prahy bylo  uděleno.  Z té
příčiny omezil jsem se jen na uvedené.

Původ
Jako doplněk k původu uvedenému na počátku knihy této,  poznamenávám, že dle  zpráv

zachovaných  v archivu  třeboňském a  předaných  mi  pro  sepsání  kroniky  Petříkovic  Františkem
Žlábkem, farářem na odpočinku v Nadějkově, nadějkovské zboží, po pánech, zvaných  Nadějkové
z Vyhnanic,  po  válkách  r.  1420-1434  dostalo  se  v neznámé   roce  do  moci  pánů  Malovců  na
Borotíně, kteří na tvrzi a dvoře nadějkovském měli svého služebníka, jenž se roku 1459 jmenuje
nějaký  Vojtěch,  který  při  měl  se  sousedem  mozolovským,  Vodenkem,  pro  pasení  dobytka  na
panských  pozemcích  při  potoce  Smutném  ve  Štroufech.  Bližší  o  tom  v pamětní  knize  obce
Petříkovic. 

Včelařství
V obci zdejší pěstovalo v roce letošním 8 včelařů 28 včelstev: 6 z Nadějkova, 1 z Hubova

a 1 z Kaliště.

1932

Zápalky
1. ledna zdraženy zápalky ze 20 haléřů na 30 haléřů za 1 krabičku.

Lékař
29. ledna  přistěhoval  se z Chýšek do Nadějkova MUDr. Václav Chyba do bytu v domě

Spořitelního a záložního spolku čp. 19 v 1. poschodí, který obec zdejší najala na svůj náklad za
roční činži 1500 Kč. Úprava bytu a zařízení verandy ku štítné zdi vyžádala si náklad 4162 Kč, na co
obec přispěla 2000 Kč. Pro nemoc a stáří posavadního obvodního lékaře, MUDra. Jana Blabola má



býti vypsán konkurs na místo toto a tu Dr. Chyba očekává, že jako obvodní lékař nastoupí. Obvodu
zdejšího houževnatě se domáhají Chýšky. Tamní deputace byla z té příčiny již vícekráte v Praze.
Zdejší byla tam po dvakráte a jest naděje, že obvod zdravotní přemístěn nebude.

Duškova památka
9.  února  uctěna  o  valné  hromadě  Čtenářsko-ochotnického  spolku  „Fikar“  přednáškou

jednatele Karla Jindráka, kde stručně zachycen životopis zemřelého krajana. Josef Dušek narodil se
v Nadějkově 23/3 r. 1864. Zde počal choditi do školy. Pak žil v Hrádku u Rokycan se svou matkou,
která tam sloužila a nemanželského synka tam vzala od dědy Jakuba Duška, zdejšího obuvníka.
Ve 13  létech  šel  vydělávati  na  šachtu  do  Mirošova,  pak  do  Neudorfu  u  Litic,  kam  se  rodiče
přestěhovali, tj. matka provdaná za nevlastního otce, Frant. Suchého. V r. 1880 odejel do Ameriky.
Trvale  se  usadil  v Chicagu.  Ve  22  letech  se  oženil  se  služebnou  dívkou,  Marií  Hornovou
z Domažlic,  Za pobytu v Americe spočátku pracoval jako dělník v továrně na střenky, pak jako
podavač  zedníkům,  řezač  kostí.  Zřídiv  si  obchod  „grocerní“  s manželkou,  která  mu  vydatně
pomáhala, docílil velikých úspěchů v tomto oboru. Z nepatrného, odstrkovaného chlapce stal se po
létech svízelů,  úsilovné práce a  přičinění  jeden z největších velkoobchodníků chicagských,  člen
vysokých společenských a obchodních organisací a místopředseda americké státní banky v Chicagu
(Kašparovy.)  –  Jeho  životopis,  jím  samým  vylíčený,  uveřejněn  v kalendáři  amerických  Čechů
„Amerikánů“  z r.  1923.  V závěru  svého  životopisu  napsal:  „Za  svého,  na  zkušenosti  bohatého
života, přišel jsem k nezvratnému přesvědčení, že pouze přičinlivost, poctivost a pevná vůle jsou
hlavními základy štěstí  a  pro chudého člověka jedinou správnou cestou,  po níž  možno dospěti
k samostatnosti! Naučil jsem se s každým správně jednati, což považuji za hlavní základ úspěchu
a štěstí jednotlivce i společenstva vůbec.“ V roce 1931 onemocněl rakovinou střev a několikráte dal
se operovati, leč bezvýsledně. Zemřel v Chicagské nemocnici 15. 12. 1931, želen upřímně všemi
známými a zanechávaje po sobě světlou památku! Obci zdejší věnoval celkem Kč 175.500 Kč a to
obci pro chudé 149.000 Kč, škole pro chudé dítky 16.000 Kč, na kostelní zvony 3500 Kč a na
knihovnu obecní  7000 Kč.  Tyto obnosy měly  býti  dle  jeho vyjádření  ještě  zvýšeny,  smrt  však
zmařila další jeho dobročinné záměry a skutky. Přednáška se zájmem vyslechnutá, končila slovy:
„Svou dobročinností  a láskou na něj, jako na jednoho z nejlepších svých lidí bude dojista vždy
vzpomínat a památku jeho ctíti tak, jak si právem náš zemřelý krajan zaslouží!“

Kuřiva zdražení
21. února zdraženo státem kuřivo 10-20 %. Zde na venkově vzhledem ku zdražení kouří se

nyní nejlevnější druh tabáku za 110 Kč a cigarety „Zory“ po 10 haléřích, méně cigarety „Dagmary“
po 12 ½ h a ještě méně „Športky“ po 25 haléřích, které až dosud stály 20 haléřů.

Dar
24.  února bylo  doručeno  poštovní  spořitelnou  Kč  1000,-  od  manželky  Josefa  Duška

s přáním, aby byly použity na pořízení rámu kol jeho podobizny ve školní budově. Přání vyhověno,
rám pořízen za 104,90 Kč a zbytek použit na školní knihovnu.

Nehoda
11.  března  při  vyvážení  bláta  z rybníka  „Kužele“,  který  byl  až  po  zamrznutí  vypuštěn,

prolomil se led a klisna Františka Máry z čp. 26, který také bláto vyvážel, zabořila se do bahna tak
hluboko, že jen hlava byla viděti. Seběhli se lidé a po vynaloženém úsilí klisnu vytáhli.

Přednáška
20.  března pořádána  „Sokolem“  přednáška  u  „Jandů“  na  thema:  „Tuberkulosa  a  její

příčiny“. Přednesl Dr. Václav Chyba.

Ceny



V únoru a březnu stál 1q žita 130 Kč, pšenice 135 Kč, ječmene 95 Kč, ovsa 90 až 100 Kč
s dovozem do Stupčic neb Božejovic. Máslo stálo 1kg 12 až 14 Kč, vejce 35-40 haléřů.

Divadlo
28. března sehrána spolkem „Fikar“ div. hra „Děti z hor“ od Pavla Rudolfa. Výnos činil

404,20 Kč.

Obchod
1.  dubna otevřen  nový  obchod  střižní  v domku  čp.  65.  Domek  pronajal  Karel  Vlk  od

Antonína Hamáčka, který domek v r.  1930 koupil  od Leopolda Vogla,  opravil  a jednu místnost
zřídil za krám, kde od 1. července 1930 do 1. července 1931 měl svou prodejnu střižního zboží, po
které době ji zrušil.

Úroků rozdílení
14. března rozděleny obec. zast. zbývající úroky z fondu Josefa Duška 32 osobám po 50 Kč,

18 po 20 Kč a  6  v obnose  celkovém 200 Kč,  úhrnem 2160 Kč.  Zbytek  20 Kč ponechán pro
případnou dodatečnou přihlášku.

Domovské
Přijata do domovského svazku Marie Točíková z Božejovic.

Stromořadí
20. dubna 
Již od října minulého roku jednal výbor Čtenářsko-ochotnického spolku „Fikar“ o návrhu

jednatele,  K. Jindráka,  na zřízení  stromořadí  podél  náměstí  a  sice vysazení  as  20 stromků.  Ku
konečnému rozhodnutí  došlo  o  valné  hromadě dne  14.  2.  konané.  Rozpočten  obnos  450 Kč a
opatřením stromků i pracemi s vysázením spojenými, jakož i zřízením mřížek kolem pověřen místní
zahradník, člen Alois Koptiš. Ježto na přímluvu zahradníka a správce okresní školky v Sedlčanech,
Cyrila Buzka, byl okres ochoten zdarma věnovati na zřízení stromořadí podél silnice v Nadějkově
as  50  akátových  stromků,  o  čem  spolek  vyrozuměn  Josefem  Buzkem,  bratrem  jmenovaného
z Hubova, upuštěno od koupě stromků a usneseno jich vysaditi více, než zamýšleno. Josef Buzek,
jenž  mimo  předsednictví  v místní  školní  radě,  zastává  též  funkci  člena  okresního  výboru
v Sedlčanech jako zástupce zdejšího okolí, požádán o vyřízení záležitosti se stromky dne 15. dubna
v počtu 50 příležitostným povozem velkostatku přivezeny. Na vykopání jam pracovali: František
Kaprál,  obuvník  z čp.  70,  Václav  Šich,  domkář  z čp.  43  a  Antonín  Fara,  hrobař  z čp.  72.  Po
dvoudenním kopání navezena k jamám zem z hromádek u cest, aby stromky měly půdu pro lepší
vzrůst a dnes po 1 h odpolední, (dle zavedeného času po válce, o 13 h) sezvány místní korporace
a spolky k slavnostnímu vysázení. Průvod se školními dítkami v čele odebral se k pomníku padlých
vojínů, kde zahájil předseda spolku „Fikar“ řídící učitel Čeněk Bohuslávek, proslovem k velkým
i dětem,  v němž vyzdvihl  význam sázení  stromků a  užitečnost  takových  podniků.  Po přednesu
básně o stromech žákyní V. třídy Marií Kotalíkovou z Kaliště a po zpěvu: „Čechy krásné, Čechy
mé“, přikročeno k vysazování stromků od dolní strany náměstí. Stromky sázeli školáci za vedení
zahradníkova. Z posledních dvou stromků před kostelem, zasadili jeden na straně ke škole hasiči
a druhý k faře činovníci spolků Fikaru a Sokola. Každý přítomný člen vhodil ku stromku několik
lopat země. Též přítomná manželka velkostatkáře, pí. Teresie Becková s oběma dcerami několik
lopat přidaly. Slavnost ukončena opět u pomníku závěrečným proslovem, kde předseda „Fikaru“
poděkoval za účast a doporučil, aby stromořadí na počest a stále živou vzpomínku na zemřelého
a o obec zasloužilého krajana, Josefa Duška, bylo pojmenováno stromořadím Duškovým! Návrh ten
s potleskem přijat. Na to odevzdal spolek stromky v majetek a ochranu místní obce, žádaje ústy
předsedovými,  by  občanstvo  dbalo  této  okrasy  obce  a  o  stromky  pečovalo.  Místní  starosta,
František Horych, poděkoval spolku za provedení okrašlovací akce a stromky převzal ve správu
místní obce. Po zapění národních hymen „Kde domov můj?“ a „Nad Tatrou se blýská“, slavnost



ukončena.  Celkem  jest  vysázeno  na  náměstí  35  stromků,  na  drahách  1  a  čtrnáct  u  silnice
k Malejováku. Náklad s tím spojený činil 886,20 Kč. Z toho za kopání jam – 13 pracovních dnů po
20 Kč – 260 Kč, latě 171 Kč, 50 kůlů 100 Kč, od tesařské práce zahrádek 70 Kč, za železo a hřeby
od Ant. Součka 124.20 Kč, kováři 36 Kč, zpropitné povozníkům 25 Kč a zahradníkovi za vedení
100 Kč. Tento se současně zavázal o stromky i  nadále pečovati  a je zušlechťovati.  Velkostatek
poskytl povoz zdarma.

Podobizny Duškovy
Došly týž den 2 podobizny Josefa Duška pro školní a obecní kroniku.

Divadlo
1. května za menší účasti sehrána členstvem Sokola divadelní fraška se zpěvy od V. Vrány

„Ta myslivecká latina“.

Knihovna
Skončeno půjčovací období,  ve kterém 40 čtenáři  učiněno 154 výpůjček a přečteno 513

knih. Na příspěvcích vybráno 30,70 Kč. Nejčtenější knihy byly: Otec Kondelík (Hermann J.), Na
Kresách (Tůma F. S.), Svatý ďábel (Müller F.).

Smlouvy
15.  května obnoveny  s chovateli  plemenných  býků  a  to  Josefem  Reichlem  čp.  4

a velkostatkem od 1./VI. 1932 do 31./V. 1933 s ročním příplatkem obce po 800 Kč.

Čestné občanství
V téže schůzi na návrh Václava Petra z Hubova uděleno čestné občanství Janu Rubešovi,

býv. říd. učiteli zdejšímu nyní ve výslužbě v Táboře.

Lékař
1. června pensionován zdejší obvodní lékař MUDr. Jan Blabol. Zatím zastupuje jej lékařka

z Borotína.

Krupobití
30. června  odpoledne o 5 h. přihnaly se mraky od jihozápadu a z nich při bouři  padaly

kroupy velikosti lískových ořechů, které místy zůstaly ležeti do druhého dne. Krupobitím postižen
jen úzký pruh země, takže mnoho škod nenatropily. U nás otloukly ovoce.

IX. slet všesokolský
3.  –  6.  července byly  hlavními  dny  IX.  Všesokolského  sletu  v Praze,  který  konán

v nebývalých rozměrech. Také zdejší Sokolové a Sokolky byli na něm v počtu dvanácti při cvičení
zastoupeni.

Lékař
5. července ustanoven zdejším státním obvodním lékařem MUDr. Václav Chyba.

Oslava
Večer, na uctění památky Mistra Jana Husi uspořádán průvod na Homole, kde u hranice

promluvil říd. učitel, Čeněk Bohuslávek.

Smrt T. Bati
12.  července zabil  se  při  pádu  svého  letadla  zlínský  velkotovárník  Tomáš  Baťa,  který

postavil  československý průmysl na roveň všem velkopodnikům toho druhu na celém světě,  ba
v mnohém je i předčil. Tím získal popularitu českému výrobku a jménu za hranicemi. Pro národní



hospodářství znamenal závod za Baťova vedení velmi mnoho a jest  si přáti,  aby v jeho duchu,
v duchu opravdového genia byl dále veden. Hybnou pákou tohoto obrovského podniku za vedení
T. Bati byl nejen zisk vlastní, ale hlavně prospěch všech, kdo obuvi potřebují i závodního dělnictva.

Obchod 
1. srpna přestal provozovati obchod v najatém krámu v domě čp. 86 Alois Florián. Krám

zavřen.

Volební schůze
7. srpna konána ve škole. Měla za účel sjednocení stran, které podaly kandidátky k volbám

obec.  zastupitelstva.  Též  zde  přicházela  v úvahu  nepolitická  strana  občanská  s programem
reorganisace obecní  samosprávy,  uplatňující  2  mandáty na jednotnou kandidátku.  Jeden mandát
postoupila  jí  „Domovina“,  ale  „Živnostenská“  a  „Republikánská  strana“  nechtěla  s požadavků
svých sleviti. Aby došlo k dohodě bez výloh pro obec, druhý kandidát občanské strany (K. Jindrák)
vzdal se kandidatury a tím shoda docílena.

Obecní zastupitelstvo
Zvoleni tudíž za členy obecního zastupitelstva: Václav Souček obuvník, Josef Reichl, rolník,

Josef  Krampera,  řezník,  Antonín  Souček,  obchodník,  Josef  Weiger,  obchodník,  Čeněk  Zdeněk,
pekař,  Mára Antonín,  zedník,  Mašek František,  zedník,  Jan Dvořák, čet.  strážmistr  v.v.,  Václav
Janda,  řezník,  Josef  Mendl,  zedník,  František  Fara,  kovář,  nyní  zemědělec,  Jaroslav  Veselý,
nadlesní, Václav Maroušek a Josef Stehlík z Kaliště, Jan Janoušek z Hubova.

Požární hlídky
18. července ustanoveny požární hlídky počínaje svážením obilí a sice choditi mají vždy

ze dvou čísel, počínaje č.1 od 10 h. večer do 3 h. ráno. Kdo by nechtěl nebo nemohl, zaplatí 10 Kč
za náhradníka.

Volba starosty a komisí
11. září zvolen starostou Václav Souček, náměstkem Antonín Souček, radní Josef Reichl,

Josef  Krampera  a  Václav  Maroušek.  Do  finanční  komise  Antonín  Souček,  Josef  Reichl,  Josef
Weiger,  František  Dvořák  a  Čeněk  Zdeněk,  do  stavební  komise  Josef  Reichl,  Antonín  Mára
a František Mašek, do pychové komise Václav Maroušek a Jan Janoušek, dohlížitelem nad obecním
domkem  Josef  Krampera,  do  knihovní  komise:  Čeněk  Bohuslávek,  Aloisie  Šimáková  a  Karel
Jindrák, knihovník, za znalce dobytka Josef Reichl a Václav Janda, za prohlížitele a vážiče dobytka
Josef  Weiger  a  František  Mašek,  za  požárního  komisaře  Josef  Weiger  a  František  Mašek,  za
policejního komisaře Jan Dvořák, trestní senát tvoří obecní rada,  do letopisecké komise zvoleni
Čeněk Bohuslávek, Veselý Bohuslav, farář, a Karel Jindrák, obchodník jako kronikář.

Oslava Mir. Tyrše
17. září  provedeny oslavy 100. výročí narozenin Dra. Miroslava Tyrše, zakladatele sokola

místní jednotou zapálením ohně na Homolích a pak schůzí při radiové přednášce v sále u Jandů.

Divadlo
28.  září sehrána  ve  prospěch  hasičů  členy  „Fikaru“  divadelní  hra  „Ta  naše  roztomilá

Baruška“. Vybráno 659 Kč, vydáno 275,80 Kč, přebytek 384 Kč.
30.  října  v rámci  oslav  samostatnosti  provedena  spolkem Sokol  divadelní  veselohra  od

Jaroslava  Vrchlického:  „Noc  na  Karlštejně“.  Předcházela  přednáška  předsedy  „Fikaru“  Čeňka
Bohuslávka. Kulisy ku hře z části zapůjčeny sokolskou jednotou z Jankova, z části namalovány zde
Jaroslavem Hochmanem, učitelem a Karlem Veselým, zubním technikem. Hra volena též k uctění
památky básníkova 20. výročí úmrtí. Výnos byl nad očekávání příznivý, činil celkem 980 Kč.



Ve dnech 20. listopadu až 10. prosince byla zde divadelní společnost Rudolfa Chodovského,
která obden hrála divadla, leč účast byla velmi skrovná.

Včelařský spolek
11.  prosince byla  konána  ustavující  schůze  Včelařského  spolku  pro  Nadějkov  a  okolí.

K založení  spolku  na  popud  několika  místních  včelařů  došlo  hlavně  zásluhou  Jana  Koptiše,
listonoše,  který potřebné počáteční  písemnosti  obstaral  a  soupis včelařů okolních,  kteří  by byli
ochotni za členy nově utvořeného spolku přistoupiti, opatřil. Schůze konala se za účasti 28 včelařů
a čtyř hostí.

Dar
19. prosince  došlo na obecní úřad Kč 200 jako dar pro chudé od Karla Ptáka, vrátného

českého zemského musea v Praze v. v. Částka rozdělena dvaceti místním chudým.

Úroky
Zároveň rozděleny úroky z fondu Duškova 29 osobám po 90 Kč, 20 po 45 Kč a 2 po 20 Kč.

Ceny
Ceny obilí k vánocům značně poklesly. Žito, které po sklizni stálo 100 Kč za 1 q, kleslo na

79 Kč, ječmen z 80 Kč na 64 Kč, oves ze 75 Kč na 60 Kč. Pšenice udržela cenu na 135 Kč. Také
dobytek měl cenu nevalnou a sice od 2-4 Kč za 1 kg živé váhy. Vepři kupováni řezníky 6 Kč za 1 kg
živé váhy. Hovězí maso prodávali řezníci za 8-10 Kč, vepřové 10-12 Kč až 14 Kč za 1 kg. Mléko
stálo 1,40 Kč 1L, máslo 14-16 Kč 1 kg. 1 m3 dříví palivového 50 Kč.

Přestavby
Během roku provedena přestavba hostince Františka Pánky nákladem as 20 tisíc Kč. Sál

zvýšen a rozšířen, podlaha opatřena parketami. Jmenovaný hostinec pronajal Antonínu Tloušťovi za
roční nájem 5000 Kč. Týž se zde oženil s Annou Kocourkovou ze Starcovy Lhoty. Dále provedena
oprava ve školní budově. Zřízeno kamenné schodiště a dlažby v chodbách nákladem 7835 Kč 25
hal. 

Místní obec
Za  účelem zjednodušení  administrativy  rozhodla  se  místní  obec  Nadějkov  předati  svoji

správu do rukou obce politické a na místě místního starosty zvolen člen obecního zastupitelstva,
Josef Krampera.

Účet a rozpočet

 

1932 1932
Účet Rozpočet

       

PŘÍJEM:
Úřední správa: RŮZNÉ 6 _ _ _

ZA ÚŘEDNÍ VÝKONY 256 _ _ _

 
Z Obecního 
jmění: ÚROKY Z CEN. PAPÍRŮ 55 05 _ _

  NÁJEMNÉ Z DOMKU 420 _ 400 _
  Z POZEMKŮ 15 _ 15 _
  Z Přirážek OBECNÍCH 12050 _ 8985 25
  DÁVKY ZE ZÁBAV 1371 90 1000 _
       "     Z PŘÍRŮSTKU HODNOTY 1255 10 5000 _
      "     Z DANĚ DOMOVNÍ 5375 95 1510 _
  Z Bezpečnosti: SUBVENCE HASIČSKÉMU SBORU 3000 _ _ _

 
Ze sociální 
péče: PŘEPLATEK STAROBNÍCH PODPOR 31 20 _ _

  Úhrnem 23836 20 _ _



  VYBRANÉ VKLADY 8305 05 _ _
  HOTOVOST 1./1. 1932 1230 45 _ _
  33371 70 16910 25

VYDÁNÍ:
     

Úřední správa: STAROSTOVI ODMĚNA 400 _ 400 _
  ČLENŮM OBECNÍ RADY 180 _ 100 _
  OBECNÍMU TAJEMNÍKU 600 _ 600 _
        "            POSLU 400 _ 400 _
  PSACÍ POTŘEBY A TISKOPISY 115 40 100 _
  ÚŘEDNÍ LISTINY, ZÁKONÍKY 286 65 200 _
  POŠTOVNÉ, KOLKOVNÉ 114 70 100 _
  VOLEBNÍ 9 _ 500 _

 
Na obecní 
jmění: BUDOVY, OPRAVY 91 50  

  KOMINÍK A POJISTNÉ 212 10 1500 _
  DANĚ A PŘIRÁŽKY 298 90  
  EKVIVALENT 24 50 25 _
  Na přirážky: 12% ZEMSKÉ DÁVKY ZE ZÁBAV 159 70 150 _
  Bezpečnost: HNANECKÉ VÝDAJE _ _ 50 _
  požární POJISTNÉ HASIČSK. SKLADIŠTĚ 134 10 _ _
  SUBVENCE HAS. SBORU 3000 _ _ _
  POŽÁRNÍ PŘÍPŘEŽE 62 80 _ _
  PŘÍSPĚVEK SBORU HASIČ. 675 _ 500 _
  tržní: CEJCHOVNÉ 3 _ 50 _
  odvodní: BRANCŮM K ODVODU 30 _ 50 _
  osvětlování: PŘÍSPĚVEK MÍST. OBCI 50 _ 50 _
  Zdravotnictví: LÉKAŘI BYT A VÝLOHY 3881 30 2000 _
  OBECNÍ STUDNĚ: udržování 50 _ 50 _
  POHODNÝ, KONTUMACE AJ. 120 _ 60 _
  Komunikace: NA OBECNÍ CESTY 6938 90 1000 _
  PLEMENNÁ STANICE: (Býci) a 1600 _ 1000 _
  příplatek chovatelům      

 
Na sociální 
péči: SCHODEK CHUDINSKÝ 973 45 1591 _

  PÉČE O MLÁDEŽ: příspěvek 10 _ 50 _
  HUMÁNNÍM ÚSTAVŮM 30 _  

 
POVOZY PRO CHUDÉ DO 
NEMOCNIC 75 _  

  Školství: ŠKOLNÍ PŘIRÁŽKY 5280 _ 5280 _
      "      PAUŠÁL 210 _ 210 _
  OBECNÍ KNIHOVNA 50 _ 50 _
      "       KRONIKA 50 _ 50 _
  Úhrnem 26116 _ 16116 _
  ULOŽENÉ VKLADY 5305 05  
  HOTOVOST 31./12. 1932 1950 65    
  33371 70 16116 _
       

Nouzové práce
V měsíci  červnu  na  žádost  obce  byl  udělen  příspěvek  ministerstva  sociální  péče  pro

nezaměstnané na nouzové práce v částce Kč 15 000. Obecním zastupitelstvem usneseno použití
částky 9500 Kč pro Nadějkov, 2500 Kč pro Kališť a 3000 Kč pro Hubov. Ustanoveno vypláceti za
1 m3 štěrku 15 Kč, 1 m3 štětu 7,50 Kč a za 8hodinový pracovní den 12 Kč, nemocenské a starobní
pojištění s dělníky na polovic. K dohledu a řízení prací ustanoveni komisaři: Jan Dvořák, Václav
Souček, Jan Pejša ml. Kališť, Jan Janoušek, Hubov. Tito komisaři měli odměnu 1,50 Kč za hodinu
dozoru. 

Kanalisace
Za obnosy určené na nouzové práce provedeny opravy cest a v Nadějkově „na Drahách“

zřízena (regulace potůčku) kanalisace spodní cestou s přípojkami kanálků ze dvorků, které bylo



nařízeno  všem  tamním  sousedům  na  svůj  náklad  poříditi.  Položené  cementové  roury  však
nedostačují v době většího přítoku vody vzhledem k jejímu spádu a tak již v létě se ukázaly některé
slabé stránky kanalisace,  které jen ztěží a značným nákladem daly by se odstraniti.  Práce byly
provedeny bez odborné asistence.

1933

Inkoust
Počínaje tímto,  jsou psány zápisy dokumentárním inkoustem od firmy August Leonhardi

z Podmokel.

Rozpočet obecní
3. ledna schválen obecní rozpočet obecním zastupitelstvem na rok 1933. Usneseno zvýšiti

položku  příspěvku  hasičskému  sboru  ze  400  na  800  Kč,  rozpočtený  příjem dávky  z přírůstku
hodnoty ze 3000 na 5000 Kč, starostovi zvýšena odměna ze 400 na 1000 Kč a pro příští rok ještě
o 200 Kč navrženo ji  zvýšiti;  obecnímu tajemníku, jímž jest  t.č.  Josef Weiger,  býv. obchodník,
zvýšena odměna na 700 Kč. Schodek rozpočtu činí 8509 Kč a má býti  uhražen 62% přirážkou
k dani činžovní a 151% přirážkou k daním ostatním.

Plesy,
jichž bývá každoročně více než dosti, následkem tíživých hospodářských poměrů pořádány

letos  pouze  tři:  hasičů  nadějkovských  u  Josefa  Krampery,  vratišovských  u  Václava  Jandy
a starcovolhoteckých u Antonína Tlouště. 

Počasí
V lednu bylo počasí obstojné; počátkem února značně sněžilo a mrzlo. Pro závěje nemohly

auta ani autobus jezditi a tak pošta dovážena koňmo na saních. V prvé polovině února se však také
během dvou dnů počasí tak změnilo, že sníh roztál a teplo bylo jako na jaře. 
Později se ovšem zase ozimělo. 

Spolek Fikar
12.  února  konal  valnou  hromadu.  Spolek  čítá  58  členů.  Předmětem  pořadu  byla  též

zdravotnická přednáška MUDr. Václavy Chyby na théma: „Preventivní lékařství“. Provedeny volby
činovníků  na  čtyřleté  období  a  zvoleni:  Čeněk Bohuslávek,  řídící  učitel,  co  předseda,  Jaroslav
Veselý, nadlesní, pokladník, MUDr. Václav Chyba, režisér, Karel Jindrák, ob., jednatel, Jan Dvořák,
čet. strážmistr v.v., šatnář, Ferdinand Pilař a Aloisie Šimáková, revisoři účtů, František Fara a Jan
Herma, členové výboru. 

Včelaři
5.  března  konána  valná  hromada  Včelařského  spolku  pro  Nadějkov  a  okolí  v hostinci

„u Jandů“ za účasti  35 členů a 2 hostí.  V této první valné hromadě spolku, jehož stanovy byly
zemským úřadem dne 29. prosince 1932 schváleny a činnost povolena pod číslem 19A-6362ai1932,
618668ai1932,  byli  zvoleni  přátelé:  MUDr.  Václav  Chyba,  předseda,  Jan  Dvořák,  četnický
strážmistr v.v., místopředseda, Jan Koptiš, listonoš, jednatel, Antonín Pilař, krejčí, pokladník, dále
2 revisoři účtů Václav Dvořák, mlynář na Vratišově, a Vladimír Vomáčka, mlynář na Kotaškově.



Čestným předsedou zvolen  nejstarší  včelař,  Jan  Lukeš,  truhlář  z Hronovy Vesce.  Členové  mají
pojištěno 130 včelstev na 23.400 Kč i se zařízením. Na přihlášená včelstva obdrží členové méně
zdaněný cukr a sice 8 – 10 kg po 4,20 Kč na zakrmení včelstev na jedno včelstvo.

Přednášky
Před schůzí a o ní konány dvě přednášky MUDra. V. Chyby: „Ochranné očkování proti

záškrtu“, „O Tuberkulose získané z povolání“ a jako dodatek „Včelí jed v lécích“. 

Oslava
7. března provedena ve škole oslava narozenin presidentových. 

Domovské 
14.  března přijat  na  vlastní  žádost  Karel  Zdeněk  z Plechova,  obec  Svoříš,  bydlící

v Nadějkově čp. 47, s manželkou Boženou.

Úroky 
z fondu Duškova a Rubešova rozděleny 27 osobám po 50 Kč a 22 osobám po 30 Kč.

Očkování 
proti záškrtu provedeno v obci s okolím obvodním lékařem MUDrem Chybou. Na očkování

chudých přispěla  obec  100 Kč,  spolek  Fikar  200 Kč a Kampelička  50  Kč.  Místní  školní  rada
věnovala doplatek výloh 52,40 Kč.

Opravy cest
Na úpravu spojovací cesty Kaliště s okresní silnicí usneslo se obecní zastupitelstvo dáti 500

Kč, osadě Hubov na úpravu můstku „u Křížku“ 50 Kč.

Nájem
obecní kolny v čp. 74 a sice Josefu Reichlovi za roční činži 50 Kč proveden s podmínkou,

že kdykoliv na požádání kolnu vyprázdní.

Strážník
Obecní zastupitelstvo se usneslo vydati  předpisy pro obecního strážníka a posla.  Obecní

úřad je vydal v tomto znění:

Předpisy pro obecního strážníka a posla v Nadějkově
1.

Při vykonávání strážnické služby jest obecní strážník povinnen nositi odznak a stejnokroj, jakož
i poboční zbraň.

2.
Obecní strážník musí se ve službě i mimo službu mravně chovati, být vždy střízliv a o pořádek
v obci se starati, jakož i na všechny nepřístojnosti, které vidí, své představené včas upozorniti. Při
zakročení  služebním,  ať  už  toho  uzná  potřebu  z vlastního  přesvědčení  aneb  na  rozkaz  svých
představených (starosty i výboru) pověřený s místní policií musí být rázným a nestranným, ale musí
též hledět zabrániti veřejnému pohoršení a rušení pořádku a klidu. Vůči svým představeným se mu
ukládá bezvýnimečná poslušnost, zdvořilost a ochota.

3.
Co se týká služebních věcí, jakož i obeslání občanů nesmí druhým rozšiřovati na které věc nespadá,
aby nebylo naň stížností.  Zároveň při  roznášení  volebních lístků nesmí býti  od strážníka  žádná
agitace.

4.



Co obecní posel jest bezpodmínečně povinnen dostaviti se každodenně ku starostovi obce dle jeho
nařízené doby a cesty k     různým úřadům,   při čemž se mu jest přísně všech nedorozumění a omylů
varovati, jsa za škodu jím zaviněnou zodpovědným a k náhradě její z vlastních prostředků povinný.
Co se týče vykonávaných cest k úřadům, obdrží na stravné jak obecním zastupitelstvem ujednáno
jest. 

5.
Po  čas  služby  nešetření  služebního  předpisu  vzdor  napomínkám  pro  vypovězení  poslušnosti,
vzdorovité se chování aneb i jiné prohřešení ihned služby a požitků z ní zbaviti. 

6.
Obecní zastupitelstvo si vyhražuje předpis služební změniti aneb dle potřeby kdykoliv dodatky jej
opatřiti. 

7.
Jmenovaný obecní strážník a posel jest povinnen služební předpis i později k němu činěné dodatky
vzíti na vědomí a stvrdí svým vlastnoručním podpisem, že se jím bezvýminečně podrobuje a jej
v celém znění šetřiti chce. 

Z Obecního úřadu v Nadějkově, dne 2. října 1933.

Radní: Obecní razítko: Starosta:
Josef Krampera, v.č. razítko Václav Souček, v.č.

 
Podpis obecního strážníka a posla:

Sazima Václav, v.r.
Strážník

Podepsaný obecní strážník jest též poslem místní Kampeličky a dostává roční odměnu 150 Kč. Při
výkonu  obecní  služby  mívá  tmavomodrý  stejnokroj  s bílými  niklovými  knoflíky,  červenými
výložky, koženým opaskem, tmavomodrou čepicí s bílým kovovým odznakem Č.S.R. a po boku
šavli. Jako prostředek k ohlašování různých veřejných oznámení slouží mu bubínek, jehož víření
zláká a upoutá občany k pozornosti na to, co pak povýšeným hlasem strážník a posel obecní přečte.
Nynější strážník koná službu desátý rok. 

Divadlo
19.  března  školními  dítkami  provedené  a  sice  hra:  „V zahradě  míru  a  lásky“  vyneslo

268 Kč. Obnosy získané hrami školních dítek používány jsou na školní potřeby chudých školáků.
17.  dubna  sehrána  ochotnickým  spolkem  „Fikar“  veselohra  „Cácorka“  od  Anny

Ziegloserové s výnosem 663 Kč. Po divadle jest vždy taneční zábava, ježto bez ní sešlo by se as
velmi  málo  obecenstva.  Toto,  jak  ani  jinak  býti  nemůže,  jest  většinou venkovské,  tj.  přespolní
a hlavně na „muziku“ po divadle potrpí.  Hrají se vesměs veselohry, ježto jsou obecenstvem nejvíce
oblíbeny. Také historické hry těšily by se zájmu obecenstva, leč výprava v krojích a dekoracích jest
oproti výnosu divadla příliš vysoká a hrají se tudíž jen poskrovnu. 

Místní školní rada
22.  dubna  zvolilo  obecní  zastupitelstvo  do  místní  školní  rady  členy  Josefa  Kramperu

a Jaroslava Veselého a náhradníky Čeňka Zdeňka, Josefa Kaprála a Václava Peška. Místní školní
rada sestává ze šesti členů a její období volební kryje s obdobím volby obecního starosty; volba
která posud byla čtyřletá prodloužena nyní na šest roků. Do místní školní rady volí sbor učitelský
také dva členy (pro tuto volbu jsou to Čeněk Bohuslávek, řídící učitel, a Jaroslav Hochman, učitel)
a obce Petříkovice (zvolen František Beneš, rolník v Šichově Vesci) a Starcova Lhota (zvolen Jan
Brabec, zedník ze Starcovy Lhoty) po 1 členu. Z těchto členů jako předseda zvolen František Beneš.
V minulém období byl předsedou Josef Buzek, rolník z Hubova. 



Pálení ohňů
30. dubna každoročně kolem 9 hodiny vzplanou na okolních návrších ohně. Je to tak zvané

„pálení čarodějnic“, zvyk hodně starý, podepřený pověrou, že tu noc před Filipem a Jakubem, mají
čarodějnice  sněm,  ku  kterému  přilétají  ze  svých  domovů  komínem  na  starém  koštěti,  aby  tu
v orgiích černého umění noc strávily a další čáry kuly do budoucna. Pálením starých košťat byla jim
asi odnímána možnost sněmování se účastniti, ježto na jiném vozidle čarodějnice patrně do sněmu
létati  nesměly. Před večerem dávají lidé dobytku „lízání“,  t.j.  směs různých bylin,  kolem prahů
a hnojišť zapichují trní, věříce, že tím čarodějnice odstraší od učarování a tyto nemohou pak ani
hospodáři ani dobytku jeho škodit. V tak zvaném „osvíceném“ XX. století mohlo by se soudit, že
pověrám lid již nevěří, leč přec je tomu tak a různých pověr mezi lidem jest ještě s dostatek. Tak
příkladně na Velký pátek jest příslovečno, že hospodyně jen velmi nerada někomu mléko neb i jiné
dá anebo prodá, ježto právě na ten den získanými věcmi mohou prý čarodějnice nejúspěšněji svá
kouzla  a  čáry  provádět  ku  škodě  těch,  kdož  jim  co  dali,  nebo  prodali.  A jsou  lidé,  kteří  žijí
v přesvědčení  a  možnosti  sobě  zaříkáváním a  různými  kouzelnými  formulemi  prospět  a  jiným
naopak tímže způsobem ublížit. Nemohu sám jako očitý svědek ověřit různé vypravované příběhy
s venkovskými čarodějnicemi, mohu jen potvrditi tolik, že o několika hospodyních v Nadějkově si
v minulých  létech  lidé  vyprávěli,  že  čarují  a  jedna  dokonce  měla  „šotka“.  (Šotek,  pomocník
pěstitelky „černého umění“, je prý podoben černé slepici, a je vylíhlý z vejce, opět od černé slepice
snešeného, a po 9 dní a 9 nocí nošeného podpažím člověka, který po celý ten čas ani modliti ani
mýti a nehty stříhati si nesmí, aby pokus „šotka“ si vychovati se zdařil.) Ovšem většina lidí tomu
dnes již nevěří, ale pověry se drží mnohdy lidé i velmi vzdělaní. Uvedu jen malou ukázku: Někdo
vypráví třeba, že měl časově se opakující nemoc, a nyní je již dlouho úplně zdráv. Proto svůj hovor
o nemoci zakončí zaříkávací formulí: „Nyní jsem zdráv, ale musím si to zaklepat!“ což značí, že
zaklepá tu nemoc, aby se nevrátila! A také skutečně při pronešených slovech nemoc zaklepává!
Sancta Simplicita!

Zákon o úrocích
1. května podle zákonného ustanovení vstoupily v platnost nové úrokové sazby ze vkladů

a zápůjček.  Vklady se mohou nadále přijímati  u všech peněžních ústavů nejvýše na 3¾ % bez
výpovědi,  na  4% s výpovědí  1měsíční  a  4¼ % s výpovědí  tříměsíční.  Ze  zápůjček  u  lidových
peněžních ústavů jest nejvýše přípustný úrok 5¾ %. U těch ústavů, které mají však všechny své
peněžní prostředky zapůjčeny, a mají zápůjčky od jiných peněžních ústavů, jsou dovoleny výjimky
úrokových zápůjček, které mohou býti vyšší.  Zdejší  Spořitelní a záložní spolek snížil úrokovou
míru od 1. května na 5¼ %, Okresní záložna hospodářská v Sedlci, která má v Nadějkově „Sběrnu
a platebnu“ zápůjčkový úrok ponechala na 6%. 

Včelařství
30.  dubna  konána  včelařská  schůze  s přednáškou  učitele  včelařství,  Václava  Jakše

z Protivína  za  hojné  účasti  a  nevšedního  zájmu.  Přednáška  jednala  o  členství  a  chovu  matek,
o rojení, plodu, krmení včel a jiných, pro praktického včelaře potřebných vědomostech.  

Knihovna a kronika
9.  května  konána schůze  obecní  komise knihovní,  při  níž  současně  odbývá se i  schůze

letopisecké komise za účelem revise kronikářových poznámek pro zápisy do pamětní knihy, které se
schvalují neb doplňují aneb jsou též předmětem rozpravy. 
V půjčovacím období od 1.11.1932 – 15.4.1933 bylo učiněno 34 čtenáři 156 výpůjček a přečteno
409 knih. Na příspěvcích vybráno 16,40 Kč. Hotovost z minulého období činila 145,70 Kč, dotace
na r. 1932 od obce přijatá 50 Kč. Vydání na zakoupení knih a opravu skříně (75) činilo 444,80 Kč.
Zakoupeny knihy: Sienkiewitz: Křižáci,  Rosůlek: Černožlutý mumraj, Sinclair: Sylvie, Rošický:
Rakouský  orel  padá,  Doyle:  Studie  v krvavých  barvách  a  Záhada  zámku  Clombeeru,  Hrubý:
V soumraku lidstva, Chlumský: Tajemství lékaře, Benda: V okruhu vášní a Bilianová: Pod selský
krov.



Knihy vybrány dle záliby čtenářů. Na vkladní knížce činí vklad knihovny 647,50 Kč.
Zakoupeno též razítko pro obecní knihovnu, které zde otisknuto. 

Půjčka práce
15. května vypsána vládou za účelem snížení počtu nezaměstnaných a k oživení podnikatel-

ského ruchu za upisovací kurs 100 Kč. Půjčka poskytuje také výhodu pro ty, kdož mají daňové
nedoplatky. Koupí-li daňový dlužník za upisovací kurs 105 Kč půjčku ve výši 150 Kč, zaplatí touto
částkou nedoplatky daňové ve výši 200 Kč. Ti kdož mají zatajené důchody z kapitálového majetku
a upíší celý onen kapitál za kurs 105 Kč, budou míti tu výhodu, že jim bude udělena amnestie za
krácení důchodové daně v minulých létech.
(Takových úpisů kapitálů, z nichž důchod byl zatajen, bude asi po skrovnu. Cenné papíry, třeba
státní,  nejsou  mobilní  tolik  jako  vklady  a  proto  vkladatel  raději  dále  ponese  risiko  zatajení
důchodu, nežli by vše upsal a pak, v případě potřeby kapitálu, mnoho na půjčce ztratil. Měl pan
zákonodárce býti skromnější v ohledu amnestijním u zatajených kapitálů a nechtít všecko, aby pak
na konec nedostal mnohem míň, než myslil! Poznámka kronikářova.) 

Zde na venkově je pohotových peněz v zemědělství poskrovnu a proto málo se upisuje. Kde
jsou peněžní přebytky, nemají lidé důvěry v půjčku práce, ježto i jinak mezi lidem v posledních
létech k vládnoucímu režimu není  důvěry.  Lidé vidí  a dočítají  se,  jak se státním majetkem jest
špatně hospodařeno, jak zbytečně bylo státními penězi plýtváno a jak mnoho vedoucích činitelů se
na úkor státu obohatilo.  Poslanci vyváželi  miliony za hranice,  na státní podniky se doplácí pro
neodbornost anebo nepoctivost lidí,  kteří  vedoucích a zodpovědných míst  dosahovali  politickou
protekcí,  státní finance jsou vyčerpány po čtrnácti  létech trvání samostatného československého
státu! A tak lid žije v přesvědčení, že když těch předešlých půjček státu se hospodárněji neužilo
k povznesení republiky, že i půjčku práce jiný osud nečeká! Republiku do nadějných kolejí státní
prosperity, do jakých ji zavedl první ministr financí, Dr. Alois Rašín, půjčka práce více nepostaví!
Tam ji musí uvést méně zištná, svědomitá a poctivá práce vedoucích činitelů, více poctivosti všech
vůči mladému státu! – Obecní zastupitelstvo usneslo se upsati 1000 Kč na „Půjčku práce“, místní
Kampelička 20 000 Kč a občané prostřednictvím jejím 1400 Kč. Snaha po nápravě poměrů byla by
i zde. 

Počasí
„Studený máj – v stodole ráj“ – je staré přísloví a tak letos snad tomu tak bude, protože celý

květen bylo velmi chladno a téměř denně pršelo. 

Odvod koní
27. května konal se v Nadějkově odvod koní z pěti obcí a bylo u přehlídky na 80 párů. 

Domovské
1. června přijat František Kolář z Kaliště s manželkou a dvěma dcerami do obce zdejší.

Jubilejní oslava
5.  června  slaveno  sté  výročí  založení  živnostenského  spolku  v Nadějkově.  Den  před

slavností  postaveny  tři  brány  a  vyvěšeny  na  domech  prapory.  Ráno  v den  oslav  místní  kapela
Františka Horycha, kováře, zahrála budíček, načež bylo na programu vítání hostí a prodej kovových
odznaků po 1 Kč. V ½ 9h položení věnce u pomníku padlých na náměstí. Odtud průvod s hudbou
zašel na hřbitov, kde u kamenného kříže položen taktéž věnec na památku zakladatelů a zemřelých
členů společenstva, jak to vyjádřil v proslovu na místě starosta obce a společenstva, Václav Souček.
Ze hřbitova odebral se průvod do kostela, kde sloužena zpívaná mše farářem Bohuslavem Veselým.
Slavnosti  zúčastnili  se  mimo  deputací  Sborů  dobrovolných  hasičů  ze  Starcovy  Lhoty,  Brtce,
Vratišova  a  Vlksic  také  členové  společenstva  mlynářů  jako  i  hosté  z Prahy,  a  to  od  Zemské
živnostenské jednoty 2 členové presidiální rady, inženýr Vodička a Julius Tvrzník. – Po skončení
církevních obřadů konal se tábor lidu na náměstí. Z řečnické tribuny promluvil o původu spolku



a s ním spjaté historie Nadějkova od r. 1833 kronikář Karel Jindrák. Po něm ujal se slova inženýr
Vodička, který jménem Zemské živnostenské jednoty odevzdal pro spolek do rukou starostových
diplom se zlatou medailí s právem ražení této, jako nejvyšší projev uznání zásluh společenstva. Pak
uděleno slovo ještě poslanci Pelnařovi, který tlumočil pozdrav strany středostavovské živnostensko-
obchodnické, jejímž byl mluvčím. Dopolední slavnost pak zakončena poděkováním starostovým za
účast  na  oslavách  všem  přítomným.  Odpoledne  provedeno  v zahradě  „u  Jandů“  divadelní
představení:  Macíčkova dovolená od Josefa Skružného v režii  Jana Hermy,  kováře.  Účinkovali:
Anežka Jarošová, t.č. farská kuchařka z čp. 64, Marie Kaprálová, manželka pekaře z čp. 32, Marie
Koptišová,  manželka  listonoše  z čp.  ….,  Jan  F.  Dvořák,  četnický strážmistr  v.v.,  Josef  Sazima,
truhlář, Jiří Prošek, hokynář a František Fara, tesař. Divadlo bylo k obveselení obecenstva dobře
sehráno a četně navštíveno.  Večer  byla taneční  zábava,  která  však brzo skončila  pro nepatrnou
účast.  Bylať v těch  dnech též  slavnost  500stého výročí  založení  Borotína  a  v Jistebnici  cvičení
letadel vojenských (útok letadel se slznými bombami na město). O pořadu slavnosti a jejím průběhu
učiněn Josefem Weigrem, t.č. obecním tajemníkem a referentem živnostenské záznam v pamětní
knize společenstva. 

Kniha pamětní
Tato kniha pochází z roku 1832 a od založení společenstva byly do ní zapisovány záznamy,

kdy který mistr do cechu přijat byl, aneb kdy který tovaryš na mistra povýšen. Zvláště prvé zápisy
jsou velmi pěkně provedeny. Též jest v ní záznam o 50tiletém jubileu společenstevním. Kronika
nalézá se u starosty společenstva. 
Příjem o slavnosti činil 1143,90 Kč: za odznaky 605,90 Kč, z divadla 480 Kč a ze zábavy 58 Kč;
naproti tomu činilo vydání 1275,75 Kč, takže byl schodek 131,85 Kč. Hlavní výdajové položky
byly: hudba 440 Kč, odznaky (500 kusů) 245,90 Kč, obnovená stuha na živnostenský prapor 200
Kč. Schodek usneseno uhraditi zvýšením členského příspěvku ze 2 na 5 Kč. 

Požáry
22.  června  o  polednách  vznítila  se  od  jisker  z komína  došková  střecha  panské  cihelny

(obytného stavení).  Na hašení  nebylo  pomyšlení  a  jen  tak  tak,  že  se  uchránily  věci,  náležející
cihláři, které zběhlými lidmi na rychlo byly vyneseny. Shořelo obydlí a v pořadí s ním kolna. V noci
téhož dne vznikl požár v Kališti čp. 1, který strávil stavení, náležející Marii Maninové. Naštěstí vál
dosti silný vítr k Pohořelici a jím zabráněno, že oheň nezachvátil i sousední, slámou kryté budovy,
které by jinak dojista lehly popelem a snad jiných více, také hojně došky krytých. První na místě
požáru  byli  hasiči  ze  Starcovy  Lhoty,  pak  ze  Sedlce.  Nadějkovští  již  při  poledním  požáru  se
opozdili  při  hašení  a  při  nočním uvedli  stříkačku  v činnost  téměř  po  požáru.  Lidé  všelijak  to
posuzují,  ale  hlavní  vinu  nese  asi  nevycvičená  organisovanost  požární.  Při  požáru  měli  by  si
členové sboru rozvrhnouti úlohy aby pak zbytečným přebíháním nezdržovali jeden druhého. Býti
v pohotovosti prvními a vždy na svých místech, mělo by být heslem každého člena i celku! Oba
objekty, jak cihelna i čp. 1 v Kališti, jsou pojištěním kryty. 

Oslava Husova
5. července zapálením hranice na Homolích a průvodem k ní uctěna jako obvykle památka

Mistra Jana Husi. U hranice promluvil učitel Jan Karpíšek. Při návratu u pomníku padlých zahrány
hymny. 

Divadlo
16. července  sehrána členy „Sokola“ a „Fikaru“ zdařilá veselohra od M. Slavíkové „Bílý

slon“ s příjmem 409 Kč. Hudba stála výjimečně 100 Kč. 

Ceny
Žito stálo 1q 60 Kč, ječmen 75 Kč, oves 58 Kč, máslo 10-12 Kč za 1 kg, vejce 35-40h kus,

rýže 2-2,60 Kč 1kg, káva pražená 32-40 Kč, cukr krystalový 6 Kč, homolový 6,20 Kč, kostkový



6,30 Kč, mouka pšeničná 00h 3,10, 0j. 2,90, 1j 2,50 Kč, povidla 6 Kč, otruby 80 haléřů, cikorka
6,80 Kč, sůl 2,20 Kč, obyčejný salám 12 Kč, hovězí maso 8-10 Kč, vepřové 10-12 Kč, vše za 1 kg;
dobrá kosa 20 Kč, košile od 10 Kč, plátěné kalhoty 15 Kč; mzda u velkostatku 8-10 Kč denně.

Požární hlídky
1. srpna počaly se konati požární hlídky od 10h – 3h z rána.

Spolek katolický
6.  srpna  vznikl  z popudu  M.  Lehovcové,  vdovy  po  profesoru,  rodem  Dvořákové

z Micáskova nový spolek v Nadějkově a sice „Odbočka katolických paní a dívek“.  Spolek sice
utvořen již někdy v únoru, ale 6. srpna pořádal první náboženskou besídku. Dostavilo se na ni na sto
osob,  vesměs  ženského  pohlaví.  Besídka  zahájena  předsedkyní,  Teresií  Beckovou,  manželkou
majitele velkostatku, uvítáním přítomných. Pak měla projev jednatelka, Anna Šporková, manželka
poštmistra a Marie Lehovcová, jako aranžérka besídky. Na programu byly tři mariánské živé obrazy
a několik zpěvních arií  zpěvačky,  Emmy Matouškové z Prahy. Některých přítomných se nelibě
dotklo objevení dubových věnců na jevišti. Mezi pořádajícími byly totiž dcery velkostatkářovy –
Němkyně,  které  opatrovaly výzdobu a učinily  tak patrně více z nevědomosti,  co se patří  a jest
slušno v zemi Čechů, než z provokace. Vina padá tu spíše na pořadatelky Češky, které měly na
nepřístojnost  výzdoby  předem  upozorniti  a  ne  to  dovoliti,  jakož  i  připustiti,  aby  program  byl
vyplňován německými písněmi, které se předkládaly české veřejnosti. 
Podle názoru kronikářova tyto náboženské besídky výrazem opravdové zbožnosti nejsou. Ta nepatří
do veřejné místnosti pro zábavu ostatních ale tam, kde pro ni vykázáno místo podle slov Písma sv. –
„A když bys se modlil,  nebývej  jako pokrytci.  Obyčej  zajisté  mají,  v školách a  na úhlech ulic
stojíce, modliti se, aby byli viděni od lidí. Amen pravím, žeť mají odplatu svou. Ale ty, když bys se
modlil, vejdi do pokojíka svého a zavra dvéře své, modliž se Otci svému, kterýž jest v skrytě…“
Ev. Sv. Matouše, kapit.  6, verš 5 a 6. – Tvoření se těchto katolických spolků je spíše pěstěním
klerikalismu a besídky zlehčováním zbožnosti a její profanací. 

Divadlo
15. srpna sehráno členy hasičského sboru za účasti místního obecenstva divadlo na dvoře

četnické stanice (čp. 17) od K. Fořta: „Červený kohout“. Výnos čistý činil 91,60 Kč. 
20. srpna sehráno studentské divadlo „Popelka“ se vstupem dobrovolným. 

Žně
Žně byly odbývány za příznivého počasí a úroda byla hojná. Nejvyšší teplota během léta

byla v červenci a dostoupila 33°C.

Cikáni
16.  září  obecní  zastupitelstvo  na  návrh  Josefa  Weigra  se  usneslo  vybírati  od  potulných

cikánů, kramářů a brusičů, kteří by se chtěli zdržeti v obci déle 24 hodin, zálohu v částce 50 Kč,
která  byla  by  v případě  způsobení  škody  neb  krádeže  na  úhradu  použita.  Místo  pro  dva  vozy
vykázáno u čp. 9 a pro více vozů za hřbitovem. 

Divadlo
28. září  členy „Fikarů“ sehrána veselohra Viléma Wernera „Hotel zázračná voda“. Příjem

575,75 Kč, vydání 290,60 Kč a výnos 285,15 Kč věnován hasičskému sboru. Spolek „Fikar“ stal se
v tomto  roce  členem  Šmahova  divadelního  okrsku  v Táboře  a  tím  i  členem  Ústřední  Matice
Divadelního Ochotnictva Československého, zkráceně ÚMDOČ.

Biograf
8. října pobyl zde po dva dny předváděje český velkofilm „Plukovník Švec“, ze života legií

v Rusku. 



Domovské
11. října  přijat  Josef Souček, mlynář v Hubově, rodem z Křenových Dvorů s manželkou

a dětmi do domovského svazku zdejší obce. 

Oslava 28. října
27. října pořádána z iniciativy členů Sokola oslava 15tého výročí naší samostatnosti. O ¼ h

vytroubena  večerka,  pak  sraz  u  hřbitova,  průvod  s lampiony  k pomníku  padlých  vojínů,  kde
zapáleny  řecké  ohně.  Vzpomínkový  proslov  k návratu  do  vlasti  mrtvých  hrdinů  ruských  legií,
plukovníka  Josefa  Jiřího  Švece  a  ppl.  Vašátky,  podal  kronikář.  Poté  zahrála  hudby:  „Hoši  od
Zborova“, tři děti přednesly básničky a nato ještě promluvil kronikář k výročí republiky. Po zahrání
hymen jsme se rozešli, abychom dne 

28. října v oslavách pokračovali. Počátek učinili hudebníci zahráním „budíčku“ z národních
písní a několika kousků u pomníku na náměstí. Ve ¼ na 10h obeslán nepředvídaný sraz místního
Sokolstva  v tělocvičném  sále  „u  Jandů“.  Tam  přečetl  starosta  Sokola  MUDr.  Václav  Chyba
poselství župy Jana Žižky z Trocnova v Táboře, kam jednota přináleží. Složena při vztyčení státní
vlajky přísaha na věrnost republice a zapěny hymny. Při skládání přísahy, přečetl starosta slova:
„Stojíce  zde  pod  symbolem  státní  svrchovanosti  a  svobody  –  pod  státní  vlajkou  –  v pohnutí
zvedáme ruce k přísaze znějící:

Jsme na stráži v každé době
by svobody prapor nad námi vždy vlál, 

sokolské šiky s nadšením a svorně
volnosti, pravdy nesou ideál.“

Nenadálé srazy, které se konaly snad ve všech jednotách, mají ukázat pohotovost Sokolstva
a jeho připravenost na stráži proti všem nebezpečím, jež by vlast ohrožovaly a že je ochotno v čas
potřeby ji hájit. – Mluví se totiž a noviny píší, že válka je na obzoru a dle různých domněnek má ji
vyvolati  Německo,  jako  odvetu  za  porážku  ve  světové  válce.  Zástupci  Německa  opustili
„Společnost  národů“  v Ženevě  zasedající,  která  byla  pověřena  úkolem zajištění  míru  v Evropě,
z čeho někteří soudí, že Němci jsou ve válečném pokušení. – Obecními úřady jsou konány sbírky na
vojenské letectví. To má v příští válce býti hlavní oporou státu a armády, ježto budoucí válka bude
prý se odehrávati ve vzduchu. 

Ceny
1q žita 80 Kč, pšenice 130 Kč, ječmene 75 Kč, ovsa 55 Kč, bramborů 26 Kč na nádraží.

Máslo 12 Kč 1kg, 1 vejce 45-50 hal, mléko 1,40 Kč 1l; za 1kg tvarohu 2-3 Kč, masa hovězího 8 Kč,
vepřového 12 Kč; 2kg pecen chleba 2,80 Kč, pět housek za 1 Kč, 1 citron 50-60 hal, mýdlo 1kg 4-8
Kč, hrách 2 Kč drobný, 3 Kč velkozrnný 1kg, mák 6-7 Kč, kroupy a krupky ječné 2 Kč, krupice
pšeničná 3 Kč, čokoláda od 12 Kč, koření průměrně 30 Kč za 1kg v maloprodeji. Lihoviny, jichž
odběr  v průměru posledních  tří  let  v r.  1933 poklesl  o  20%  stály:  rum 20 Kč (40%),  kořalka
výčepní (20%) 10 Kč, punč 20 Kč, brandy 32 Kč, víno červené sladké 12 Kč, přírodní 13 Kč,
ovocné 8 Kč za 1l. Košile pánské od 8 Kč, dámské od 5 Kč, zástěry od 7 Kč, pletené vesty dámské
a pánské od 10 Kč (nosí se nyní hojně na podzim a v zimě), pánské boty od firmy „Baťa“ od 29 Kč
plátěné od 9 Kč pár; krabička krému 1 Kč, ponožky od 2 Kč pár, dámské punčochy od 4 Kč pár,
dámské spodky t.zv. reformní od 4 Kč, pánské od 8 Kč, barchentyod 5 Kč 1m, cajky od 10 Kč 1m,
sypkoviny 7-8 Kč kanafasy též, plátno od 2,80 Kč za 1m, ručníky od 2 Kč, kapesníky od 1 Kč,
rukavice s 1 prstem (palčáky) od 7 Kč, 1kg vlny 30 Kč, různobarevné 60 Kč a výše, peří drané 35
Kč, nedrané 20 Kč, prach 48 Kč, husa 32 Kč, 1q zelí 30 Kč, zajíc 20 Kč, koroptev 6 Kč, brav
vepřový 5 Kč za 1kg živé váhy. 

Počasí



v podzimu  bylo  mírné,  a  dá  se  přes  občasné  mrazíky  pracovati  v poli  (16.  listopadu).
Vzhledem k tomu, že bylo sucho, je nedostatek vody, lidé běhají od studně ke studni a od pumpy
k pumpě,  aby si  potřebnou vodu opatřili.  Na venkově jí  dovážejí  z potoků.  Počátkem prosince
mrazy poněkud ztužily a bylo -12ºC.

Rozpočet obecní
8. prosince schválen obecním zastupitelstvem a vykazuje schodek 8468 Kč, který má býti

uhražen 62% přirážkou k dani činžovní na r. 1934 která vynese 771,10 Kč a 151% k daním ostatním
jež vynesou 7707,34 Kč.

Úroky z Duškovy nadace
rozděleny na 23 dílů po 80 Kč a 21 dílů po 40 Kč, rozděleno 2680 Kč. Františku Kaprálovi

z čp. 70 dáno na pohřebné matky 100 Kč a Janě Rychové vdově po obuvníku 100 Kč. Ostatní úroky
se vyplácejí k svátku Josefa v březnu. 

Příspěvky
Na hasičský dluh za motorovou stříkačku usneseno obecním zastupitelstvem vyplatiti Sboru

1400 Kč na splacení úroků pro rok 1934. Sboru nařízeno, aby měl k obsluze motorové stříkačky dva
muže,  kterým  za  odborné  zacházení  bude  vyplaceno  pro  příští  rok  50  Kč  každému  z obecní
pokladny. 

Policejní
Za dozor při tanečních zábavách usneseno dále vypláceti z obecní pokladny 15 Kč počíná-li

zábava odpoledne a 10 Kč počíná-li večer. 

Úmrtí Antonína Švehly
12. prosince  zemřel na svém statku v Hostivaři, dlouholetý předseda vlády, první ministr

vnitra a vůdce zemědělského lidu,  Antonín Švehla. Pohřeb konal se tamtéž za účasti  presidenta
republiky,  členů vlády,  zástupců zemědělských organisací  a  mnoha korporací  dne  15.  prosince.
Pohřební projevy vysílány rozhlasem. U hrobu promluvil starosta čsl. obce sokolské Dr. Bukovský
a předseda senátu, Dr. Frant. Soukup. Poslední vyzdvihl význam zesnulého a jeho odkaz národu
řečí, v níž v závěru vytkl: „Dílo, na kterém zemřelý spolupracoval, čsl. republiku, ten odkaz geniů,
si uchováme!“ a … „ruce pryč od našich hranic těch, kdož by se jich chtěli dotknout, kdož by se
chtěli dotknout svobody a samostatnosti naší republiky a našeho národa!“ Řeč velmi pěkná, lepší
však bude-li podepřena činy!

Divadlo
26. prosince sehráno členy „Fikaru“ divadelní představení se zpěvy od Richarda Havelky:

„Újezdské kasárny“. Příjem činil 985 Kč, vydání 847,10 Kč. 

Stavby
Během roku postavena obytná budova panské cihelny, která v létě vyhořela.

1934

Obchod
1. lednem otevřen opět nově obchod v domě čp. 86 Josefem Votrubou z Hodkova.



Výbuch v dolech
3. ledna udál se v Oseku u Duchcova na jámě Nelson III veliký výbuch plynů a uhelného

prachu, při kterémžto neštěstí zahynulo 140 dělníků.

Divadlo, zubní technik
4. února  sehráno poprvé spolkem „Sokol“ loutkové divadlo „Honza doktorem“ a sice na

vlastním jevišti a vlastními loutkami, které spolku daroval člen Karel Freiberger, zubní technik, jenž
zde od poloviny loňského roku provozuje praxi, ovšem bez koncese, neboť tato mu nebyla ještě
udělena. za obyčejnou plombu čítá 15 – 20 Kč.

Měna čsl.
15. února byla provedena zákonná úprava snížení obsahu zlata v naší Kč, která odloučivše

se od zlatého dolaru a libry anglické v r. 1929 měla stanovený obsah zlata 44,58 mgr. Ode dneška
bude míti hodnotu nižší o jednu šestinu. Dále provedena ještě jiná měnová opatření a sice, že krytí
vydaných  bankovek  u  Národní  banky  zlatem,  bude  sníženo  z  dosavadních  30-36%  na  25%.
Podle úmyslu vlády mají býti tato měnová opatření částečně prostředkem ku zdolání krise, ježto prý
bude  umožněna  soutěž  našich,  hlavně  průmyslových  výrobků  v  cizině  a  tím  nastati  má
zaměstnanost průmyslu, který je ve stagnaci.  Dle mínění lidu není k očekávání velký ani malý
prospěch  hospodářský  tímto  devalvačním  opatřením  –  neboť  cizina,  ohražovala-li  se  posud
ochrannými cly proti dovozu, učiní tak tím spíše nyní v zájmu ochrany vlastního průmyslu, takže
snížení  hodnoty naší koruny v zahraničí  bude míti  spíše za následek,  že vše dovážené stoupne
a vývoz bude v těchže místech jako dříve.  Nepoškodili-li  jsme odklonem od Rašínovy deflační
politiky svoje národohospodářství, tedy jsme dle dnešní situace ku jeho povznesení devalvací měny
valně  nepřispěli.  Na  vnitřní  poměry  cenové,  jakož  i  na  vklady  dle  výslovného  prohlášení
ministerského  předsedy,  Jana  Malypetra,  nemá  míti  toto  opatření  žádného  vlivu.  Nesouhlas
s opatřením vlády projevili národně-demokratičtí její členové a proto odstoupili. Současně odstoupil
i guvernér Národní banky čsl.,  Dr. Vilém Pospíšil,  který trval na stanovisku národohospodářské
politiky Rašínovy a vedl jí v duchu Rašínova finančního plánu.

Noviny  nesmí  se  svobodně  rozepisovati  o  měnových  opatřeních  a  když,  tedy  jedině
v mezích vládní politiky. I jinak je omezeno právo svobodného projevu názorů, ale komunismus
se nechává při plném životě.

Nepokoje v Rakousku
Současnou dobou jsou v Rakousku vážné nepokoje. Členové sociální demokracie postavili

se v plné výzbroji na odpor vládě kancléře Dolfuse proti programu stavovského státu. Povstání,
které si vyžádalo hojně lidských životů, vláda potlačila, ale klid dosud není.

Denní  události  plně zaměstnávají  mysli  lidí  a  nevzbuzují  žádných světlých  představ  ani
nadějí do blízké budoucnosti! Žijeme v době, plné politických i hospodářských nejistot a nevíme co
zítřek za novou starost a svízel nám přinese.

Belgie: Smrt Alberta I.
10.  února  pádem ze skály zabil  se belgický král Albert  I.,  hrdinný bojovník ve světové

válce, stav se obětí horolezeckého sportu.

Sněhy
21. února  napadlo přes noc velké množství sněhu na ¼ m zvýší, nepočítaje závěje, které

jsou mnohem vyšší. Dle zpráv radia, byl v Praze množstvím napadlého sněhu rušen provoz pouliční
a ze Spojených států severoamerických hlášeno, že prý tam napadlo sněhu až na 3 m zvýší a jeho
odstraňováním je zaměstnáno na 25 tisíc lidí. Zdálo se, že už bude jaro a zatím nové zima.

Sčítání
Podle sčítání lidu z roku 1930 jest v Československé republice 14 479 505 (13 373 463)



obyvatel,  z  čehož  připadá  na  Čechy  7  014  559  (6  576  853),  Moravu  a  Slezsko  3  501  688
(3 242 881), na Slovensko 3 254 129 (2 955 998) a na Podkarpatskou Rus 709 129 (597 731).
V závorce  vyznačen  počet  v  r.  1921.  Podle  národnosti  bylo  v  celé  republice:  československé
9 688 943 (8 764 213),  německé  3  231  718 (3  113  624),  maďarské  692  121 (744  621),  ruské
a rusínské 594 043 (461 449). židovské 186 474 (180 504), polské 81 741 (75 987) a jiné 49 465
(23 065).

Úroků dělení
11. března usneseno obecním zastupitelstvem poděliti z úroků fondu Duškova 23 osoby po

60 Kč, 22 osoby po 25 Kč a 2 osoby po 15 Kč.

Domovské
Přijata  do obce Božena Machutová,  rodem Švábová z  Kaliště.  -  Do Brna přijati:  Vilém

Hlaváč s rodinou, do Hvozdě, okres Hořovice František Šitner s rodinou, do Lhoty Stoklasné, okres
Tábor Kateřina Maroušková, do Prahy Ing. Josef Koptiš.

Dary
Obec věnovala na výstavu v Sedlčanech 50 Kč.

Divadlo
2.  dubna  sehrána  spolkem  „Fikar“  divadelní  hra  Bohumila  Boušky  „Hřích  starého

lakomce“. Hrubý příjem činil Kč 416,80.

Přednáška
8. dubna o druhé schůzi „katolických žen a dívek“, která se konala v hostinci „U Jandů“,

byla na pořadu též přednáška faráře Bohuslava Veselého na thema Anežka Přemyslovna.

Kampelička
konala  téhož  dne  řádnou valnou hromadu s  obvyklým pořadem a  jednáno též  o změně

stanov. Do představenstva byl zvolen jako náměstek starosty za odstupujícího Františka Stejskala,
rolníka  v  Hronově  Vesci,  Vladimír  Vomáčka,  mlynář  na  „Kotaškově“.  V roce  1933  mělo  556
vkladatelů uloženo u Kampeličky 1 597 876,30 Kč a 148 členů dluhovalo spolku 920 688,80 Kč.
Vklady jeví od roku 1931, kdy dosáhly 1 658 970,50 Kč stálý pokles, zápůjčky však stoupají.

Odvody
branců ze zdejší  obce konány  14. dubna. Branci jdou obvykle s hudbou, buď jednanou

kapelou neb tahací harmonikou, ráno do Sedlce, kde v sále „Na Knížecí“ předstupují před odvodní
komisi, odloživše v místnosti přilehlé šat i oděv ponechávajíce na sobě jen košili a tuto odkládají
po vstupu na míru za plentou těsně před komisí. Odvedení složí po skončení odvodu téhož dne slib
věrnosti republice. Pak zase za zvuků hudby a za zpěvu, s pestrými kyticemi ve klopách kabátů
a za klobouky  odvedení  i  neodvedení  navrací  se  zpět  k  domovu.  Po  několik  let  již  mají  hoši
pravidlem při návratu zastaviti se u pomníku padlých vojínů, kde pokládají kytici. Po dvakráte držel
k nim proslov člen obecního zastupitelstva, Václav Janda, hostinský. Po proslovu zahrány hymny.
V hostinci jmenovaného mívají branci „věneček“ tj. taneční zábavu. Na hudbu se „skládají“. Zaplatí
totiž každý určitou částku na úhradu výdajů za hudbu.

Péra a písmo
Počínají se vyskytovati v prodeji i v užívání nová péra skleněná. Doposud se užívají péra

ocelová ale jest možné, že užívání pér skleněných bude zavedeno i do škol, neboť vydány nové
předpisy  pro  písmo a  podle  nich  budou písmena  zjednodušena  a  bez  stínů  oproti  dosavadním
stínovaným. S péry skleněnými lze psáti jen beze stínů. Jedno takové péro s násadkou stojí 1 Kč,
ocelová jsou po 10 - 20 hal a násadka 20 - 40 haléřů.



Řezník
1. dubna počal provozovati živnost v hostinci Františka Pánky, na místě Antonína Tlouště,

který se odstěhoval  do Chýšek,  nový řezník  Jan Janoušek.  Je  to  syn Josefa Janouška,  řezníka,
žijícího ve Starcově Lhotě.

Pekař
28. dubna v domku čp. 57 počal prodávati pečivo a zavedl si krupařství Jaroslav Prošek,

syn hokyně Anny. Je zde třetím usedlým pekařem. Pečivo odebírá od pekaře Jelena z Jistebnice
a prodává stejně jako ostatní 2 kg chléb za 3,50 Kč a 5 housek za 1 Kč.

Krupobití
27. dubna v pozdních odpoledních hodinách s doprovodem bouřky padaly kroupy velikosti

lískových ořechů a zůstaly na mnohých místech ležeti do poledne druhého dne. Škoda byla znáti jen
na  zelenině.  Říkává  se,  kudy  jdou  kroupy  prvně  na  jaře,  tam  že  chodí  i  v  létě.  Předpovědi
povětrnostních stanic nasvědčují, že by se tato „pranostika“ mohla splnit.

Povětrnost
Jinak jest počasí velmi pěkné a psaly noviny, že tak pěkně v dubnu nebylo již sto let. Jarní

práce v poli snadno se odbývají,když takové počasí lidem slouží. Na 1. května i choulostiví lidé se
počali  koupat  v  rybníce,  ba  i  v  potocích  voda  byla  dobře  prohřátá  a  děti  toho  také  náležitě
využívaly. I příroda si pospíšila s květy, kaštany a šeřík jindy kvetou koncem května a letos jsou již
v plném květu.

Požár v okolí
4. května před 12 h polední došla na poštovní úřad telefonická žádost o vyslání hasičského

sboru k požáru v Chýškách. Toho dne bylo větrno a a tak požár ve chvíli zachvátil několik budov
najednou. Zdejší sbor se ihned vypravil a také obvodní lékař Dr. Václav Chyba svým autem. Kolem
½ 1 h přejeli  tudy hasiči  jistebničtí  se stříkačkou na nákladním autě naloženou a o 1 h přejela
náměstím ještě  táborská  motorová stříkačka.  Během požáru  dostavilo  se  na  místo  21 stříkaček
a členové 24 hasičských sborů. Hasiči nadějkovští hasili školní budovu měšťanky. Požáru padlo
za oběť šest stavení a 1 kůlna. Bylo 18 případů poranění, z nichž dva těžší. Škoda, částečně krytá
pojištěním, činila dle časopisu „Český jih“ 272 000 Kč.

Dražba čp. 13
15.  května  konala se  dražba bývalé pazderny (poslední  vlastníci  Veřtat,  Zelenka,  Pejša)

čp. 13 se zahradou a poli. Ježto bylo dosti koupěchtivých, vydražena nemovitost na dnešní poměry
značně  vysoko.  Zahrada  i  pole  rozparcelovány  realitní  kanceláří  a  koupili  zahradu  2  míry  Jan
Herma, kovář za 9400 Kč, Karel Šitner 1 míru za 4700 Kč, Václav Kadoch ½ míry za 2350 Kč,
Josef Mendl ½ míry za 2350 Kč. Na 1 míru zahrady připadá ještě 50 Kč ročně jako výměnek Kláry
Zelenkové. Pole koupili: na „Homolích“ 2 ¾ míry Josef Říha, domkář za 6400 Kč, na „Skalnicích“
František Mašek 1 ½ míry za 3000 Kč, František Šváb, domkář 1 míru louky za 4700 Kč, zbytek,
t. j.  stavení vesměs dřevěné a pod došky se stavební parcelou a zahradou ve výměře 1 ½ míry
za 8000 Kč, dále pole v Maršovech 3 ½ míry za 8000 Kč a na Skalnicích 4 míry za 6500 Kč koupil
František Sazima, zemědělec. Na pole připadá výměnek 50 kg obilí z míry. Celkem se vydražilo
na 73 000 Kč. Cena pro kupující rozumí se mimo poplatků vyměřovacích, převodních i dražebních,
které  nesou tito  ze  svého.  Na zbytek  pak připadá  ještě  mimo to jiný  naturální  výměnek a  byt
pro výměnkářku.  Ku  dražbě  došlo  následkem  déle  trvajícího  sporu  mezi  sousedy  Bohumilem
Pejšou z čp.  13 a Marií Mendlovou domkářkou čp. 11 (spíše její manželem Josefem Mendlem)
pro služebnost vrat čp. 11 a pak i pro jiné neshody, které mezi sebou tito sousedé měli.

Úkaz doby: kupuje a podniká se na dluh, třebaže není výdělků, třebaže ceny hospodářských
výrobků jsou nízké a majitelé usedlostí na bídu doby naříkají a lidé i méně zadlužení nepostačují



dostávati svým splátkovým a úrokovým povinnostem. - Kdyby dnes ta tolik naříkaná zadluženost
venkova  byla  někým  odstraněna,  bude  tu  zítra  zas  a  možná  ještě  ve  větší  míře,  neboť  lidé
lehkovážně si k dluhům pomáhají s myšlénkou, že nemají-li majetku,k němu si dluhem pomohou
a mají-li, tedy že jej dluhem rozmnoží – aniž by vážně přemýšleli, jakým způsobem se toho dluhu
budou zbavovati  a budou-li  sto zastati ony povinnosti,  které s ním na sebe vzali.  Připojuji tuto
charakteristiku doby k výše uvedené parcelaci, při které se dosáhlo tak vysokých cen od kupujících,
z nichž někteří kupují na dluh! Přeměřená cena, odpovídající dnešním poměrům, činila by 1500 Kč
za 1 míru (19,18 arů).

Knihovna
23. května  konána schůze knihovní rady, kde podána zpráva knihovníkova za půjčovací

období 1/11 33 – 1/5 1934. 29 čtenářů vypůjčilo si při 201 návštěvě knihovny 465 knih. Nejvíce
čteno dílo Rudolfa Medka ze života ruských legií. Na příspěvcích vybráno 44,60 Kč. Dotace obecní
na r. 1933 činila 150 Kč. Usneseno pojistiti knihovnu proti požáru na 15 000 Kč, pojistné bude
činiti 25,50 Kč a bude uhraženo z prostředků knihovny. Dle seznamu čítá knihovna 552 knih.

Volby presidenta
24. května v dopoledních hodinách konala se na hradě pražském volba presidenta republiky

a zvolen opět většinou hlasů T. G. Masaryk. Ze 420 odevzdaných hlasů bylo 50 lístků prázdných
a asi na 75 napsán komunistický kandidát.

Účty obecní
Obecní zastupitelstvo schválilo obecní účty za r. 1933. Vykazují Příjem Kč……….Vydání 

Kč……  (vynecháno místo pro doplnění)
Účty osad: 

Nadějkova: Příjem Kč 1360,20, Vydání Kč 1714,35
Kaliště: Příjem Kč 62,-, Vydání Kč 96,20
Hubova: Příjem Kč 59,- Vydání Kč 112,75

Býci plemenní
Obnoveny  smlouvy  s  chovateli  plemenných  býků  na  další  rok  za  roční  příplatek  obce

800 Kč. Mimo to náleží chovatelům poplatek za připuštění z 1 kusu Kč 16,-.

Cesty správa
Na  správu  cesty  v  Hubově  usneseno  dáti  z  obecních  prostředků  1000  Kč,  na  cestu

nadějkovskými drahy Kč 300,-.

Domovské
Do Liberce přijat František Jelínek, zbrojíř, s dítkami Josefem a Evou.

Přiškolení
Usneseno  přistoupiti  ku  přiškolení  obce  zdejší  do  jistebnické  lidové  školy  hospodářské

(12./7.)

S.S.S.R.
9. června  uznalo Československo a Rumunsko Sovětské Rusko de jour. Třetí člen „Malé

Dohody“, Jugoslavie sověty neuznala.

Výstava
29. června až 8. července výstava hospodářská spojená s výstavou školskou byla pořádána

v Sedlčanech s dobrým i finančním úspěchem.



Oslavy Chocholouškovy
4., 5. a 6. července.  Na popud pražského spolku rodáků sedleckých spořádány oslavy ku

uctění památky 70.tého výročí úmrtí Prokopa Chocholouška ve dnech 4., 5. a 6. července a sice
prvé dva dny v Sedlci a třetí v Nadějkově. Pořad oslav stanoven v několika přípravných schůzí
komitétu, který se za tím účelem utvořil ve schůzi obecního zastupitelstva s přizvanými zástupci
spolků a organisací dne 16. února t. r. Za členy komitétu zvoleni MUDr. Václav Chyba, předseda,
Čeněk  Bohuslávek,  místopředseda,  Karel  Jindrák,  jednatel,  Jan  Fr.  Dvořák,  režisér  a  Václav
Souček,  pokladník,  mimo výboru  bylo  ještě  11 členů:  Bohuslav  Veselý,  farář,  Jaroslav  Veselý,
nadlesní,  Josef  Kaprál,  pekař,  Václav Janda,  hostinský,  Josef  Buzek,  rolník,  Jan Herma,  kovář,
František  Fara,  listonoš,  Josef  Reichl,  rolník,  Karel  Freiberger,  zubní  technik,  Antonín  Souček,
obchodník.

Ve  druhé  schůzi  dne  26.  března  ku  které  dostavila  se  deputace  komitétu  sedleckého se
starostou města, Stanislavem Plonerem v čele, bylo jednáno o pořadu slavnosti a stanoveno, aby
místní program byl do Sedlce zaslán během května, načež sedlečtí s pražskými dají vytisknouti
společné plakáty.  V dalších schůzí projednány podrobnosti  pořadu v Nadějkově, který stanoven
takto:  5. července  oslaviti  jako  obvykle  památku  Mistra  Jana  Husa  a  zároveň  proslovem
o Chocholouškovi zahájiti  pietní oslavy; 6.  července uspořádati  průvod na hřbitov,  tam proslov,
zpěv, recitace a pak zpět na náměstí, kde by měl slavnostní řeč pozvaný neb pražským komitétem
delegovaný řečník. Odpoledne divadlo v přírodě. Po ustanovení programu zahájena propagace oslav
v krajinském tisku, jakým jest „Český jih“, „Tábor“, „Milevský kraj“, „Týdenník Českomoravské
vysočiny“, „Trocnov“. „Sokolský věstník“ orgán ústředí Československé obce sokolské v Praze,
kam zaslán též propagační článek, týž jako do „Trocnova“, věstníku župy Jana Žižky z Trocnova,
uveřejnil  místo  něj  noticku  velmi  strohou,  která  svým  kritickým  obsahem  sloužila  pramálo
k propagaci slavnosti. „Český jih“ vyšel s nevšední ochotou vstříc oslavám a hojně článků uveřejnil,
dokonce vydal slavnostní číslo,  které pak v 50 výtiscích o slavnosti  rozprodáno po 1 Kč. Jako
novinový zpravodaj o postupu příprav osvědčil  se MUDr. Jan Blabol.  - O protektorát slavnosti
požádán  primátor  hlavního  města  Prahy  JUDr.  Karel  Baxa,  rodák  sedlčanský,  s  chotí,
jihoslovankou.  Předsedou  slavnostních  komitétů  ustanoven  v  Praze  Kamil  Harmach.

Tak v ruchu a šumu příprav přiblížil se 4. červenec, kdy došlo obecnímu úřadu následující
oznámení:

V Praze, dne 3. července 1934
Vážený pane starosto!

Jako  rodák kraje sedlčanského a primátor hlav. města Prahy pokládám za svoji povinnost úřední
i národní,  abych  účastnil  se  pietních  oslav  na  poctu  našeho  prvního  romanopisce  Prokopa
Chocholouška  a  sice  především  zúčastním  se  slavnosti  v  Sedlci  dne  5.  července  t.  r.
Poněvadž nemohu opomenouti, abych nevzdal poctu jeho pozůstatkům na hřbitově ve Vaší obci,
s druhé strany však vzhledem k povinnostem mého úřadu primátorského vůči hostům III. dělnické
Olympiády jest moje osobní účast v Praze v pátek dne 6. července t. r. nezbytnou, dovolím si zajeti
do Vaší obce již ve čtvrtek dne 5. července t. r. mezi 3. a 4. hod. odpolední, kdy dovolím si Vás
navštíviti  a  pak  na  rov  Chocholouškův  položím  jménem  hlav.  města  Prahy  vavřínový  věnec.
Prosím o laskavé Vaše vhodné opatření, abych mohl tuto poctu památce Chocholouškově prokázati.

S výrazem plné úcty
Dr. Baxa v. r.

primátor hlav. města Prahy

Vážený pán
pan starosta v Nadějkově

u Sedlce na dráze

Z té příčiny na rychlo k uvítání p. primátora pozváni členové obecního zastupitelstva, spolky
a korporace, ozdobeny domy chvojí,prapory a praporky v národních a státních barvách a ověnčena
pamětní deska Chocholouškova. Dne 5. července přesně o 3. hod přijelo auto s panem primátorem



a týž s  chotí  Amelií  uvítán starostou obce a  předsedou komitétu před farní  budovou. Po chvíli
přijelo ještě jedno auto s náměstkem primátora Drem. Štůlou s chotí a jinými hostmi. Po zápisu do
pamětní Chocholouškovy knihy, vyložené v úmrtní místnosti jeho ve farní budově, odebrali se hosté
v početném  průvodu  spolků  a  místního  občanstva  na  hřbitov  k  pomníku  Chocholouškovu.
Tam po  předchozím vzpomínkovém proslovu  pana  primátora  položen  jménem hlavního  města
Prahy  vavřínový  věnec  se  stuhami  v  národních  barvách  s  nápisem:  Hlavní  město  Praha  –
6. července 1934 – a znakem. Pěvecký sbor „Sokola“ zdejšího za vedení Antonína Chyby, řídícího
učitele  ve  výslužbě  z  Prčic,  otce  Dra Václava  Chyby,  zapěl  „Kdo  za  pravdu  hoří“  a  „Věno“
od Bedřicha Smetany. Předseda komitétu poděkoval za věnování věnce a pak průvod navrátil se na
náměstí. Primátor než odejel, po oficiálním rozloučení, navštívil ještě svého známého ze studijních
let MUDra Jana Blabola a srdečně s ním porozprávěl. Rozprávku ukončili vzájemným se políbením.

Večer uspořádán průvod ku hranici na Homole, kde měl pěkný proslov o Husovi učitel Jan
Karpíšek.  Tam  zapěl  sbor  „Sokola“  též  píseň  „Kdo  za  pravdu  hoří“  a  po  návratu  k  „lípě
Svobody“¨promluvil o Chocholouškovi kronikář. Proslov uveřejněn v „Českém jihu“.

Dne 6. července ráno o 6 h zahrála hudba Františka Horych „budíček“. O něco později třemi
slavnostními  branami  počali  pozvolna  přicházeti  ojedinělí  hosté,  jimž  prodávány  studenty
a studentkami  kovové  odznaky  s  pomníkem,  letopočtem 1864  –  1934  a  nápisem:  „K památce
Prokopa Chocholouška – Nadějkov“. Odznaky prodávány po 1 Kč.

Náměstí  se  pozvolna  plnilo  a  do 9  h oživeno bylo  již  utěšeným počtem hostí  v  šatech
občanských i hasičských stejnokrojích. Také několik čamar hostí „Sokolů“ zpestřilo zástup, řadící
se před farní  budovou. Průvod obešel  náměstí  a rozestoupil  se pak kolem tribuny pod pamětní
deskou Chocholouškovou. Z ní uvítal hosty starosta Václav Souček a přečteny došlé pozdravné
telegramy.

Za  doprovodu  hudby  uspořádán   průvod  na  hřbitov.  V předpokladu,  že  návalem by  se
poškodily hroby, odbočili  hasiči  a  s  nimi ostatní,  kromě vpředu jdoucích dětí,  zástupců spolků
a korporací,  cestou vzhůru za hřbitovní zeď. U pomníku nejprve zapěl sbor „Sokola“: „Kdo za
pravdu“ a pak poutavě se ujal slova Kamil Harmach. V povídkovém rozhovoru vylíčil sběh událostí
před sedmdesáte  léty na faře  nadějkovské v době před a  při  úmrtí  Chocholouška.  Po skončení
jménem rodáckých a krajanských spolků, jakož i jménem sdružení pracovníků Národního výboru
čsl. v Praze a za komitét oslav položil řečník vavřínový věnec k pomníku se stuhami ve státních
barvách a nápisem „Spolek sedleckých rodáků a slavnostní výbor ku uctění památky národního
buditele  Prokopa  Chocholouška“.  Po  něm  promluvil  MUC  Veselý  a  jménem  jihočeských
akademiků i spolku „Štítný“ taktéž položil menší vavřínový věnec s trikolorou.

Po  té  delším  proslovem  k  dětem  naznačil  místopředseda  komitétu,  řídící  učitel  Čeněk
Bohuslávek, jak nutná je soudržnost v národě a jak škodlivé jeho drobení, jak nutno žít jednotlivě
i v celku aby lidstvo spělo k výšinám svého pokroku. Závěrem přednesla Věra Márová, žákyně II.
třídy  zdejší  obecné  školy  oslavnou  báseň  od  V.  Kuttana:  „Chocholouškovi!“

Pražští hosté přednesem básně byli velmi spokojeni a předřečník Kamil Harmach, nadšen,
žákyni políbil. –  Ze hřbitova odebral se opět průvod k faře a tu z tribuny přednesl slavnostní řeč
senátor syndik Jiří Pichl. Nastínil obraz doby v níž Chocholoušek žil a tvořil, přirovnal dobu dnešní
svými těžkostmi k době tehdejší, vyzdvihl význam a práci Chocholouškovu a poukázal na mravní
nedostatky přítomnosti oproti minulosti. Zvláště vytkl: „Schází nám nadšení, důvěra a láska! Bez
nich jsou všechny boje předem prohrané! Chceme-li vítězit v životních bojích, musíme ty ztracené
ctnosti najít, obnovit sami v sobě a pevně se jich držet, abychom neztratili, co těžko jsme dobyli!--“

Po slavnostní řeči pěkně koncertovala 15 členná kapela za vedení Antonína Chyby u „Lípy
svobody“ a lidé,  ač čas  již  značně pokročil  přes poledne,  nemohli  se ani  rozejít,  jak cele  byly
hudbou upoutáni.  -  Mezi  dobou,  než  započalo  divadlo  v  přírodě,  T.  V.  Hubenýho  „Lešetínský
kovář“,  měli  hosté  možnost  laskavostí  majitele  prohlédnout  si  zámecký  park  a  zámek,  jakož
i úmrtní  místnost  Chocholouškovu,  kde  každý  mohl  se  zapsati  do  vyložené  pamětní  knihy
Chocholouškovy.

Pamětní kniha



Tato  pamětní  kniha  založena  o  jubilejní  slavnosti  v  roce  1914.  –  Kdo  z  hostí  přál  si
fotografie  pomníku  a  Nadějkova,  byl  členy  komitétu  ochotně  obsloužen.  –  Z  celého  průběhu
slavnosti  i  divadla,  sehraného na zahradě hostince V. Jandy ve vlastních dekoracích pořízených
Bohumilem Maškem,  stavitelským asistentem bez  zaměstnání,  Janem Fr.  Dvořákem,  četnickým
strážmistrem ve výslužbě a Karlem Freibergerem, zubním technikem, bylo patrno, že návštěvníci
jsou plně spokojeni a odcházejí s dobrými dojmy na Chocholouškovu pietní oslavu v Nadějkově.
Slavnosti súčastnili se dle podpisů v pamětní knize Ch.: spisovatelka Hoftová za Zemědělskou radu,
František Soukup za Národní jednotu pošumavskou, Strnad za Rodáky Mladovožické, Dr. K. Pauli
za  Čsl.  jihoslovanskou ligu,  Josef  Popelka  za  městskou radu  jistebnickou  (starosta),  Dr.  Zenkl
a Menšík  za  klub  rodáků  města  Jistebnice,  za  tamní  školu  ředitel  Šitta,  za  tamější  „Sokol“  J.
Maděra,  za  komitét  oslav  za  svaz  jihočeských  rodáckých  spolků  a  za  sdružení  pracovníků
Národního výboru čsl. v Praze vrchní rada Kamil Harmach, za město Sedlec starosta Josef Ploner,
za spolek rodáků sedleckých Antonín Šašek,  za akademický spolek „Štítný“ a  jihočeskou župu
studentskou MUC Veselý a MUC Sovina, za říšskou jednotu republikánského dorostu spisovatel
Šimek-Doubravský, za obec Chýšky Stanislav Horný starosta, za Milévsko František Horný, ředitel
spořitelny,  za  ochotnický  spolek  v  Táboře  J.  Podzimek,  za  Šmahův  divadelní  okrsek  Ústřední
matice divadelního ochotnictva československého v Táboře Otto Findejs,  předseda.  Slavnosti  se
súčastnil také vrchní ministerský rada JUDr. Antonín Dvořák, rodák ze mlýna Micáskova, Jiřina
Mitrovická, spisovatelka, M. Linhová, akademická malířka a profesor Vokálek, akademický malíř,
kromě  mnoha  jiných  hostí.  Také  hasičstvo  súčastnilo  se  v  utěšeném  počtu  ze  širokého  okolí
nadějkovského.

Po  stránce  finanční  byla  rovněž  slavnost  uspokojivá.  Za  odznaky  vybralo  se  906  Kč
90 haléřů, o divadle, kde dobře posloužily nově pořízené ochotnické skládací židle v počtu 51 kus,
vybralo se 1116 Kč 60 haléřů. Ceny míst byly stanoveny na 5,-, 4,- a k stání 3,- Kč. Proti příjmu
bylo však také značné vydání. Největší položku zaujala hudba. Již v přípravných schůzích komitétu
zabralo vyjednávání o cenu hudby podstatně času. Z počátku byl podán kapelníkem Františkem
Sazimou nepřijatelný požadavek 1600 Kč, pak jeho nástupcem Františkem Horychem požadavek
900 Kč za den a noc, t. j. že po divadle byla by též taneční zábava, od které sliboval jmenovaný
hlavní výnos slavnosti. Ani tento požadavek nebyl přijatelný a proto nabídnuto jako postačitelná
odměna  za  hudební  výkony  přes  den  500  Kč  bez  spoléhání  na  večerní  zábavu,  která  nebyla
do program pojata. Kapelník odkázán na hostinského, aneb aby si hudebníci sami taneční zábavu
uspořádali a co strží, aby si ponechali. Vyškrtnutí taneční zábavy z pořadu bylo velmi prozíravé,
neboť byla nepatrná účast a bylo by se na ni mnoho doplácelo,  nehledě k nemístnosti  o pietní
oslavě. Další výdajová položka bylo zakoupení 1000 odznaků za 480 Kč od firmy Frant. Stehlík,
kovorytectví Praha.  Zbylo ještě asi 170 kusů. Za stavění a dekoraci tří jednoduchých slavobrán
vyplaceno  tesařům  (Ladislavu  Fořtovi  a  Janu  Duchoňovi)  95  Kč,  za  věnce  na  hrob  Fikarův
a k pomníku  padlým  vojínům  vyplaceno  zahradníku  Aloisu  Koptišovi  130  Kč  s  postavením
stromkového zátiší kolem Chocholouškova pomníku mezi vysokými stromy na hřbitově. Za plakáty
z Prahy dáno 45 Kč, za divadelní obleky 120 Kč, za svačiny při malbě dekorací a hercům v divadle
zaplaceno 135 Kč a jiné drobnější výdaje. Herci a malíři dekorací na návrh předsedův obdrželi
čtvrtně  piva (25 l)  za 55 Kč.  Ostatní  členové komitétu konali  své funkce  bez  odměn.  Nejvíce
a všestranně  se  obětoval  předseda.  Čistý  výnos  slavnosti  usneseno  uložiti  ku  případné  opravě
pomníku, ačkoliv, po zaplacení poplatku autorskému sdružení z hudby, scvrkl se výnos na necelých
50 Kč. Obec před slavností dala kolem kříže na náměstí upevniti starou mříž a dala ji nově natříti. 

Tak jako Chocholouškova oslava u nás, konají se národní oslavy a „dny brannosti“ v hojné
míře  letos  po celé  republice.  Jejich  ideou má být  prohloubení  a  posílení  národního uvědomění
a smyslu pro obranné vojenství.

Německo – popravy
V sousední   říši,  ve hnutí  národně socialistickém, v „úderných“ oddílech odhalila  vláda

(Hitler, Göring, Göbels) jakési spiknutí proti sobě a krvavě je potlačila. Předáci pozajímáni takřka
přes  noc  a  bez  vyšetřování  postříleni.  Podle  vydaných  úředních    zpráv  německé  vlády,  bylo



popraveno 77 osob. Neúřední zprávy povídají o počtu mnohem větším. Světový tisk ostře odsoudil
postup v jednání německé vlády a tato zase na ospravedlnění uvádí, že provedenými opatřeními
učinila prý jen přítrž občanské revoluci.

Pohřebné
12.  července  usneslo  se  obecní  zastupitelstvo  vyplatiti  z  fondu Josefa  Duška (z  úroků)

částku 100 Kč jako příspěvek na pohřební výlohy za Jana Hůzla, kočího ze zdejšího velkostatku.

Fond hasičský
Dále  usneseno  založiti  hasičský  fond,  z  jehož  výnosu  daly  by  se  v  budoucnu  uhraditi

náhrady za požární přípřeže hasičskému sboru. Fond má býti založen počátečním vkladem 200 Kč,
který se zařadí do rozpočtu.

Pistol
Pro  potřebu  obce  a  větší  bezpečnost  obecního  strážníka  i  posla,  usneseno  zakoupiti

od policejního ředitelství v Praze pistol za 55 Kč. (Usneseno 26. září)

Obilní monopol
13. července vešel v zákonnou platnost obilní monopol. Právo koupě a dalšího prodeje obilí

všeho  druhu  přináleží  od  nynějška  jen  státem  uznané  akciové  obilní  společnosti,  která  bude
stanoviti  ceny  obilí  a  prostřednictvím  komisionářů  je  bude  vykupovati  od  zemědělců.  Účelem
obilního monopolu má býti upevnění cen obilí, které jsou velmi nízké a často kolísají. Zákon má
platnost do 30. června 1937. Případný schodek hospodaření společnosti uhradí stát až do částky
60 milionů Kč.

Rakousko: Smrt kancléře
25. července jak se dovídáme z novin, přepaden a obsazen rakouskými teroristy (národními

sociály) kancléřský palác ve Vídni a kancléř Dr. Dolfus zastřelen. Nedopřáno mu ani lékařského
ošetření  dvou  smrtelných  ran,  jimiž  ze  zadu  byl  zasažen.  Dr.  Dolfus  zasloužil  se  o  utvoření
spolkového státu rakouského a byl potlačitelem únorových bouří v Rakousku.

Německo
2. srpna  zemřel v Neudecku v Německu říšský president a bývalý náčelník generálního

štábu německého za světové války, maršál Hindenburg.  Úřad presidentův přešel nově vydaným
zákonem na kancléře Adolfa Hitlera a ten stal se tak nejvyšší hlavou státu.

Návštěva
29. srpna  navštívil Nadějkov Rudolf Kepl, syn zemřelého Josefa Kepla, bývalého lesníka

zdejšího velkostatku a zakladatele Kampeličky. Jmenovaný žije nyní v Ženevě a odevzdal kronikáři
svoji  adresu  (Rodolphe  Kepl,  18  Avenue  Wendt,  Genéve)  se  žádostí,  aby  v  případě  veřejných
podniků v obci, byla mu podána zpráva. Byl činným v politickém  boji za národní samostatnost.
(T. G. Masaryk, Světová revoluce, str. 56 – pozn. ve skutečnosti je zmínka o Keplovi na str. 54)

Divadlo
28.  září  sehrána  „Čtenářsko-ochotnickým spolkem Fikar“  divadelní  hra Karly  Lužanské

Děvče z tunelu. Příjem činil 574,60 Kč, vydání 320,50 Kč. Zbytek věnován hasičské pokladně.

Jugoslavie: Smrt krále
9.  října  byl  v  Marseillích  ve  Francii  zákeřně  zastřelen  jugoslávský  král  Alexandr

chorvátským  teroristou  Petrem  Kelemenem,  cvičeným  k  tomu  účelu  na  maďarském  území
maďarskými instruktory.



Zpráva  o  smrti  panovníka  bratrského  národa  jihoslovanského,  který  byl  našemu národu
přátelsky nakloněn, došla již večer radiem. Zločinný vrah provedl svůj záměr při příjezdu královu
do Marseille a současně padl mu za oběť i francouzský ministr zahraničí Louis Barthou. Vrah byl
na místě  občanstvem  ubit.  -  Československý  národ  upřímně  želí  smrti  krále-sjednotitele
jihoslovanských bratří a na znamení smutku vztyčeny prapory i u nás ve škole, četnické stanici,
domě Kampeličky  a  poštovním úřadě.  Posmrtná  vzpomínka  věnována  oběma velikým mrtvým
učitelským sborem ve škole, kde v proslovu k žactvu promluvil o francouzském ministru zahraničí
Louisu Barthouovi řídící učitel Čeněk Bohuslávek dne 13. října, v den jeho pohřbu a o bohatýrském
králi  Alexandru I.  Sjednotiteli promluvila učitelka Bohumila Jindráková dne 17. října, den před
pohřbem zvěčnělého krále v Oplenaci v Jugoslavii.

Francie: Úmrtí bývalého presidenta
15. října zemřel bývalý president Francie za světové války a přítel našeho národa, Raymond

Poincaré. Měl velké pochopení pro osvobozovací snahy čsl. národa a také v prosinci 1917 podepsal
dekret o ustanovení  čsl.  armády a pak 30. července 1918 odevzdal v Darney čsl.  pluku prapor
věnovaný městem Paříží.

Krádeže
9. října   vloupali se zloději do krámu Baťovy prodejny v čp. 26 a odcizili zboží v ceně

3389 Kč. Po úsilovném pátrání  četnictva podařilo se zatknouti  několik podezřelých osob a část
ukradeného zboží nalézti. V prodejně jest to již druhá krádež. Prvá byla provedena 31. ledna 1933
a odcizeno zboží za 2800 Kč.

Kronika a knihovna
23. listopadu došla z vazby od knihaře Jana Škody z Milévska pamětní kniha obecní, která

až dosud byla nevázána. Polokožená vazba s doplněním knihy o sto archů papíru stála 46 Kč, které
zaplaceny z nevyčerpaného daru krajana Josefa Duška na knihovnu. Současně s  kronikou dány
do vazby nově zakoupené knihy pro obecní knihovnu v počtu 25 svazků a sice: Henrik Sienkiewicz:
Křižáci I. a II. díl, Hrubý: V soumraku lidstva I., II., III. díl, Benda: V kruhu divokých vášní, 2 sv.,
Chlumský: Tajemství zločinného lékaře 3 díly,  (tyto poslední dvě knihy jsou ukázkou trampské
četby bez nějakého výchovného cíle. Tramping je nezdravý směr ve sportovní výchově mládeže
a ku  mravní  úhoně její)  kalendář  Amerikán  1931,  1932,  1933;  J.  Rosůlek:  Černožlutý  mumraj
2 díly, Krví a železem 2 díly, Čermák: Jak jsem začínal, Rošický: Rakouský orel padá; Dostojevský:
Bratři Karamazovi, 3 díly; brožury: Žižka, Komenský, Havlíček, Masaryk, Jirásek, formy republiky,
duch demokracie,  obecní  zřízení,  jak  hospodaří  obec,  pamětní  kniha;  dále  Jan  Vladyka:  Láska
v Batuře, A. C. Nor: Šílený hon; Popelka Bilianová: Pod selský krov, 4 díly. Cena vazby 4 – 6 Kč
dle velikosti svazku.

Stromořadí
1. prosince přesazen stromek před farní budovou před kostelní průčelí na místo dřívějšího

„spolkového“ stromku.

Fond Josefa Duška
5. prosince doručen obecnímu úřadu přípis zdejší Kampeličky v tomto znění:

Váženému obecnímu zastupitelstvu v Nadějkově.
K vyskytujícím se pověstem o záměru obce zakoupiti nemovitost z fondu Josefa Duška pro chudé 
u zdejší Kampeličky uloženého, dovoluje si podepsaný spolek pro informaci vážených obecních 
činitelů zdvořile sděliti, že za účelem o přesvědčení se o trvalosti uložení tohoto fondu, byl spolkem
učiněn v r. 1929 dotaz americkému krajanu Josefu Duškovi, který svým dopisem ze dne 11. září 
r. 1929 naň odpověděl následovně:



Spořitelní a záložní spolek v Nadějkově.
Ctění pánové!

Váš ct. dopis jsem obdržel a jsem úplně spokojen s návrhem a nabídkou Vaší, totiž 5 ½% ročně 
z úplné částky fondu pro chudé u Vás se nalézající. O oné 180ti denní výpovědi netřeba mluviti, 
neboť fond onen musí stávat pro všechny časy, by úroky mohly býti chudým každým rokem 
k disposici. Fond onen může báti zvýšen ale né snížen. Nemovitý majetek kupovati za peníze, které 
chudým patří by bylo nesprávné a tudíž jest to nemístné. Pakli zdraví dovolí, navštívím příštím 
rokem Čechy a hodlám být v Nadějkově trochu déle než posledně, pak si můžeme o celé záležitosti 
správně pohovořiti.

S pozdravem Váš Josef Dušek, v.r. Sep. 11. 1929

Vzhledem  k  obsahu  tohoto  dopisu,  který  jest  jedině  směrodatným  přáním  zesnulého
nadátora  a  jímž  udána  míra  trvanlivosti  uložení  neztenčeného  jmění  fondového,  mohl  spolek
odhodlati se k poskytnutí i několika velkých zápůjček dlouhodobých a tyto také poskytl, takže bylo
by krátkozraké domnívati se, že fondové peníze leží ladem či na snadě a že mohou být použity
k jinakým  účelům,  než  k  jakým  byly  předurčeny  jedině  kompetentním  tvůrcem  tohoto  fondu.
Spolek pak, nehledě že z fondu řádně vyplácí úroky zákonem nejvýše přípustné, použil fondových
peněz k dlouhodobým zápůjčkám také a hlavně členů – občanů nadějkovských, taktež celé toto
jmění slouží i na druhé straně obecném dobru občanstva   zdejšího a nelze jej ještě nějakým třetím
způsobem použíti. - Činovnické sbory Kampeličky ve své schůzi, konané 2. prosince 1934 usnesly
se  o  tomto  stavu věci  obec  informovati,  aby  v  případě  usnášení  se  obecních  sborů  nyní  nebo
kdykoliv v budoucnu o použití fondu Duškova nebo jeho části byli všichni páni obecní činitelé
přesně obeznámeni s přáním nadátora,  které  v písemném dokladu se dochovalo – a pakliže by
i přesto vyvolali usnesení, příčící se duchu fondové závěti, která jest v majetku Kampeličky, bude
společenstvo naše bezpodmínečně trvati na respektování přání Duškova a bude je také do krajnosti
hájiti! Učiní tak nikoliv v zájmu svém vlastním, ale v zájmu těch členů – občanů nadějkovských,
kteří svévolným usnesením obecních činitelů o jiném naložení fondem, než jaké mu bylo nadátorem
předurčeno, byli by vybráním fondu neb jeho části existenčně poškozeni, ne-li úplně zničeni, neboť
společenstvo  bylo  by  pak  muselo  jejich  úvěry  k  opatření  peněz  vypověděti.
Spoléháme  se  proto  plně,  že  právě  tak  jako  nám  jest  a  zůstane  svatým  jediné  přání   našeho
zvěčnělého  krajana  –  mecenáše,  zůstane  jím  i  Vám,  vážení  členové  obecního  zastupitelstva
nadějkovského!

Vaší veřejné práci,  obětavě a nezištně konané pro přítomné i budoucí blaho obce zdejší,
přejeme hojně zdaru a znamenáme se s projevem úcty.

razítko:  Kampelička,  spořitelní  a  záložní  spolek  v  Nadějkově,  zapsané  společenstvo
s neobmezeným ručením – podpisy: František Beneš v. r. starosta, Vladimír Vomáčka v. r. náměstek
starostův. - Přípis vzat obecním zastupitelstvem na vědomí dne 16. prosince.

Manifest
8. prosince byla v „Národní Politice“ uveřejněna jména spisovatelů, kteří vydali manifest,

odsuzující události v Praze, spojené s předáním insignií Karlovy univerzity od Němců – Čechům,
zahrocený proti českému studentstvu. V r. 1920 byl totiž vydán t. zv. Marešův universitní zákon, dle
něhož měla německá universita předati universitě české Karolinum se všemi památnostmi, které
podle zlaté buly Karla IV., náležely Čechům.

Provádění zákona bylo uskutečněno teprve loni rektorem Karlovy university,  profesorem
Drem Karlem Dominem a to  vtělením Karolina do desek zemských jako majetek české Karlovy
university. Další provádění zákona a sice vydání universitních odznaků zbývalo novému rektoru
prof. Dru Drachovskému a výnosem ministerstva školství bylo nařízeno německému akademickému
senátu, aby odznaky vydal v pondělí dne 26. listopadu do rukou zmocněnců university. Akademický
senát  německé  university  se  zdráhal  nařízení  vyhověti,  což  zavdalo  podnět  k  manifestacím
československého studentstva v Praze. Německé studentstvo uzavřelo vchod do společné budovy



universitní a odepřelo vpustiti  i  české její představitele,  Ponižující  čekání profesorstva popudilo
také české tu čekající studentstvo tak, že vylomením dveří vniklo do nádvoří. Tam z německého
rektorátu byla na shromážděné studentstvo české lita špína a  voda.  Tato provokace dovršila ve
studentech míru trpělivosti,  ale byli  včasným zákrokem z nádvoří vytlačeni.  Průběh manifestací
českého  studentstva  Prahou  byl  důstojný  a  manifestace  oprávněná.  Zavdala  také  podnět
k energickému  trvání  na  vrácení  insignií  a  byla  významnou  pobídkou  Němcům,  aby  dne
26. listopadu vydali universitní odznaky zmocněncům ministerstva školství. Ministerstvo pak ještě
týž  den  předalo  odznaky  představitelům  české  university.  -  Kdo  nezaujatý  mohl  odsuzovati
manifestace studentstva českého, když manifestovalo jen pro pravdu a splnění  zákona, kterému
vyhověti  Němci  se  zdráhali?  A přece  takoví  patrioti  našli  se  i  v  řadách  čsl.  socialistických
spisovatelů a to v počtu 67, kteří provolání podepsali spolu s ústředním svazem jednot učitelských!
Dobře jim odpověděl básník národa, spisovatel Rudolf Medek, když mimo jiné pravil: „...štvete-li
takto československou kulturní veřejnost, rozdělujete-li dělníky duševní práce na levici a pravici,
zatím co nám šlo o velkou kulturní práci pro celý národ, pak si přičtěte vinu, shledáte-li, že vás
národ nepotřebuje!“ - A nepotřebuje!

Besídka
16.  prosince  jako  obvykle  před  vánocemi  pořádána  dětská  školní  besídka  na  jevišti

Čtenářsko-ochotnického spolku „Fikar“  v hostinci u „Jandů“. Příjem činil  Kč 216,20, částka na
besídku značná.

Rozpočet
Týž den schválilo obecní zastupitelstvo obecní rozpočet na rok 1935 se schodkem 8835 Kč,

který usneseno uhraditi 62% přirážkou k dani činžovní (1457,65 Kč základ daňový) jenž vynese
903 Kč a 155% přirážkou k daním ostatním (5045,95) jež vynese 7932 Kč.

Úroků dělení
Rozděleno z úroků Fondu Josefa Duška Kč 2635,- a to 22 dílů po 80 Kč, 20 dílů po 40 Kč,

3 díly po 25 Kč, zbytek ponechán pro případnou potřebu.

Domovské
Do Prahy přijat Jan Dvořák, narozený 1868.

Hymna
21. prosince  bylo tomu právě sto let,  co po prvé z jeviště Stavovského divadla v Praze

zazněla  píseň:  Kde  domov  můj,  napsaná  Josefem  Kajetánem  Tylem,  zhudebněná  Františkem
Škroupem a prvně zazpívaná basistou Karlem Strakatým v divadelní hře Tylově „Fidlovačce“. Píseň
přešla v krev i život českého lidu, byla mu vzpruhou v dobách radosti i žalu a byla také výrazem
jeho radosti když splnila se věštba J. A. Komenského a vláda věcí národa navrátila se do rukou
jeho! Stala se naší národní hymnou a její sté výročí jest celým národem nadšeně oslavováno. 

Divadlo
Na počest  tohoto vzácného jubilea  sehrána  též členy „Sokola“  a  „Fikaru“  dne  28.  října

divadelní  hra  Karla  Baláka:  Česká  legenda.   Hra  předvedena  též  školním  dítkám  27.  října
odpoledne.  Vzhledem  k  divadlům  a  zábavám  v  okolí  byla  účast  malá.  Přesto  čistý  výnos
i z dětského představení, věnovaný „Sokolu“ činil 149 Kč.

Dne 26. prosince sehráno ochotníky divadlo „Císařův dvojník“ od Jiřího Vernera,  velmi
zdařile  provedená  a  za  největšího  finančního  úspěchu  jaký  kdy  spolek  dosáhl.  Příjem  činil
Kč 1122,30 takže po odpočtu vydání zbylo 476,30 Kč. Hra byla zapůjčena v tištěném originále
a teprve před nedávnem byla prvně hrána Městským divadlem na Vinohradech.



Sokol
6. prosince  byl také uspořádán „Mikulášský večírek“ členy „Sokola“ v hostinci Františka

Pánky s mikulášskou nadílkou. - „Sokol“, který až dosud měl spolkovou místnost u Václava Jandy,
byl  nucen  přesídliti  vzhledem  k  výtkám,  činěným  hostinským  pro  otřesy  stropů  přízemních
místností při cvičení v sále.

Koupě a stavby
V  letošním  roce  koupili  manželé  Antonín  a  Karla  Bidlovi  dům  čp.  86  v  Nadějkově

od Benjamina Šporke, poštmistra, as za 75 000 Kč a provedli v něm různé přestavby nákladem
as 20 000 Kč. V podstřeší mimo 1 místnosti zřídil ještě další tři.   Dále zboural Václav Kadoch,
krejčí a kostelník, velmi sešlé staré dřevěné stavení čp. 12 stávající dle vyjádření matky Kadochovy
přes 200 let. Na místě postavil nový domek.

Nezaměstnanost
V roce 1934 hlásilo se ku státní stravovací akci 37 uchazečů, kteří obdrželi celkem 344

poukázky na potraviny po 10 Kč, chlebových poukázek rozdáno 173 kusy na odběr 259 ½ kg
chleba. Též z této akce došlo pro 23 dítky nezaměstnaných rodičů 16 ¼ kg cukru. Je to u nás  divná
politika, že na místo práce dávají se lidem stravovací poukázky. Cožpak stát, země, okresy i obce
nepotřebují již žádné  hodnoty, vzniklé z lidské práce? Správný občan republiky místo stravovací
almužny dá vždy raděj nezaměstnanému obílit  stavení  neb spravit  plot a mají  za to oba: jeden
hodnotu v práci a druhý řádnou mzdu za vykonanou práci! Ale tomu dnešní reformátoři sociálního
řádu nerozumějí! -

Povětrnost
V lednu byly mírné mrazy, koncem ledna vánice. V únoru sněžilo a mrzlo. V dubnu velmi

pěkně a příznivo k setí. V druhé polovině května větrno a chladno následkem silného severního
větru. Také vláhy se nedostávalo takže obilniny zakrněly a píce nerostla. Sucho a nedostatek vody
hlášeno  ze  všech  států,  hlavně  pak  z  Anglie  a  Ameriky.  V  rovinatých  krajích  úroda  špatná
následkem sucha.  U nás bylo počasí přede žněmi i  o žních ještě  dosti  příznivé,  takže následky
katastrofálního  sucha  zde  nepocítěny.  Sklizeň  byla  uspokojivá  a  obilí  sice  řídké,  dobře  sypalo.
Ač jindy sklizeň počíná v polovině července a končí koncem srpna, skončila letos již v polovině
srpna bez obtíží. Píce není sice mnoho, ale vlivem několika vydatných dešťů v červenci a srpnu
opravily se otavy i jetele ve strništích takže někteří zdejší lidé mohli zásoby sena, otav ba i slámy
odprodati.  Srpen  chladnější  na  počátku,  překvapil  pranými  dny  v  druhé  polovině  (teploměr
ukazoval 33°C) a skončil vydatnými dešti.

Houby
Rostlo hojnost hub, které houbaři prodávali o překot. 1 kg pěkných hříbků za 3 Kč i levněji.

Mimo  hříbků  sbírají  se  u  nás  špičníky,  březáky,  lišky,  klouzky,  masařky,  husí  pupky,  ryzce,
holoubky, a v podzimu housátka zelená a žlutá. Jinde těmto houbám říkají „václavky“.
Až do 27. prosince bylo bez sněhu a ani nemrzlo. Vypadalo to spíše jako v prvním podzimu a místo
sněhu bylo mlhavo a přeprchalo. Teprve po svátcích počalo trochu mrznouti a sněžilo, takže se zase
osvědčilo staré přísloví: „Co zima a páni odpustí to si má dát každý zvlášť.“ -

Ceny
obilí čs. monopolní společnosti, vyhlášené pro jednotlivé železniční stanice byly u nás pro

srpen tyto: stanice Jistebnice-Božejovice 1 q žita 118,50 Kč, pšenice 158,50 Kč, ječmene 118,- Kč,
ovsa 106,50 Kč; ve Stupčicích žito o 1 Kč, pšenice o 50 h, ječmen o 2 Kč a oves o 1,50 Kč více.
Ceny mají býti počínaje 1. dnem každého příštího měsíce o 1,20 a 1,50 Kč vyšší a budou stoupati
u žita, pšenice a ovsa až do 1. června, u ječmene do 1. března příštího roku. Každý, kdo chce za tyto
ceny prodati  s nárokem na příplatky,  musí zásoby, hodlající  odprodati,  přihlásiti  do konce roku
u komisionářů.  Zde  jsou  komisionáři  hospodářská  družstva  v  Sedlci  a  Táboře  se  skladišti



na nádražích, Adolf Ehrlich v Jistebnici-Božejovicích a Vítězslav Scheck ve Stupčicích, kteří i dříve
velkoobchod obilím vedli. Kdo nepřihlásí obilí k prodeji do konce roku obdrží za ně pouze cenu
platnou v srpnu. Jinému, než komisionáři se obilí prodávati nesmí a mlýny, pakliže se samy mlýny
nestanou komisionáři, nesmí též obilí na prodej mlíti. Rolníci říkají, že i bez monopolu bylo letos
obilí v ceně, kterou zvýšilo sucho a ne monopol.

1935

„Tři králové“
Každoročně o dni „Tří  králů“,  6.  ledna odpoledne chodí tři  neb čtyři  ministranti  (čtvrtý

v civilu) v komžích, každý s papírovou korunou na hlavě, s vyznačenými písmenami K, M, B, dům
od domu, zpívajíce tříkrálovou koledu: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, přejeme vám;
štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Daleká je cesta naše – do Betléma mysl
naše. Do Betléma pospícháme, ještě málo darů máme. – Herodes, král kouká z okna, vidí tři krále
z daleka. Poslal proti nim vyslance, by se stavěli v paláce. – Co ty černý, ty tam vzadu, vystrkuješ
na nás bradu? (třetí „král“, který má obličej počerněn sazemi, odpovídá:) Slunce je toho příčina, že
je  má  tvář  opálena;  slunce  a  drahé  kamení,  pro  Kristovo  narození!  Pochválen  buď  Pán  Ježíš
Kristus!“ – Jeden z „králů“ nosí pokladničku, do které ještě cestou dary sbírá.-

Plesy
Během masopustu pořádali zde ples: hudebníci nadějkovští, Místní organisace republikán-

ského dorostu, Sbor dobrovolných hasičů ve Starcově Lhotě a Nadějkově. Tři plesy byly u Václava
Jandy, jeden u Josefa Krampery. Hudba účinkovala vesměs místní o 8-10 členech. V hudebnickém
byly dvě kapely ale účast skrovná. Tančí se na valčíky, polky, moderní tance „tango“ a „foxtrot“, ale
o  lepších  plesech  i  společenský  tanec  „beseda“,  dříve  i  „čtverylka“.  A jak  to  jinak  v plesech
a tanečních zábavách chodí, tuto poznamenávám.

Počátek bývá obyčejně v neděli nebo také v sobotu večer o 7. až 8. hodině. Každý účastník
hezky pořadě se zastaví především u pokladny, umístěné na stolku před nebo za dveřmi do taneční
síně. Nezaplatil-li vstupné při zvaní dům od domu, zaplatí zde a to za osobu 5 Kč včetně zemské
dávky, činící 20% vstupného. Ovšem, chce-li někdo hlouběji sáhnouti do kapsy, tedy pořadatelé
meze nekladou. Těch víceplatících bývá však poskrovnu a spíše několik babek – sudiček vklouzne
do místnosti zdarma. Aby se na vstupném více vybralo, chodívají pořadatelé zváti se zvacími archy,
kde pozvaní se podepisují a případně vstupné zaplatí, aniž by do zábavy přišli. Při té příležitosti
jsou rozdávány pozvánky tištěné a obvykle s nějakým obrázkem u textu. Do plesů zdejších mohou
choditi i nezvaní, jen když zaplatí. 

Po zaplacení vstupného může se každý slušně bavit. Buď zasedne někam ku stolu v rozích
místnosti  neb  na podiu,  aneb se může hned oddati  požitkům tance.  Právo volby tu  ponecháno
mužům,  paní  a  dívky jsou nuceny čekat,  až  páni  si  některé  k tanci  vyvolí.  To se děje  prostou
úklonou a rčením „smím prosit“. Je-li někdo z pánů výřečnější, tedy užije rčení delšího s oslovením
„slečno – paní Dvořáková, Kaprálová, Farová“ a podobně, neb dokonce „milostivá paní Bidlová,
Součková, Háková, Chybová“ a t. d. Po přetančení nabídne pán rámě své tanečnici a doprovodí jí na
místo, odkud jí k tanci vyzval. To se děje buď mlčky, aneb je-li tanečník dvorný a jak píseň praví –
jazyka dar svěřil mu Bůh náš hromovládný – , tedy se slovním doprovodem různých lichotek svou
tanečnici  baví,  pokud  není  jinak  o  její  zábavu  postaráno.  Poděkování  za  tanec  zní  obvykle
demokraticky:  „Děkuji,  slečno – paní“,  nebo nedemokraticky:  „ruku líbám, milostpaní!“  – Tato
zdvořilostní forma, se kterou jsme se jako novorození republikáni s nadšením loučili, ujala se i tam,
kde před válkou nebylo o ní slechu!



To  jsou  ukázky  dnešní  demokracie,  ale  není  to  vše,  co  je  příznakem  doby.  Kde  jindy
srdečnost a družnost mladých i starých vzpružovala mysle a osvěžovala ducha, přispívajíc k dobré
náladě, tam bývá dnes neupřímnost, škrobenost a poklonkování. Příčinou je snad vypjaté sobectví,
zbavující  náš  veřejný  život  upřímnosti  a  srdečnosti,  které  jest  všude  nedostatek.  Sobectví
osamotňuje jedince a nepřipouští  srdečné pospolitosti.  Proto je zábava kusá,  veselost  strojená a
většina účastníků je tu spíše z pohnutek obchodních než v touze po osvěžení mysli, kterého bylo by
všem při běhu životním hojně zapotřebí. – Je zvykem, o plesech dáti hostinskému také něco více
utržiti.  V době popřevratové i  dříve,  míval  hostinský pořízen seznam hostí  dle  čísel  na pivních
sklenicích a  účet  hosta  se  šířil  dle  jeho majetnosti  neb nálady dělat  útratu.  Na zapisování  měl
hostinský zapisovatele, kterému objednávky jídel a nápojů byly hlášeny a ten je na účty zanášel. Při
odchodu  účet  sečetl  a  host  zaplatil.  Útrata  100  Kč  byla  dosti  běžnou.  Dnes  již  zapisování
hostinskému odpadá, neboť útratu a hosti snadno spočítá; obnáší útrata i se vstupem 20-30 Kč. –
Nápoje podávané jsou: pivo světlé 8º (sklenice ½ l 1,30 Kč) černé 10º-12º (1 Kč 70h) čaj s  citronem
(¼ l sklenice 1 Kč 50 h) s rumem (2 Kč) víno sladké červené (1/8 l 2 Kč) přírodní (1/8 l 2 Kč 50 h);
pokrmy:  vepřová  pečeně  s knedlíkem  a  zelím  (porce  5  Kč)  šunka  s rohlíkem  (5  Kč)  řízek
s bramborami (5 Kč) telecí pečeně s bramborami (5 Kč) guláš vepřový na paprice (Kč 4) párek
s rohlíkem (2 Kč) fašírka (4 Kč). 

Taneční zábava za účelem nasycení se hudebníků i hostí jest o půlnoci přerušena na ½ až 1
hodinu. Mezitím pořadatelé rozprodávají mezi účastníky pomeranče a kytičky, čísla do tomboly a
podobné. Kytičky kupují dámy, pomeranče páni. Po vytroubení je „volenka“, totiž k tanci si volí
dámy tanečníky, kteří před tím s nimi častěji tančili a odměňují je kytičkami. Po „volence“ jest na
tanečnících, vyznamenaných kytičkou a volenkovým tanečkem, aby své tanečnice odměnili opět
tancem a pomerančem neb něčím na oplátku. – Taneční zábava plesová končívá kolem třetí hodiny
ranní. Zábavy o poutích (o trojické a annenské) a o posvícení (martinském) končívají až ráno. To
jsou  tak  řečené  „muziky“  při  kterých  je  hlučněji.  Rozjaření  chasníci  stoupnou  si  před  hrající
hudebníky a zpívají z plných plic písničky o mnoha slokách, mezi nimiž hudebníci melodie opakují
a tak pak, kdo je v (tanečním) kole, důkladně se propotí, neboť hra a zpívání nemají konce. Ovšem
zpívající chasníci musí hudebníkům dáti nalít do věčně prázdných sklenic, litrů nebo „tupláků“ tj.
dvoulitrů, ze kterých postupně „muzikanti“ si zavdávají. – Na konec takové písničky, kdy tanečník i
tanečnice jsou notně propocení, zahrán bývá ještě kvapík, jejž vratišovští mládenci oděli slovy: „My
jsme Vratišáci, Vratišáci, nejsme žádní darebáci, my jsme Vratišáci, nejsme žádnej lump! Žádného
se nebojíme, co vypijem, zaplatíme, my jsme Vratišáci, Vratišáci, nejsme žádnej lump!“ 

Poštovní úřad
30.  ledna  byla  přestěhována  poštovní  úřadovna  z domu  čp.  86.  do  čp.  50.  na  náměstí.

Domek za tím účelem koupil Antonín Souček, obchodník od příbuzných – dědiců Jana Hůrky as za
30 000 Kč. Žadatelé o umístění poštovního úřadu byli ještě Ferdinand Pilař, trafikant v čp. 53. a Jan
Fr. Dvořák, četnický strážmistr ve výslužbě v čp. 90. Vzhledem k položení místa a také snad proto,
že Antonín Souček ponechal poštmistru zatímně byt zdarma, jeho nabídka byla kladně vyřízena a
poštu do nájmu za roční činži 480 Kč získal. Byt v poschodí v témže domu jest obsazen četnickým
strážmistrem Fr. Hákem. 

Nemoce
Vlivem předjarního počasí vyskytlo se opět hojně případů chřipky, doprovázených značným

krvácením z nosu. I u psů vyskytla se ve více případech podobná nemoc, která končí zahynutím
psa. – Též jinde řádí chřipková epidemie i vojenské posádky byly jí postiženy. Lidé léčí se pocením
a alkoholem. Jako příznak jeví se horečka, nechutenství a všeobecná tělesná malátnost. Včasným
léčením trvá chřipka tři až čtyři dny; zanedbáním se přidružuje zápal plic a pak je zdraví vážně
ohroženo. Proti krvácení z nosu je používán 3% roztok kysličníku vodičitého. 

Oslava



6.  března o  ½ 7h večer,  na popud hasičského ústředí,  vykonán sraz  hasičstva spolu  se
spolky a  korporacemi u pomníku padlých a  odtud ubíral  se  průvod na Homole.  Tam zapálena
hranice na počest 85tých narozenin presidentových a přečteno poselství hasičských žup co projev
oddanosti,  úcty a lásky k prvnímu presidentu,  T.  G. Masarykovi.  Pěvecký sbor „Sokola“ zapěl:
„Kdo za pravdu hoří“ a hymny. Dívka a hoch přednesli básničky. Po té průvod as 120 lidí odebral se
na náměstí, kde o životě a díle presidentově promluvil MUDr. Václav Chyba. Místní hudba zahrála
hymny a tím slavnost ukončena. Dopoledne byla též oslava ve škole. 

Ponocný
16. března za ponocného od 1. dubna přijat obecním zastupitelstvem na 1 rok na zkoušku

Gustav Zeman, domkář v Nadějkově za roční plat 600 Kč a 100 Kč na boty a kabát. Má ponocovat
od 10h večer do 2 až 3h ráno tím způsobem, že projde každou hodinu obcí a hodiny odpíská. Plat
hradí místní obec a v případě, že by finančně nestačila, zbytek doplatí politická obec. 

Podpory
Magistrátu pražskému poukázán obnos Kč 50 za Arnošta Rosenzweiga z úroků Duškova

fondu.

Úroky fondu
Z úroků Duškova fondu usneslo se obecní zastupitelstvo poděliti 23 osoby po 60 Kč, dvacet

osob po 25 Kč a Antonín Fara, hrobař, za úpravu hrobu rodiny Duškovy obdrží vždy na vánoce 40
Kč. – Dále usneseno vyplatiti 60 Kč na pohřební výlohy Josefy Maninové z Kaliště. Příště mají dle
usnesení obdržeti podporu z úroků fondových pouze osoby od 50 roků stáří, neb tělesnou vadou
postižení. 

Správci vnucení
Za vnucené  správce  ustanoveni:  Václav  Janda a  Antonín  Souček  pro  Nadějkov,  Václav

Maroušek a František Dvořák pro Kališť, Josef Buzek a Jan Janoušek pro Hubov. 

Dary
Na obmýšlenou opravu kostela usneseno obecním zastupitelstvem věnovati 1000 Kč.

Domovské
Do svazku obce zdejší přijat František Horych, kovář, s rodinou. 

Německo
Německo  vyhlásilo  všeobecnou  brannou  povinnost,  čím  porušilo  verseillskou  mírovou

smlouvu.

Odvod koní
28. března konal se zde odvod koní. Bylo předvedeno přibližně 460 koní a nově odvedeno

55 koní.

Bouře
29. března za sychravého počasí snesla se nad krajem sněhová bouře, doprovázená blesky a

hřměním, úkaz to dosti nezvyklý. Potrvala celé odpoledne. 

Divadlo
31. března  sehráno ve prospěch sbírky na vnitřní úpravu kostela „Odbočkou katolických

žen a dívek“ divadlo: Mlynářovic Mařenka, hrané odpoledne a večer. Účast byla vzhledem k účelu
hojná a příjem činil Kč 1065,40.

 



Cirkus
3. dubna  zavítal do obce cirkus Rudolfi a zdržel se 3 dny. Mimo akrobatických výkonů,

předváděl cvičení koní. Pořad měl skrovný. – V r. 1930 byl v Táboře jeden z největších cirkusů
našich, světového jména, cirkus Kludský, který měl velký zvěřinec, slony, lvi, tygry, lední i skalní
medvědy, velbloudy i zebry, stáda koní i různého jiného zvířectva i prvotřídní umělce a hostoval
v Táboře po několik dnů. Tento cirkus pro velkou, těžko uhraditelnou režii, pro tíživé poměry a
uzavření hranic některých států, byl nucen před dvěma či třemi roky likvidovati. Majitelé, bratří
Kludský, hodlali věnovati pěkné exempláře zvířectva zoologické zahradě v Praze, leč i tato obávala
se  velikého  nákladu,  s udržováním spojeného.  A tak  se  tedy  rozpadl  náš  největší  čsl.  cirkus  a
zvířata, mezi nimi velmi krásné exempláře, rozprodány. - 

Velikonoce 
Každoročně o „květné“ neděli nosí mládež ku svěcení do kostela ratolesti, zde tak řečená

„košťata“ z lískových prutů,  jež na vrcholku ozdobena kyticí  fáborů,  umělých květů a jívových
proutků s „kočičkami“ = jehnědy. Některá taková „ratolesť“ dosahuje výše 3 i 4 m, ba nosívaly se
ještě vyšší. Chasník, čím větší měl „koště“ tím byl hrdší i na sílu, neboť ze vsi, vzdálené přes 3 km
nésti takovou „ratolesť“ nebylo maličkostí.  – Proutky jsou dobře svázány a vždy jen 2-3 volně
zastrčeny. Ty slouží za „pomlázku“, kterou mládenci podělují děvčata, aby prý byla hodně svěží a
hbitá. Děvčata pak zase podělují hochy „pomlázkou“ o velikonočním pondělí malovanými vajíčky
neb jiným dárkem co projev obliby a pozornosti svým hochům. Hoch je však povinnen splatiti
„pomlázku“ „poutí“, která je u nás 2x ročně, (o nejsv. Trojici a sv. Anně) kdy dívce kupuje něco na
památku. Obyčejně jsou to perníková srdce, děti anebo husaři z perníku a jiné. 

Na „bílou sobotu“ po požehnání uctívá se památka Vzkříšení Páně průvodem kol náměstí
s doprovodem hudby. Kněz, jdoucí pod baldachýnem, neseným členy živnostenského společenstva,
žehná lidu monstrancí za zpěvu: „vstalť jest této chvíle!“ Okna příbytků jsou slavnostně ozářena
svíčkami, upevněnými na dřevěných trojhráncích. – Ježto je po tři dny půst a to na „zelený čtvrtek“,
„velký pátek“ a „bílou sobotu“, kdy končí, mívají o tomto dnu lidé sváteční večeři, také na paměť
večeře Páně – velikonočního beránka; protože těchto nyní se pěstuje po skrovnu a ovce u nás je
pomalu  vzácností,  bývá  beránek  nahražen  kůzletem,  nebo  tak  zvanou  „sekanicí“,  pečení
z rozsekaného masa skopového, uzeného a přídavkem vajec i jiných přísad. 

Na  bílou  sobotu  drží  se  také  dvouminutový  mír  čsl.  Červeného  kříže.  Před  dvanáctou
hodinou  polední  dostaví  se  k pomníku  padlých  vojínů  šestičlenná  hasičská  hlídka,  která
vytroubením zahájí dvouminutové ticho. Každý občan má zanechati práce a tyto dvě minuty ticha
věnovati vzpomínce na padlé ve světové válce i na oběti válek všech a vysílati do kosmického
prostoru myšlenky míru, aby tento byl lidstvu zachován a válek aby mezi ním více nebylo. - - 

Přednáška
22.  dubna konala  se  v hostinci  u  Jandy  valná  hromada  místního  včelařského  spolku

s přednáškou V. Pátka, říd. uč. z Chlístova, okres Benešov na thema: Rok na včelíně. 

Divadlo 
Téhož dne sehrána Čtenářsko-ochotnickým spolkem „Fikar“ div.  hra:  Když štěstí  přijde.

Příjem činil Kč 540,90 (Hudba 160 Kč odpočtena z příjmu jako obvykle, neboť ta je spojena více
s taneční zábavou než s divadlem. Na vánoce činilo vydání za hudbu 200 Kč; před tím však býval
obvyklý paušál 120 Kč. Hrává průměrně 8 hudebníků a jejich požadavky stále stoupají, nehledě
k tomu,  že  spolek  musí  z hudby  zaplatiti  ještě  autorský  poplatek  Ochrannému  sdružení  autorů
v Praze).

Knihovna
15. dubna konala se schůze knihovní rady. Podle zpráv knihovníkových bylo v období od 1.

listopadu  do 1.  dubna učiněno  49 čtenáři  250  výpůjček  a  přečtena  651 kniha.  Na  příspěvcích
vybráno  31  Kč.  Čtenářů  bylo  35,  čtenářek  14.  Obecní  příspěvek  činí  ročně  150  Kč.  Příjem i



s vybraným vkladem činil Kč 575,60 vydání Kč 654,80. V Kampeličce zůstalo uloženo 241 Kč 30
h. Knihovna čítá 576 čísel. Zakoupeny knihy: A. L. Nov: Šílený hon (15,-), Jan Vladyka: Láska
v Batuře  (15,-),  Robakiedz:  Vražděná  duše  (28,-),  Osendovski:  Lidé,  zvířata,  bohové  (26,-),
Kuhnert: Paganini (33,-), Welzl Jan: Třicet let na zlatém severu (36,-), Prévost A.: Manon Lescaut
(4,-), Céline: Cesta do hlubin noci (65,-), Jožo Nižnanský: Čachtická paní (60,-), Neff: Nesnáze
Ibrahima Skály (10,-),  Papírové panoptikum (10,-),  Temperament  Petra  Bolbeka (10,-),  Munthe
Ascel: Kniha o životě a smrti (40,-), Novotný: O plukovníka Švece, Dr. Karel May: Třemi díly
světa (80,-). Na návrh knihovníkův usneseno, aby vypracoval knihovní řád, podle kterého každý
čtenář zaplatí 2 Kč zápisného při zahájení půjčovacího období. 

Hříště
26. dubna na žádost starosty „Sokola“ Dr. Václava Chyby, propůjčena obec. zastupitelstvem

část obecních drah nad bývalým špýcharem na zřízení hříště pro děti a účely tělovýchovné. Úpravu
si mají provésti Sokolové. 

Poplatky
V téže schůzi na návrh Františka Horycha, usneseno vybírati poplatek 10 Kč za přechod cizí

kapely přes městečko. 

Biograf
Koncem dubna přijel sem kočovný biograf a předvedl několik filmů. Z nich populární byly:

Rasputin, Na západní frontě klid a Ben Hur.  Vstupné činilo 2 a 3 Kč za osobu. Návštěva byla
obstojná. 

Volební
Již  v dubnu  počaly  politické  strany  vysílati  k nám  agitátory  pro  volbu  do  národního

shromáždění. Tak strana republikánská (zemědělci) měla v dubnu schůzi v Petříkovicích, 5. května
v Nadějkově u Jandů. Odpoledne u Karla Nymše byla schůze národních socialistů (řečník Soumar
z Tábora) a v hostinci u Jandů opět živnostníci (Fučík). Prvá živnostenská byla rovněž v dubnu.
Dne  14.  května  měli  u  Jandů  schůzi  sociální  demokraté  (Fajt  z Prahy).  Noviny  jsou  plny
předvolebního boje. Koaliční strany se před volebním obdobím usnesly, že před volbami nebudou
proti sobě štvát a tak z počátku se dosti  krotily,  ale proti oposičním stranám zahájily ostrý boj.
Sociální demokraté a živnostenská strana zahájili volební boj proti  straně Národního sjednocení
z obavy před odlivem voličstva k této straně. Je to bývalá národní demokracie, liga proti vázaným
kandidátkám a národní fronta. (Dr. Karel Kramář, Jiří Stříbrný a prof. F. Mareš. Z těchto předáků
malé  oblibě  se  těší  Jiří  Stříbrný,  býv.  ministr,  který  bude  as  na  překážku  přílivu  hlasů.)  Dne
1. května  konány  v Praze  manifestační  průvody  za  mrazivého  počasí.  Velmi  pestrý  průvod
s alegorickými  vozy,  krojovaným  řeznictvem  a  skupinami  v národních  krojích  měla  strana
živnostenská.  Razila  se  různá  hesla.  Národní  sjednocení:  „Nic  než  národ!“   Živnostníci:
„Nepomůžeme-li si sami, nikdo nám nepomůže!“ „Pryč s družstevním mlékem“, „ať žije Neuman“
aj. Nejvíce židovských kandidátů bylo na živnostenské kandidátce. Počítalo se, že živnostníkům
hlasů přibude, socialistům a republikánům ubude vzhledem k družstevním a konsumním prodejnám
a podnikům, které hojně se rozmnožují na úkor individuelního podnikání. Do voleb podalo 16 stran
své kandidátky, z nichž ještě před volbami tři odpadly do poslanecké sněmovny a čtyři do senátu. 

Ve dnech 19. a 26. května provedeny volby. U nás dopadly takto: 

Pořad.   HLASŮ
číslo Kandidátní listina

strany:

do senátu do posl. sněm.

R R R R R R
1929 1935   1929 1935 1929 1935



15 1
Republikánské strany zeměděl. a malorol. 
lidu 147 92 157 109

13 _ Národní demokracie 11 _ 13 _

10 2 čsl. sociálně demokratické strany dělnické 6 27 9 33

8 3  "   národně socialistické 15 35 11 34

1 4 komunistické strany Československa 10 6 14 6

14 5 čsl. strany lidové 33 29 42 30

17 9 německé křesťansko-sociální lidové 1 2 2 2

16 10 čsl. živnostensko-obchodnické středostav. 53 58 64 62

12 _ ligy proti vázaným kandidátkám 1 _ _ _

_ 13 národní obce fašistické _ 41 _ 44

_ 14 národní sjednocení úředníků a zřízenců _ _ _ _

_ 16 národní sjednocení (Karel Kramář) _ 13 _ 13

    neplatných hlasů 8 1 1 3

    285 304 313 336

    voleb se nesúčastnilo voličů 27 _ 30 _

Číslo Do okresních a zemských zastupitelstev: Hlasů Hlasů  

kand. Kandidátní listina strany: do zem.
do

okresních
list.   zast. zast.

1 Republikánské malozemědělského lid a Domovin 101 93

2 čsl. sociálně demokratická strana dělnická 23 24

3   "  národně socialistická 30 12

4 komunistická strana Československa 6 4

5 čsl. strana lidová 28 25

10 "       "        živnostensko-obchodnická 82 154

22 "    národního sjednocení 9 1

24 národní obce fašistické 38 _

  neplatných hlasů 1 5

    318 318

  nehlasovalo 30 30

Do okresních zastupitelstev odevzdáno nejvíce hlasů straně živnostenské, ježto byl na její
kandidátce jediný kandidát z Nadějkova (Václav Janda) a to ještě až na jedenáctém místě! Kdyby
byl nadějkovský kandidát na zvolitelném místě, byla by hlasovala naprostá většina pro něj, aby
Nadějkov měl v okrese zástupce. Dříve byl za republikánskou stranu osvědčený pracovník, Josef
Buzek, rolník v Hubově, na jeho místo se vybojoval Rudolf Novák, rolník v Květuši, o němž je
známo, že pro zájmy zdejší nepracoval a není důvěry, že by v budoucnosti pracoval. – Ještě se chci
zmíniti  o místní  agitaci  volební.  Jedni stranníci  předbíhali  druhé.  Všude plno plakátů a  nápisů.
Živnostníci, vlastně předseda strany v místě, dokonce uspořádal jednorázový alegorický průvod: dal
vyvésti chasníkem kozu na náměstí, přivázali na ní plakát živnostenské strany a v průvodu houfu
udivených dětí, které z toho měly nehoráznou radost, promenádovala koza s chasníkem a plakátem
po náměstí, agitující tak pro stranu živnostenskou. - 



Účty r. 1934
27. května schváleny obecní účty za rok 1934 a vykazují:

Účel
Příjem Vydání
Kč h Kč h

Ústřední správa: různé poplatky 148 _    
starostovi (1000), tajemníkovi (700), čestné komise (320),        
poslu (500), kancel. (192)     2712 _
topivo (50), světlo (50), psací potřeby, poštovné a jiné     473 o5
Obecní jmění: výnos a udržování 566 90 806 35
Přirážky, dávky, příspěvky: školní     2092 _
      obecní 14 484 55 111 85
Státní příděly: 2930 40    
Bezpečnost: hasičům (1400), nářadí (409), pistol (56,30) a 
jiné     2213 20
Zdravotnictví: byt lékaře (1500), na studny (150) aj.     1651 50
Komunikace:     2201 60
Zemědělství: na chov plemenných býků     1600 _
Sociální péče: schodek chudinský     432 35
Školství: přirážky v hlavě III. Knihovna (150), kronika 
(50) aj.     413 _
  18129 85 14706 90
Průběžné příjmy a výdaje 619 40 3119 40
Hotovosti: počáteční - konečná 3952 30 4875 25
(Na chudé - jejich léčení vyplaceno 677 Kč) 22701 55 22701 55

Pohřebné
Usneseno vyplatiti na pohřebné Josefa Dvořáka, truhláře z Kaliště 100 Kč.

Domovské
Přijat z obce Nosetína Emanuel Cmunt s nezl. rodinou. 
Stanislav Dvořák přijat do obce Jistebnice. 

Brannost
Pro tělovýchovný výcvik mládeže dle  vojenských instrukcí  navržen Vojtech Mára,  kolář

v Nadějkově. 

Kanál
Od čp. 12. usneseno položiti roury 10 cm přes pozemek obecní a cestu do potoka ke Kuželi.

Václav Kadoch z čp. 12. připojí na svém dvorku cementové roury a zhotoví cementovou jímku
s roštem.

Podpory nezaměstnaných
Ve státní  stravovací  akci  bylo i  letos pokračováno.  V období  od 1/12 1934 – 15/4 1935

poděleno 18 uchazečů 404 stravovacími poukázkami na odběr potravin po 10 Kč, dále 26 uchazečů
obdrželo  190  lístků  poukazujících  k odběru  1  ½  Kč  chleba,  20  dítek  obdrželo  20  vánočních
poukázek  po 10 Kč a  rozděleno  15kg cukru.  Dále  rozděleno  24 osobám 80kg krup,  17  ½ kg
praženého  žita  12  osobám  a  ještě  25kg  cukru  14  osobám  majících  nárok  na  podporu
v nezaměstnanosti. 



Blesk
15. června  sjel  blesk do hrušně u stavení Bohumila Bardy v Nadějkově čp. 45,  přerazil

několik  tašek  v okapu,  rozbořil  kachlová  kamna  a  proběhl  stropem.  Domkář  Barda  s mladým
hospodářem stáli na zápraží, kde byli tlakem vzduchu nadzdviženi a mladý omráčen. Ač kamna
nebyla pojištěna proti požáru, pojišťovna Slavie škodu likvidovala 320 Kč.

Oslava
5. července  o ½ 9h večer jako obvykle konala se oslava Mistra Jana Husa. Hudebníci na

zahájení zahráli chorál: „Kdož jste boží bojovníci“, načež průvod s lampiony odebral se na Homole
ku hranici. Tam pěvecký sbor Sokola za vedení Kajetána Nováka, říd. učitele v.v., dlícího zde na
prázdninách, zapěl: „Kdo za pravdu hoří“. Na to ujal se slova Karel Jindrák. Ve svém proslovu
vyzdvihl  význam Mistrův pro nás  a  dnešní dobu a poukázal  na nebezpečí,  které  hrozí  našemu
národnímu životu z marxistických nauk a z loží svobodného zednářstva. - - „Nestačí nám jenom
vzpomínat a honosit se slávou našich slavných předků, ale svými činy dál slavnou psáti českou
historii!“ – Po ukončení proslovu zahrála hudba „Hranice vzplála“ a „Hej Slované“. Po příchodu
průvodu zpět na náměstí, hudba u pomníku padlých zahrála velmi dobře nacvičený sbor: Hoši od
Zborova a hymny. Tím slavnost skončena. 

Divadlo
14. července  sehrál Čt.  och. spolek „Fikar“ na zahradě hostince Václava Jandy div.  hru

z venkovského života od V. Vrány: „Z milosti na vlastním gruntě“. Návštěva byla prostřední. Před
divadlem a v mezitaktě hrála zdejší hudba za 150 Kč. Čistý výnos věnován ve prospěch hasičského
sboru. 

Domovské
15. července přijat do obce František Masáček s rodinou z Branšova. 

Chodník 
zřízen od školy k faře.

Novostavba
Během měsíce června a počátkem července postavili manželé Josef a Anežka Podzimkovi

vedle hasičské kolny u hřbitova na parcele č. 339 obytný a hospodářský domek čp. 92. nákladem
30000 Kč. Na kryt stavení spotřebováno 8500 tašek po 300 Kč za tisíc a na stavbu 20000 cihel po
300 Kč za tisíc s dovozem z panské cihelny; truhlářská práce stála 2000 Kč. 

Sucho
Následkem velmi suchého počasí v červenci a srpnu obiliny, zvláště jaře doschly i píce bylo

málo. Mraky se sice stále přeháněly ale vítr je vždy rozehnal. O pitnou vodu byla nouze, takže
obecní úřad nařídil, aby lidé vodu pro dobytek dováželi z rybníků (hlavně tu byla zásoba vody v
„reservoiru“ nad obecním domkem, který dříve byl nádrží vody pro potřebu zámecké zahrady, než
byl  zřízen  vodovod z „Malijováku“ as  v r.  1911).  Odběr  vody z obecních  studen omezen  na  1
hodinu ráno a 1 h večer;  přes den byly studny – pumpy uzamčeny a při výdeji vody byl vždy
přítomen člen obecního zastupitelstva.  

Protest
1. srpna na uveřejněné novinové články o hypermoderních úpravách Hradu pražského a

jeho okolí podle návrhu arch. profesora Plečníka zaslán kronikářem protest občanstva do redakce
Národní politiky. Podepsali jej  funkcionáři místních spolků Fikaru, Sokola, Kampeličky, hasičů,
státní obvodní lékař a obecní úřad. Podle uveřejněné zprávy byl protest městyse Nadějkova mezi
dvěma prvními, které na výzvu k veřejnosti redakci došly.  



Nadace
11.  srpna  přijela  do  Nadějkova  paní  Marie  Šebelová,  která  kdysi  sloužila  u  panského

lesního Josefa Kepla a darovala obci pro fond, nadále nesoucí její jméno částku 10000 Kč. Zároveň
darovala na právě prováděnou opravu kostela 8000 Kč. Nadační listina zní: 

Dne  11.  srpna  1935  navštívila  obecní  úřad  v Nadějkově  paní  Marie  Šebelová,  rozená
Miňhová v Nadějkově čp. 39. a věnovala ve prospěch místních chudých příslušníků obce dar 10000
Kč s přáním, aby tento obnos byl uložen na hotovosti a z jeho výtěžku úroky byly dle volného
uvážení obecního zastupitelstva vždy v den narozenin a to 24. října každého roku obdarovány.
Příslušníci izraelského vyznání jsou z této nadace vyloučení.

Václav Souček, v.r.              Josef Reichl, v.r.                  Marie Šebelová, v.r.

Habeš
Po delší čas rýsuje se na obzoru konflikt italsko-habešský a jak věci zrají na konferenci tří

velmocí: Italie – Anglie – Francie, schyluje se k válce v Africe. Italie na úkor Habeše, samostatného
státu afrických kmenů, chce rozšířiti své koloniální panství a jak se dovídáme z novinových zpráv
nebude tu ani nic platna „společnost národů“, do které až dosud mírumilovné národy kladly důvěru
v možnost  odstranění  válek,  aby  bylo  válce  v Habeši  zabráněno.  Společnost  národů,  sestávala
takřka ze všech států Evropy i Asie i některých států amerických a Habeše. Když některý z nich
počal  míti  choutky  výbojné  a  panovačné,  jednoduše  v Ženevě,  kde  je  sídlo  společnosti,  práskl
dveřmi a měl ruce volné. To učinilo nejprve Japonsko, aby mohlo dobývati Čínu, pak Německo,
které  nebylo nikdy mírumilovné a  nyní  to  možná učiní  Italie  a  pak „společnost  národů“ může
s klidem likvidovat, protože není nic platná. – Němci svého času prohlásili, že mírové smlouvy jsou
pro ně cárem papíru a jak je nyní vidět nejsou ničím jiným i pro jiné státy. – Anglie má také zájem
na Habeši  a  snad i  Francie  si  činí  nějakých nároků.  Mezi  tím jest  prý  mezi  kmeny africkými
pěstována  bolševická  a  německá  propaganda,  směřující  k pozdvižení  kmenů  v dominiích
francouzských, anglických i italských a projevují se obavy, že vlivem komunismu a Japonců mohla
by býti  Anglie  zaměstnána  bouřemi  v Indii  i  Africe,  což  by  mělo  za  následek  uvolnění  rukou
Německa  v Evropě,  zvláště  pak,  kdyby  i  Francie  musela  v Africe  zasáhnouti.  Měli  by  Němci
příležitost ku tlaku na východ, Rusko, pokud tam bude u moci komunistická internacionála, není
spolehlivé, Maďaři chtějí revisi našich hranic, Poláci Těšínsko, Rakousko nastolit Habsburky a tak
možná,  že  doba  dozrává  k tomu,  aby  koncert  válečný,  před  17  léty  skončený,  započal  znovu
a lidstvo opět roztočil v divokém reji zhouby a smrti, snad divočejším než v létech světové války!
Chmury se ztahují, mračna se kupí – blýská se! V takovém ovzduší žijeme! Bylo by pro nás a naši
zem velmi bolestno, kdyby lítice válečná počala zde své rejdy, ale naříkat a zoufat, nebo se hájit
papírovými protesty,  bylo by málo platno! – Kdyby na nás,  kteří  nechceme válek,  šli  jiní,  pak
nesmíme se spoléhat na „společnost národů“, nesmíme utíkat, plakat a prosit – ale bít se, desetkrát
vydat svojí sílu a po jedenácté buď zvítězit, anebo čestně padnout! – 

Ceny
Nařízením okresního úřadu stanoveny ceny mouky pšeničné na 2 Kč 90 za OOh, na 2 Kč 85

Oj, na 2 Kč 60 za 1j 1kg. V prvé polovině roku stouply ceny petroleje o 20h, mýdla o 20 až 40h na
1kg, tabulkového skla do 10%, konopí o 20%. Omezena výroba levných umělých tuků a umělé tuky
vůbec kontigentovány. Ceny obilí jsou dle monopolních cen z loňska takřka beze změny. Mléko
stojí 1l 1 Kč 40 h, máslo 1kg 15 Kč, tvaroh 2 Kč, vejce 20 Kč 1 kopa, maso vepřové 12 Kč, hovězí
10 Kč, káva pražená od 30 Kč, mýdlo od 4 Kč, sůl 2 Kč, umělé sádlo 6,50 Kč a více, vše za 1kg
váhy. 

Monopol
Letošního roku byly vydány každému zemědělci obilní knížky i těm, kdož přijímali obilí, ať

jako výměnek, deputát neb pachtovné z polí, bez kterých nelze ani obilí prodati ani semlíti, neboť
komisionáři nesmí bez nich obilí  kupovati  a mlynáři mlíti.  Každý odprodej a semletí musí býti
v knížce poznamenáno, jakož i množství obilí, které vlastník hodlá prodati. Knížky byly vydávány



obecními úřady a ten kdo přihlásil  se k prodeji  více než 20 q obilí  musí od obilní  společnosti
odebrati denaturované obilí ze zásob minulé sklizně za vyšší ceny než prodejní. 

Ceny
28. září sehráno Čt. och. spolkem „Fikar“ divadelní představení Fr. Buchálka ml.: „Cestou

ku štěstí“, obraz z hasičského života ve prospěch hasičského sboru. Hrubý příjem činil 930 Kč 40 h.

Kostel - opravy
Během  měsíce  srpna  a  září  provedeny  vnitřní  opravy  chrámového  zařízení  a  kostel

vymalován.  Opravy  a  malbu  prováděl  akademický  malíř  Josef  Rak  z Prahy  se  svými  dvěma
pomocníky. Dělo se tak ze sbírek, mezi občany uspořádaných odbočkou katolických žen a dívek
v Nadějkově, které vynesly 28000 Kč. Opraveny oltáře, varhany, sošky, dána nová okna železná na
týž způsob jako okna dřívější  provedená a  nové lavice zhotovil  místní  truhlář  Jindřich Bradáč.
Malba a opravy oltářů stály 15000 Kč, lavice 1000 Kč na které dřevo dal zdarma velkostatkář Karel
Beck, okna stála 8000 Kč. Sbírky vynesly 33000 Kč. Farní úřad hodlá ještě dáti na věž, kostel a faru
hromosvody a dáti provésti harmonisaci varhan. 

Úmrtí B. Bradáče
27.  října  zemřel  na  svém  statku  v Židovicích  Bohumír  Bradáč,  předseda  poslanecké

sněmovny a bývalý ministr národní obrany. Jeho nástupcem stal se Jan Malypetr. 

Divadlo
27.  října  v rámci  oslav  28.  října  provedena  spolkem  „Fikar“  a  „Sokol“  divadelní  hra

Rudolfa Roobla: „Zvony“. Sehrána po prvé ve Vladivostoku v r. 1917 a autor v ní předvídá úspěch
našeho osvobozenského hnutí. U nás byla taktéž s úspěchem sehrána, leč pro nepříznivé počasí byla
účast  skrovná.  Odpoledne dávána hra  pro děti  s výnosem 53 Kč,  večer  pro dospělé s výnosem
259 Kč. (Hudba nehrála, protože hudebníci z Tábora, sjednaní za 120 Kč a 8l piva se nedostavili.)
Před večerním divadlem měla vlastenecký proslov vzdělavatelka Sokola a literní učitelka,  Anna
Slunečková. 

Obchody
19.  listopadu  odstěhoval  se  z Nadějkova do Klučenic  u  Milévska  Karel  Vlk,  který  zde

v pronajatém krámě v čp. 65. provozoval obchod střížním zbožím, ale valně se mu nevedlo. Domek
najal Jan Kolací, holič, za 300 Kč ročně mimo domovní a činžovní daně, kterou za vlastníka domu
má též zaplatiti. 

Divadlo
1.  prosince  odbočka  katolických  žen  a  dívek  za  spoluúčasti  členstva  „Fikaru“  sehrála

divadelní hru dle románu Viktora Huga: „ Zvoník u Matky boží“ a to odpoledne pro děti a večer pro
dospělé.  Příjem  činil  1160  Kč  a  má  být  věnován  rovněž  na  opravy  chrámového  zařízení  dle
oznámení  na  plakátech.  Hra  byla  úspěšně  sehrána  za  režie  Karla  Veselého,  zubního  technika,
působícího v Praze, který je nadaný herec = ochotník.

Besídka
7. prosince pořádána „u Jandů“ dětská školní besídka. Účast byla hojná a příjem činil 264

Kč 90 haléřů.  

Rozpočet
Schválen obecní  rozpočet na r.  1936 se schodkem 9206 Kč který má býti  uhražen 65%

přirážkou k dani činžovní 1535 Kč 75 h jež vynese 998 Kč a 165% přirážkou k ostatním daním
4975 Kč které vynesou 8508 Kč. – V rozpočtu místní školní rady vykázána potřeba 8320 Kč a její



úhrada stanovena 52% pro přiškolené obce. Na Nadějkov připadá 3385 Kč. – Též schváleny účty
místní obce. 

Úroky
Rozděleny úroky z fondu Josefa Duška 25 osobám po 80 Kč a 18 osobám po 40 Kč a

Františku Mrvovi usneseno zakoupiti 1 m3 dříví. 

Domovské 
Do Lipnice přijat Antonín Kolář a Jan Mašek do Prahy . 

Ponocný
Ponocnému na jeho žádost přidáno čtvrtletně 50 Kč s tím, že nevznese po tři léta dalších

nároků.

Poplatky
Usneseno vybírati od stavebníka 5 Kč pro člena stavební komise a pro zdravotního znalce

10 Kč.

Obrana 
V dnešních  neklidných  dobách,  kdy  není  jisto,  že  by  nemohlo  dojíti  k nějakému  vpádu

Němců do naší vlasti, jsou dávány nadřízenými úřady obcím návrhy a nařízení o tvoření obranných
a  ochranných  sborů,  které  mají  vésti  k branné  výchově  národa.  Obecní  zastupitelstvo  zvolilo
velitelem civilní letecké obrany Václava Jandu, hostinského v Nadějkově a cvičitelem ustanoven
Vojtěch Mára, zdejší kolář. 

Stavba, obchod
11. prosince domek čp. 17. a 76., koupený Okresní hospodářskou záložnou ze Sedlce as za

45000 Kč, kde dříve byla četnická stanice, přestěhovaná nyní do čp. 86., byl během září, října a
listopadu přestavěn nákladem as 70000 Kč a zřízena z objektu čp. 76, hlavně stodoly obilní sýpka
pro sklad Hospodářského družstva sedleckého a ponechány v původním stavu obytné místnosti.
Domek čp. 17 v průčelí přestavěn do základu a zřízeny dva vchody se schodištěm, jeden do krámu,
druhý  do  úřadovny  záloženské.  Ve  štítě,  který  byl  dříve  sklopen  střechou,  zřízena  podkrovní
místnost. Stropy klenuty klenovkami (cihlovými deskami uvnitř s otvory), vloženými mezi ocelové
neb železné nosiče. 

Nově zřízený krám byl původně určen pro „Družku“, družstevní prodejnu smíšeného zboží
na způsob dělnických konsumů a prodavačem měl býti  Josef  Votruba z čp.  86.  kde dosud měl
v nájmu krám. „Družka“ nebyla povolena,  neboť podle zákona z 1./7.  t.r.  jest  zřizování nových
prodejen omezeno a to proto, že podniky jednotlivců = obchodníků jsou zkracovány a poškozovány
v živnostech a také místní obchodníci se zřízení „družky“ vzepřeli a ohražovali se intervencemi
v Praze.  Nejvíce  ovšem  rozhodl  pak  citovaný  zákon.  Krám pronajal  Josef  Votruba  a  v čp.  86
Bohuslav Souček, rodem z Hodkova, bratr zde usedlého obchodníka, Antonína Součka. 

President
14.  prosince,  v sobotu  vzdal  se  v Lánech úřadu presidenta  T.  G.  Masaryk,  ježto  stáří  a

zdravotní stav dle jeho vyjádření, nedovoluje nadále vysoký úřad jak náleží vykonávati. Pro volbu
nástupce navrhl Dra Eduarda Beneše,  který také zvolen dne 18.  prosince ve Vladislavském sále
v Praze  350  hlasy  ze  440  hlasů  členů  národního  shromáždění.  76  lístků  strany  německých
henleinovců  bylo  prázdných  a  24  hlasy  (národní  sjednocení)  volen  profesor  Bohumil  Němec,
předseda národní rady čsl. Tento však již před vlastní volbou se vzdal kandidatury, když dle svého
prohlášení zjistil, že by došlo ku tříštění sil národních, kterého si nepřál. – Většina, hlasující pro Dra

Beneše, činila tak v přesvědčení, že jako president bude státi nad stranami pro lepší národa a státu a



že nebude protěžovati jen socialisty, jichž byl předákem! Zástupcové národa rozhodli svou volbou o
osobě presidentově a celý národ si přeje, aby volba pro národ byla šťastnou! - 

Divadlo
26. prosince sehrána divadelní duchaprázdná veselohra Miroslava Babky: „Klepny z našeho

domu“. Příjem činil 956 Kč 90 h mimo hudby 170 Kč. 

Počasí 
V lednu  přechodně  mrzlo  a  sněžilo;  počátkem  února  sněhová  vichřice,  sníh  připadával

a mírně mrzlo. 16. a 17. února silným větrem sníh zmizel; počátkem března opět sněžilo, jaro však
počalo velmi pěkně; silnice brzo vyschly, avšak do poloviny dubna se počasí opět zhoršilo, sněžilo
a  pršelo.  Také květen  počal  velmi  chladně – sněhem a  mrazem.  U nás  v té  době stromy ještě
nerozvily, ale jinde květy mráz poškodil. V červnu bylo velmi teplo a 27. června dosahovala teplota
o 2h odpolední na slunci 42ºC. V červenci stálé sucho. Od 15. srpna se ochladilo a přeprchalo.
V září počasí klidné a teplé; 23. září noční bouře. Od 22. října počalo sněžiti a sníh zůstal ležeti. 

Silnice
V srpnu počato  se  stavbou silnice  od  „Micáskova“  k Petříkovicům.  Prvá  část  na  okrese

Milévském,  ku mlýnu Dolejšímu stavěna již  loni.  Hodně místních  lidí  bylo z počátku na práci
zaměstnáno,  ale  vzájemná  nevraživost  byla  příčinou,  že  jich  bylo  z práce  vyřazeno.  Jeden  na
druhého žaloval, že on na silnici pracovat nemusí, že má jiné zdroje příjmů a aby neubíral práci
jiným. Docházely anonymní dopisy dělníků na spoludělníky a  tak mnohý byl  zbaven možnosti
výdělku, třebaže odjinud jezdili na práci silniční majetnější lidé, než ti zdejší. - 

Stromořadí
V r.  1935  dal  osázeti  zámecký  zahradník  Jindřich  Řehák,  meze  kol  panských  polí  211

jabloněmi, 9 hrušněmi, 11 švestkami a 2 třešněmi na parcelách 486, 487, 412, 349, 524/2, 613,
1067, 533, 360; v osazování se pokračuje. 

Revise provedena dne 16/XI 1936

1936

Úmrtí
21. ledna zemřel anglický král Jiří V. a jeho místo nastoupil Eduard VIII. Letošní rok i u nás

v místě počíná ve znamení časté úmrtnosti.  Tak dne 26. ledna zemřel čtyřletý chlapec domkáře
Josefa Maška z čp. 16. po vleklé nemoci ledvinové. Dne 27. ledna zemřel ve stáří 77 r.  obecní
chudý, František Mrva z obec. domku čp. 74., typicky známý náš ponocný a 29. ledna odchází z řad
zdejších občanů Josef Reichl starší, bývalý hostinský a dlouholetý starosta obce ve stáří 80 roků. –
Světlem svým osvěť cestu jejich, ó Pane, by tak šťastně Tebe dospěli a s Tebou na věky věkův se
radovati mohli, amen! – 

Pronájem obecního majetku



7. února  pronajat obecní pozemek při č. 11. na neurčitou dobu Josefu Mendlovi za roční
nájem 8 Kč a může si pozemek ohraditi. 

Újezdní měšťanka
Vzhledem  k zákonu  o  zřizování  újezdních  měšťanských  škol  a  na  doporučení  Václava

Dvořáka, mlynáře ve Vratišově (Micáskov) a člena okresního zastupitelstva v Milévsku, projevilo
obecní  zastupitelstvo  souhlas  ke  zřízení  takové  školy  v Nadějkově.  Pozváni  ku  schůzi  o  tom
starostové přiškolených obcí, dále osad Alínovy Lhoty a Chlistova jakož i výše jmenovaný, jehož
bratr Antonín jest sekčním šéfem ministerstva školství. Dále vyslána deputace do Sedlčan. Ježto
dříve, než škola by byla povolena a děti budou povinny takovou navštěvovati, usneseno ob. zast.,
posílati děti z Nadějkova a Hubova zatímně do školy jistebnické, z Kaliště do Chýšek. Chýšky (kde
jest trojtř. měšť. škola) se rovněž o újezdní měšťanku ucházejí právě tak houževnatě, jako dříve
o obvodního  lékaře.  (Měřili  vzdálenosti  z Chýšek  do  Nadějkova  a  z Nad.  do  Jistebnice.  –
K Nadějkovu byla by ochotna obec Vlksice se připojiti. 

Domovské
Do  Jistebnice  přijata  Emilie  Maroušková.  Do  zdejší  obce  Josef  Jílek  s manželkou

a František  Martínek,  narozený  r.  1896.  Obci  Říčany  usneseno  zaplatiti  95  Kč  za  Františku
Šitnerovou.

Spolek 102
8. února  pořádal  nově utvořený spolek bývalých vojínů ze světové války benešovského

pěšího pluku č. 102 ples ve prospěch fondu pro zchudlé neb v bídě se nalézající spoludruhy. Ples
byl velmi četně navštíven a vynesl as 1500 Kč. Spolek byl ustaven v lednu na popud Václava Jandy,
hostinského, a plesem slibně zahájil svoji činnost, která vesměs má býti rázu podpůrného. Z výnosu
plesu věnováno 50 Kč škole, 50 Kč na opravu kostela a 50 Kč „Sokolu“.

Příspěvky
24. února věnovala obci na očkování dítek proti záškrtu občanská záložna v Sedlci 125 Kč,

Kampelička v Nadějkově 100 Kč.

Přání
28.  února  ku  jmenování  JUDra Antonína  Dvořáka,  rodem  ze  mlýna  Micáskova,

vicepresidentem Zemské školní rady v Praze, zaslal obecní úřad na návrh kronikářův blahopřejný
dopis tohoto znění:

          Váženému pánu, 
p. JUDru Antonínu Dvořákovi, 
vicepresidentu zem. šk. rady

                                                                                              v Praze.
K vysokému vyznamenání, kterého se dostává jmenováním Vašeho Blahorodí vicepresidentem

zem. školní rady v Praze i našemu kraji, račte přijmouti naše nejsrdečnější blahopřání a projev naší
hluboké úcty a oddanosti. S krajanským pozdravem

                                                                   Obecní úřad v Nadějkově
                                                                       V. Souček, starosta



Německo
7. března obsadili Němci odvojenštěné pásmo v Porýní a porušili tím smlouvu locarnskou.

Zrušili poslední závazek přemožených ve světové válce. 

Den čsl. zahraničí, sbírka
Po celé republice konány oslavy 86. narozenin T. G. Masaryka, které vzdávaly hold prvnímu

presidentu a zároveň vzpomínáno Čechů a Slováků žijících v zahraničí, pro které uspořádána též
sbírka. Sběrací archy po skončení akce budou sebrány a svázány ve „zlatou knihu čsl. zahraničí“.
U nás započaly oslavy vyvěšením praporů. Odpoledne zaslány dva blahopřejné telegramy jménem
obce a Těl. jednoty Sokol následujícího znění z popudu starosty obce a Sokola: 

Presidentu osvoboditeli, T. G. Masarykovi v Lánech. 
Pane presidente! Ku vzácnému dni Vašich 86. narozenin račte přijmouti projev úcty a oddanosti

místního občanstva s vřelým přáním, byste ještě dlouho ve zdraví byl zachován.
                                                                                               Obec Nadějkov.

Bratře presidente! K výročnímu dni Tvého vzácného a ušlechtilého života rač přijmouti  hold
našich sokolských srdcí! S bratrským zdar Tělocvičná jednota Sokol v Nadějkově. 

Večer o ½ 8h dala podnět hudba ke srazu na náměstí odkud ubíral se průvod za nepříznivého
počasí do vyzdobené místnosti Sokola u K. Nymše za účasti hasičstva, obec. zastupitelstva, spolků,
školních dítek a občanstva. O 8h zapálena na Homolích dvěma hasiči hranice a v místnosti přečetl
poselství  zemské jednoty  hasičské  vzdělavatel  hasičů  a  starosta  Sokola,  MUDr.  Václav  Chyba.
Sokolský kroužek zapěl, načež přečetl přednášku Dra J. Sedláčka: „Masaryk a zahraničí“ Jaroslav
Benda, učitel a náčelník Sokola, pak opět sborová píseň a přednes proslovu téhož autora: Naše čsl.
zahraničí. (Jindrák) Slavnost ukončena zapěním státních hymen a poděkováním starosty obce za
účast. (Sbírka vynesla 447 Kč)

Besídka
8. března  provedena školními dítkami zdařilá besídka s divadelní hrou: Trampoty mistra

Konopáska.  Přes  nepříznivé  počasí  činil  příjem  383,55  Kč  a  z větší  části  bude  věnován  jako
příspěvek  školy  na  výcvik  1  pilota.  Před  divadlem  měl  slavnostní  proslov  k 86.  narozeninám
1. presidenta říd. uč. Čeněk Bohuslávek. 

Úroků dělení
13. března rozděleny úroky z fondu Josefa Duška na 24 díly po 50 Kč, 19 dílů po 25 Kč

a zbytek 325 Kč ponechán pro nepředvídané výdaje. Též usneseno obec. zastup. zaslati do Kozince
Františce  Peterkové na  pohřebné výlohy za jejího otce,  zdejšího  příslušníka,  Františka Kukače,
obnos Kč 100,- z fondových úroků.

Prodej a koupě, Pře
V Hubově  sousedí  Jan  Říha,  rolník  z č.  4.  s Antonínem  Vackem,  rolníkem  z č.  1.

v „Oužlebí“, kde měl prvý lesík ve výměře 36 arů. Antonín Vacek, který byl nespokojen s hranicí,
vyzdvihl na odměření soudní komisi za 700 Kč a po dohodě na místě, pozemek s lesíkem koupil za
9000 Kč spolu s veškerými útratami. Podle názoru sousedů, neměl lesík s pozemkem ani poloviční
cenu. Antonín Vacek je vlastníkem usedlosti čp. 1., kde se říká po statku u „Skolovratů“, patrně po



zde kdysi žijícím rodu „z Kolovratů“ k jichž potomkům se rovněž i nynější vlastník počítá. Stavení
jsou zpola dřevěná kromě obytného a stodoly. Také jest při nich starý sroubek, sloužící za sýpku. 

Phőnix
2. dubna  brzo po smrti vrchního ředitele Viléma Berlinera zhroutila se největší rakouská

životní  pojišťovna Phőnix,  která  i  u  nás  měla veliké obchody.  Byla sice pod státním dozorem,
kterým pověřen u nás ministerský rada Autengruber,  ale  přes  to  si  dělal  „pan“ ředitel  co chtěl
a všichni k tomu klidně přihlíželi. Po převratu byla pověřena tato pojišťovna výměnou rak. váleč.
půjček a „pan“ ředitel mimo to se vydatně přičiňoval zruinovat čsl. K. Nyní zanechal po sobě čsl.
státu 600,000.000,- Kč schodků, jako „vzácné“ dědictví za blahovůli politických stran, které rády
nějaké ty úplatky na nevidomost braly. Však jaké neštěstí? Stát měl dohled, za schodek ručí a čsl.
pojišťovny s jeho pomocí to všechno zaplatí! - 

Legionáři: úmrtí
13.  dubna  konal  se  v Jistebnici  pohřeb  Viléma  Bergera,  majitele  mlýna  v Jistebnici,

bývalého  štábního  kapitána  čsl.  legií  v Rusku  a  ve  Francii,  za  přítomnosti  táborské  posádky,
legionářů  s majorem  Sýkorou  v čele,  za  účinkování  písecké  vojenské  hudby,  účasti  Sokolstva,
veřejných korporací a velkého počtu občanstva. Zesnulý zemřel ve stáří 51 roků, následkem nemoci
jater a zachlazení chřipky. – 

Tak zvolna odchází do Nenávratna garda „blanických rytířů“ naší vlasti, čsl. legionářů, aby po ní
zbyla jen vzpomínka a vzácný příklad národu ve slavné epopeji jejich bohatýrských činů!

U příležitosti zmínky na zemřelého legionáře, dobrého veřejného pracovníka, je nejvýš na čase
vzpomenouti zde i našich legionářů z Nadějkova a okolí, o kterých zatím nebylo možno nic bližšího
zaznamenati, neboť se všichni téměř zdržují mimo zdejší kraj a podrobnější zprávy o nich ztěží lze
opatřovati. Přes to, pokud zatím mi bylo možno, zde zprávy o nich a od nich uvádím, aby zde jejich
jména se stkvěla  pro paměť budoucím a potomci,  vzpomínajíce jejich památky a čtouce jejich
jména i osudy, vedeni jejich láskou k vlasti, dovedli vždy uchovati národu svou prací a přičiněním
statky, které oni pro něj svou krví dobývali a životy svými platili.

Hrůzl František, italský legionář, 
narodil se 22. května 1896 v Nadějkově, jako syn sem příslušného kočího. Do italské legie

vstoupil společně s Františkem Čiperou ze Starcovy Lhoty a dnem 6. března 1918 byl zařaděn do
pracovního oddílu v táboře v Padule.  Před tím byli  spolu v zajateckém táboře Vitoria na Sicilii.
Z pracovních oddílů byli pak, když byla povolena italskou vládou legie, utvořeny legionářské pluky.
Jmenovaný  legionář  v dopise  ze  14.  listopadu  1936  píše:  „Můj  pracovní  oddíl  byl  utábořen  u
Gustozy. Byl jsem zařaděn u 34. pl. ital. legie – četa vrhačů ohně (Fr. Čipera u 33. pl. ital. legie)
jako střelec (bez hodnosti). Súčastnil jsem se bojů na italské frontě (jako legionář) Argo – Riva –
Rovereto,  Gardské  jezero  Altisimo  –  Dosso  Alto.  Z Italie  jeli  jsme  přímo  na  Slovensko
(23.12.1918).  Na  Slovensku  zúčastnil  jsem  se  bojů  u  Lučence,  Nových  Zámků  –  Parkáně  –
Komárna,  Levic  za  bolševického  vpádu  na  Slovensko.  Mám  vyznamenání:  čsl.  válečný  kříž,
revoluční medaili, medaili vítězství, ital. válečný kříž Merito di Guera, italskou válečnou medaili
Fatische di Guerra a it. medaili Unita d´Italia s příslušnými dekrety.“ -

Z legie byl převzat dnem 29.11.1919 k četnictvu v Praze, pak byl na Podkarpatské Rusi a od
r. 1922 je  na  Slovensku jako vrchní  četnický strážmistr  ve  Varíně  u  Žiliny.  Oženil  se  s dcerou
zdejšího hostinského z čp. 24. Josefa Kálala, Annou, narozenou v r. 1903. –



Čipera František, 
italský legionář, 

narodil  se  dne  8.  srpna  1897 ve  Starcově  Lhotě  a  zmiňuje  se  o  něm prve  jmenovaný.
Odveden byl v r. 1916 jako 18tiletý jinoch k 28. píseckému pluku. Dne 20. srpna 1917 zajat na ital.
frontě na Soči. Do legií vstoupil 23. února 1918 ve městě Padui. Účasten dvou velkých bojů na řece
Piavě 18. června 1918, kde byl raněn a prostřeleno mu pravé koleno. Po vyléčení súčastnil se opět
bojů u Dosa Alta. Vyznamenán 4 medailemi: 2 italskými a 2 československými a sice: 1.) Merito di
guera, 2.) ital. váleč. křížem; 1). revoluční medailí a 2.) čsl. válečným křížem. Od r. 1918 do konce
r.  1920  účastnil  se  okupace  Slovenska.  V prosinci  1921  povýšen  na  svobodníka  a  v r.  1922
propuštěn. Jeho legionář. potvrzení nese č. 30.018. Nyní žije jako malorolník ve své rodné obci. 

Janda Emanuel, 
francouzský legionář, 

povoláním truhlář, narozený dne ………18 ….. v ……………., do Starcovy Lhoty příslušný
a před válkou na Kladně se zdržující, nastoupil službu vojenskou u 102. pěšího pluku, kde měl
hodnost jako „zugsfűhrer“. Byl zajat na Srbsku.

Janoušek Jan,  francouzský legionář, 
rolnický syn, narozený r. 1884 v Hubově (samota Pila) nastoupil vojenskou službu u 102.

pěš. pluku, kde sloužil v r. 1905-1908, súčastnil se války Balkánské v r. 1912-1913 a od r. 1914
války světové. Zajat na Srbsku 8./12. 1914 v Horní Dobrnji u Kragujevace. V Srbsku jako zajatec
byl  do  16./10.  1915,  kdy  stal  se  účastníkem  přechodu  Albánských  hor.  Ve  Valoně  přestoupil
s ostatními zajatci na italskou loď 31./12. 1915. Dne 6. ledna 1916 vyloděni na ostrovech Isola =
Asinara do 21. května 1916 kdy převzat Francií  a odcestoval do Toulonu. Do legií  dobrovolně
vstoupil v září 1918 do 23. pluku, bitev se však již nesúčastnil. Kroj po válce odevzdal. Byl jedním
z 80.000  zajatců  srbských,  z nichž  11.000  převzala  Francie;  ostatní  zahynuli.  –  Hospodaří  na
zděděné usedlosti v Hubově a je svobodný. 

Kaprál Jan,  
ruský legionář, 

narozený 24./4. 1881 v Nadějkově, povoláním kancelářský sluha u státních drah ve Vídni.
Vojenskou službu nastoupil u 102. p. pl.  Jako legionář sloužil u 7. pluku, 3. roty čsl. legií v Rusku.
Podle oznámení ministerstva národní obrany ze dne 15. dubna 1919 padl dne 1./8. 1918 v bojích
u Kaulu. Jeho manželka Kateřina žije zde v Nadějkově. Dvě dcery jsou provdány. 

Klíma Josef,  
ruský legionář, 

před válkou žil  ve Starcově Lhotě.  Je uveden v seznamu legionářů v knize:  Sedlčansko,
Sedlecko a Voticko, kde z těchto okresů zaznamenáno 581 legionářů, z nich 26 padlých. 

Koptiš Josef,  
italský legionář, 

narodil se v roce 1898 v Nadějkově jako syn mistra kolářského, Antonína. Vojenskou službu
nastoupil u 102. pěšího pluku a zajat v bojích na Piavě, 14./8. 1918. Do italské legie vstoupil 25./10.
1918 ku střeleckému pluku č. 35. Súčastnil se bojů na Těšínsku a na Slovensku v roce 1919. – Jest



štábním strážmistrem četnické stanice v Remetských Hamrech na Slovensku a přiložená fotografie
jest z přítomné doby.  (fotografie se v kronice již nenachází)

Kříž
narozený dne ……… v Brtci  a  do Petříkovic příslušný.  (dále vynecháno místo na další

informace, které již kronikářem nebyly doplněny)

Kosík Josef, 
ruský legionář, 

narozený dne………189…  v Pohořelici čp. ….., povoláním krejčí,  (dále vynecháno místo
na další informace, které již kronikářem nebyly doplněny)

Maroušek Jan, 
ruský legionář, 

narozen r. 1893 v Kališti čp. 15. jako syn Jana a Marie. Nastoupil vojenskou službu v září
1914 k 7. pluku dragounskému do Brandýsa n/L. Zajat na Nový rok 1915 v Karpatech a přišel jako
zajatec do Kijeva,  kde byl  mezi  prvními,  přihlásivšími se do ruské legie.  Zařazen do 1.  pluku
M. Jana Husa.  Konal službu v jízdních rozvědkách a súčastnil  se celého tažení i  bojů 1.  pluku.
Obdržel vyznamenání zlatý kříž. Navrátil se do vlasti r. 1919 a byl přijat ke dráze na Slovensku. Byl
ženat a otcem 4 dítek. Ve Stupčicích si dal postaviti domek, ale zemřel dříve, než se mohl tam
usaditi a sice v září 1929 chorobou srdce. 

Matuška Karel, 
ruský legionář, 

narozen dne 6./11. 1892 ve mlýně Hromadově, obec Modlíkov. V roce 1914 nastoupil u 102.
pěšího pluku benešovského. Byl zajat v r. 1915 v Pekalově v Ruském Polsku. Do legií vstoupil na
jaře r. 1917 a jako příslušník kulometné roty II. (pěšího) pluku čsl. legií súčastňoval se různých bojů
na Magistrále. V r. 1919 nastoupil cestu domů z Vladivostoku. Byl též vyznamenán. Bližších dat
jsem nemohl od někoho se dověděti. Pověděl mi jen toto málo po několikeré výzvě. Žije zde jako
mlynář na Hromadově a jest svobodný. 

Miňha Josef, 
ruský legionář, 

narozený 14./2. 1893 v Nadějkově, syn Václava a Marie Miňhových, povoláním soustružník
dřeva, nastoupil vojenskou službu u zeměbraneckého pěšího pl. č. 28 v Linci, zajat asi 21./3.1915
u Vizové v Karpatech. Do r. 1917 pracoval na polních pracích v Petrovsku, Saratovské gubernii;
zařazen do čsl. vojska na Rusi 14./5. 1918 k IX. čsl. střeleckému pluku. Nezvěstný od Repjavky
29./6. 1918. Za mrtva prohlášen kraj. soudem v Táboře, dne 4./3. 1924. Matka Marie Miňhová žije
zde dosud a béře po něm důchod as 640 Kč ročně. 

Pilař Alois,
italský legionář, 

narozen 20. srpna 1899 v Hronově Vesci, obec Petříkovice, vstoupil do legií 1. září 1917.
Službu  konal  u  39.  pluku  italských  legií,  zvaného  „výzvědný“,  10.  polní  roty  jako  střelec.
V zahraničí se súčastnil bojů podél řeky Piave až k Jaderskému moři, u města Sant Donna, proti
hoře Monte Grappo a jinde. V republice čsl. u Děvínské Nové Vsi, podél železniční trati Bratislava



– Nové Zámky a Parkáň, podél řeky Ipolu, před Levicemi a u Komárna. Má vyznamenání: Čsl.
válečný  kříž,  čsl.  revoluční  medaili,  medaili  vítězství,  italský  válečný  kříž,  zvaný  „Groce  al
Merito“, italskou válečnou medaili a ital. medaili zvanou „Unita d´Italia“. V čsl. republice je ve
službách čsl. četnictva od 8. dubna 1924, t.č. v hodnosti praporčíka. Působiště ve Velkém Berezném
na Podkarpatské Rusi. 

Šich František, 
italský legionář, 

narodil se r. 1888 jako syn rolníka v Hronově Vesci, vojenskou službu nastoupil u 56. pluku
polského.  V červenci  r.  1916 zajat  u  Sela  na  Italii.  Dne 14.  dubna 1918 vstoupil  do  ital.  legií
a přidělen ku 39. pluku, později k 35. leg. pluku. Súčastnil se jako legionář bojů u Rovereta a na
Slovensku. Je ženat a má tři děti. Po válce ujal se hospodaření na statku v Hronově Vesci. 

Šimák Antonín, 
ruský legionář, 

narodil  se  13./11.  1878  v Nadějkově,  jako  syn  bývalého  panského  ovčáka.  Povoláním
zahradník pracoval před válkou v Přímoří. Byl zajat dne 3. června 1917 při nástupu čsl. legionářské
divise u Zborova. Do legií přihlásil se téhož roku v červenci v Samaře a vstoupil do legií v srpnu
1918 po dobytí Samary legiemi. Zařazen byl z počátku k 9. záložnímu pluku a pak přeložen ku
3. zdravotní letučce Dra Janzáka na Samarskou frontu. Z Vladivostoku odplul lodí Carichi Maru
3. října 1919 a přijel do Terstu 7./12. 1919. Za republiky pro znalost italské řeči přijat do služeb čsl.
velvyslanectví v Římě, kde dosud působí. Byl ženat, ale dítek nemá.

 
Z dalších,  byli  to  ruští  legionáři:  Antonín  Divíšek  z Kvašťova,  7.  pl.  Bachmač  –

Vladivostok, Josef Dvořák, Květuš, Houda František, Nosetín, 1. pl. Zborov – ústup z Ukrajiny –
magistrála; Houda Vladimír, Květuš, 1. pluk 2. rota, Zborov, Bachmač – Penza, Vacek Josef, Svoříš;

italští legionáři: Kozák Josef, Kvašťov, 31. pluk, Piave – Dosso Alto - Miškovce – Košice;
Zemánek Alois,  Růžená,  poručík,  35.  pluk  –  Miškovce  –  Košice;  Zemánek Bohuslav,  Růžená,
kapitán 33. pluk (nyní velitel čet. odď. č. 21.)

francouzští legionáři: Čunát Jan, Nosetín, 21. pluk, Aisna – Těšínsko, Chaba Josef, Ostrý,
21. pluk, Elsasko – Texone. (Tyto uvedeni v knize: Sedlčansko – Sedlecko a Voticko s udáním míst,
kde se súčastnili bojů. Ježto nejsou ze zdejšího obvodu školního a farnosti, neuvádím podrobnější
jejich data  v přesvědčení,  že  jim v příslušných obcích dozajista  věnovali  čestná místa  ve svých
pamětních knihách, aby jich pokolení budoucí nikdy nezapomněla.).

Sbírka
čsl. zahraničí skončena v dubnu a vynesla 471 Kč. Sběrateli byli: Dvořák Jan Frant., Mašek

František, Horych František a Mára František. 

Divadlo
Čtenářsko-ochot. spolek „Fikar“ sehrál div. hru od Josefa Kajetána Tyla: Paní Marjánka,

matka pluku. Hra byla sehrána zdařile, leč účast byla skrovná. Příjem činil 637 Kč 10 h včetně
hudby 170 Kč. Vydání činilo 687 Kč 10 h, takže byl schodek 50 Kč. 

Knihovna, Dar



Obecnímu  úřadu  došla  zásilka  knih  jako  dar  ministerstva  školství  a  národní  osvěty  od
Masarykova lidovýchovného ústavu v Praze v ceně 300 Kč. Byly to knihy: T. G. Masaryk: Mravní
názory,  Dr.  I.  Dérer:  Slovensko  v prevrate  a  po  nom,  Marie  Trachtová:  Nauka  o  domácím
hospodářství, Josef Koudelák: Hraničáři, Lev Sychrava: Čsl. odboj, Dr V. Joachim: Co má věděti
každý občan, Kellermann: Tunel, J. F. Karas: Pod kosou, Jan Vrba: Madlenka z Pece, PhDr Ing.
O. Dorazil: Vládcové Evropy 3. a 4. díl, M. K. Čapek – Chod: Kašpar Lén mstitel, F. J. Vlček:
Povídka mého života I. a II. díl, Fr. Langer: Pes druhé roty, D r J. Macek: První uvedení do nár.
hospodářství a Dr Fr. Hanza: Šimon Kouzelník. Poněvadž spisy od Kellermanna, Čapka a Langra se
již v knihovně nalézají,  žádáno o výměnu za II. a III. díl Jiráskova „Bratrstva“ a žádost kladně
vyřízena. Mimo to zakoupeno 10 knih slovenské historie za 130 Kč, dále některé spisy Dra Karla
Maye za 132,20 Kč, Giselov Gromov: Tábory smrti v SSSR za 25 Kč na podporu nacionálního
Ruska, J. Krbal: „Naše Anka“ na podporu hraničářů za 23 Kč 50 h. 

V půjčovacím  období  1935/1936  učinili  32  čtenáři  242  výpůjčky  a  přečetli  584  knihy;
vypracován knihovníkem „knihovní řád“, zavedeno zápisné 2 Kč na místo příspěvků a vybráno na
něm 59 Kč. Příjem činil na dotaci obecní 150 Kč, z vybraného vkladu 200 Kč, schodek 7 Kč 20 h.
Na vkladní knížce zůstává 51 Kč 20 h. 

Účty; Obecní majetek
24.  dubna  schváleny  obec.  zast.  účty  za  r.  1935.  Oproti  roku  předešlému  nedoznaly

zvláštních změn. Inventář oceněn následovně: Cenné papíry 1975 Kč. Pozemky: role 15,29 a 150
Kč, louky 40 a 10 m2 500 Kč, zahrada 1 a 40 m2 150 Kč, pastviny 9 ha 47 a 80 m2 2375 Kč, veřejný
statek 6 ha 94 a 60m2 - - celkem 16 ha 99 a 19 m2 v hodnotě 3175 Kč. Dále oceněny budovy čp. 74
na 6000 Kč a hasičské skladiště na 3000 Kč. 

Obrazy světelné
26. dubna  uspořádal spolek: „Odbočka kamarádů 102. pluku v Nadějkově“ v den konání

své valné hromady a večer přednášku Richarda Synka z Vysokého Chlumce se světelnými obrazy
z rakousko-italské a srbské fronty za světové války. Účast byla hojná. Příjem 710 Kč. 

Soupis stromů
K 1. květnu proveden soupis ovocného stromoví a napočteno celkem 525 ovocných stromů

a keřů. 

Nezaměstnaní
V období od 1. prosince 1935 do 30. dubna 1936 byla vydána 451 stravovací poukázka a 51

vánoční poukázka po 10 Kč a poděleno jimi 37 osob. Pro nezaměstnané byly přiděleny okresním
úřadem též potraviny a sice: 70 kg krup, 28 kg sladové kávy, 140 kg pšeničné mouky OOh, 2550 kg
uhlí a 27 kg umělého tuku jakož i 54 kg cukru.  Nezaměstnaní nesmí míti více než 4 míry pozemku
a musí mít dělnické legitimace Ú. soc. pojišťovny.

Garáž
Obec. zast.  schválilo výdaj 500 Kč na zřízení  garáže MUDru Václavu Chybovi  u Josefa

Weigra. 

Cvičiště
Dále usneseno věnovati 500 Kč na cvičiště na draha. 



Cestné
Na výlohy s dojížděním do kursu protiletecké obrany pořádané v Milévsku, povoleno 100

Kč.

Habeš
3.  května  uprchl  habešský  císař  Hailé  Selsié  ze  své  země a  tím skončila  samostatnost

posledního černošského státu.

Svátek matek
10. května byla Tělocvičnou jednotou Sokol v Nadějkově uspořádána oslava svátku matek,

která  připadá  na  druhou  neděli  květnovou.  Spoluúčinkovaly  školní  dítky.  Počasí  bylo  příznivé
a účast hojná. V předu průvodu, který se řadil u hřbitova, byly malé děti na koloběžkách, vozíčcích,
tříkolkách,  nebo s kočárky;  pak šla  hudba (hudebníci  účinkovali  zdarma),  pak sokolské žactvo,
členky a členové v sokolských krojích,  za nimi školní děti  a ostatní.  Průvod šel kolem náměstí
a zastavil  se u školy,  kde upraveno provisorní cvičiště mezi školou a kostelem. Pro obecenstvo
postaveny lavice. Vstupné činilo 2 Kč, ale štědří podporovatelé dali i více. Vlastní oslavu zahájili
děti hrami, tanečky a recitacemi. Nejmenšími recitátory byli: Hana Hermová 5 r., Jitka Chybová
4. r. a Milan Jindrák 3½ r. Sokolským žactvem předvedena prostná, též muži v počtu devíti a třinácti
ženami. Spolucvičily i ženy jistebnické. Mužský pěvecký sbor Sokola zapěl několik písní. Konaly
se  též  zábavné  závody  v pytlích,  čtyři  chlapci  závodili  o  5  Kč  v koláči,  ku  které  se  museli
prokousat, děvčata běhala s vajíčkem na lžíci  mezi láhvemi a v závěru se vydražilo velké srdce
perníkové  za  50  Kč.  Před  školou  prodávaly  sestry  Sokolky  cukrovinky.  Slavnost  proběhla  za
příznivého počasí ku spokojenosti všech, zvláště „Sokola“, který na ní vyzískal 820 Kč. 

Divadlo
16. a 17. května sehrána pro děti i dospělé div. hra Frant. Langra: „Jízdní hlídka“ ve zvláště

k tomu upravené dekoraci malované Josefem Kronusem, uč., Jaroslavem Bendou, uč., Bohumilem
Maškem, stavit. asistentem a Karlem Veselým, zubním technikem, který obětavě působil i při hře
samé jako ostatní za režie MUDra V. Chyby. Hra byla dobře sehrána, ale následkem nepříznivého
počasí,  účast  byla  slabá,  zvláště  večer  17.  května.  Dětské  představení  vyneslo  100  Kč  80  h,
odpolední 353,50 Kč a večerní 216 Kč. Vydání činilo 464 Kč ale bylo by činilo více nebýti služeb
režisérových, kterými na zmenšení režie přispěl. 

Neštěstí
25. května událo se na jižní Moravě u Nových mlýnů velké neštěstí na řece Dyji, v jejichž

vlnách  při  převozu  pramicí  zahynulo  31  školních  dětí.  Chatrná  pramice,  dětmi,  koni  a  vozem
přetížena se potopila a děti utonuly v dravém proudu nedaleko splavu. 

Počasí
Květen  byl  mokrý.  Do  7.  června  pršelo  a  bylo  větrno,  takže  žita  i  pšenice  byly  před

odkvětem  povaleny  a  není  naděje,  že  by  se  zdvihly.  Letošní  nadbytek  vláhy  ukazuje  se  býti
škodlivějším nežli loňské sucho. 

Pouť



7.  června  byla  zde  pouť,  ale  odpoledne  pršelo,  takže  mnoho  lidí  se  odradilo.  Přijeli
s „koníčky“, „loděmi“ i houpačkami, ale kramářských „bud“ bylo po skrovnu. Teprve odpoledne se
poněkud vyjasnilo. Taneční zábavy byly u „Jandů“ a u „Nymše“, tak však malá účast. 

„Sokol“
Naši „Sokolové“ v počtu 6 žen a 7 mužů cvičili v týž den na okrskovém sletu v Milévsku.

Půjčka obrany 
Vyložena k úpisu nová státní půjčka na zaopatření prostředků a provedení investic na obranu

státu. Upisování má býti měřítkem vlasteneckého cítění občanstva, kolik toto vynaloží na obranu
vlasti, aby se zdarem byla provedena. Půjčka vydána ve dvou druzích: 4½ % osvobozená od daně
rentové a kuponové a 3% osvobozená od všech daní a sloužící zároveň k udělení amnestie pro ty,
kdo za nezdaněné či zatajené důchody či vyšší příjmy půjčku uspíší. Je slosovatelná v 50 létech
počínaje r. 1938 a její upisovací kurs činí 97 Kč. Obec upsala 1000 Kč, Kampelička 100 000 Kč
a soukromníci jejím prostřednictvím 13 200 Kč. – S naším čsl. státem stojíme nebo padáme! Proto
je  třeba  usilovati  o  jeho  zachování  nejen  slovy,  ale  také  činem!  Kdyby  toho  jednou  vlast
potřebovala, jsme připraveni k větším obětem než je tato! – (Půjčka vynesla ke 4 miliardám.)

Boží tělo
11. června na tento svátek bývá každoročně průvod kolem náměstí, kde jsou za tím účelem

pořízeny oltáře, ověnčené kaštanovými ratolestmi a z březových výhonů kolem nich utvořena zátiší.
(Oltáře bývají u farní budovy, u Jandova hostince, u „Hůrků“ (nyní pošt. úřad), a u zámecké brány
vedle  býv.  zámec.  důchodu).  –  Malá  děvčátka  i  větší  školní  jsou  v průvodu  bíle  oděna  jako
„družičky“,  smyčcová  hudba  u  oltářů  vyhrává  (jsou  to  obvykle  vesměs  školáci  s Josefem
Hrubantem,  svým  učitelem  hudby).  Děti  i  dospělí  nosí  k svěcení  věnečky,  uvité  z polních
i zahradních květin (děvčátka je mají na hlavách a při průvodu z proutěných košíčků posýpávají
cestu  rovněž  rozcupovaným kvítím).  Letos,  ačkoliv  oltáře  byly  opět  zřízeny,  pro  vytrvalý  déšť
od průvodu upuštěno, ač jindy na tento den bývá pěkné počasí. 

Přednáška
21. června  uspořádána MUDr Václavem Chybou přednáška o protiletecké obraně u Karla

Nymše. Účast pro pilné sušení sena byla malá.

Oslava
5. července oslava Mistra Jana Husa konala se letos po prvé průvodem na obecní draha, kde

zapálena  hranice  a  u  ní  procítěně  promluvil  Čeněk  Bohuslávek,  řídící  učitel.  Hudba  zahrála:
Hranice vzplála - - a Spi Havlíčku - -, načež průvod o 250 – 300 osobách odebral se k pomníku
padlých.  Zde  MUDr V.  Chyba  přečetl  manifest  společného  výboru  pro  Husovy  oslavy  v Praze
k 6. červenci. Po zapění hymen slavnost ukončena. 

Domovské
Téhož dne přijat do Nymburka Jaroslav Noháč s rodinou a do Prahy Kamila Kaufmanová. 

Příspěvek - zvonice
Na znovuzřízení zvonice v Kališti usneseno přispěti od obce částkou Kč 400,-.



C. P. O.
Ve dnech 14. – 18. července provedeny v rámci civilní protiletecké obrany nálety na města

a i vesnice a menší městečka měly býti na nálety připraveny. U nás byl rovněž poplach vytrouben,
ale nálet proveden nebyl. Ke službě v „civilní protiletecké obraně“ jest povinen každý nevoják od
16 – 50 let a služby rozdělena na: 1.) bezpečnostní, 2.) zdravotní a samaritskou, 3.) zpravodajskou
a spojovací, 4.) požární, 5.) pracovní. V samaritské službě jsou i ženy. Veliteli oddílů jmenováni:
1.) Dvořák J. F., 2.) Dr Chyba, 3.) Jan Koptiš, 4.) Fr. Mára a 5.) Josef Mašek. 

Úmrtí legionáře
19.  července  v neděli  odpoledne  konal  se  nehlučný  pohřeb  rolníka  Františka  Šicha

z Hronovy Vesce za hojné účasti občanstva a za přítomnosti tří ruských a 1 italského legionáře.
Zemřel  po  operaci  obrny  střev  v táborské  nemocnici,  zanechav  po  sobě  dva  chlapce  a  jedno
nenarozené dítko. – Osiřely rodné lány! Dozralé klasy čekají žence a žnec nepřichází, aby je požal!
Marně zvířata  otáčí  hlavy po hospodáři,  marně volají  děti:  „Táto,  táto!“ – Táta odešel,  aby se
nevrátil! Odešel legionář, František Šich na dalekou cestu za bratřími, kteří krví i životy vykupovali
naši svobodu. – Stojíme u hrobu jednoho z tisíců bratří, jichž řady den ode dne řídnou a v duchu si
slibujeme, že čestnou jejich památku ve svých srdcí věrně uchováme a jejich svatý odkaz – co živi
budem, střežit nepřestanem! - 

Divadlo
Místní organisace republikánského dorostu v Brtci sehrála na zdejším ochotnickém jevišti

div. hru Josefa Skružného: Románek na horách. 

Španělsko
20. července  ve Španělsku, kde jsou stálé nepokoje, vypukla zhoubná občanská revoluce.

Struny byly napiaty a k vypuknutí  zavdalo podnět zavraždění pravicového předáka,  José Kalvo
Sotela. Africká armáda se vzbouřila a v čelo vzbouřenců se postavil bývalý generalissimus, generál
Franco.

Noviny píší o průběhu revolučních bojů, ze kterých vstříc lidstvu hledí jen rozvrat a zkáza.
Prý se ve Španělsku plení, boří chrámy a kláštery, ničí se stavitelské památky a v bratrovražedném
boji nejsou životy ničím. Noviny mají co psát,  ale je stydno člověku, že lidstvo ve své kultuře
nepokročilo a ni o píď, popřávajíc sluchu falešným prorokům, jichž učení leptá duši a rozdmýchává
nejnižší pudy člověkovy! -

Svatba zámecká
29. července  konaly se ve zdejším chrámě oddavky nevlastní dcery majitele velkostatku,

Anny Beckové, která se provdala do Bavor za magistrátního úředníka Schneidera. 
Obřad vykonal německy místní farář a biskupský notář, Bohuslav Veselý. (Titul bisk. notáře

udělen konsist. výnosem ze dne 1./8. 1934 a opravňuje k vydávání úředních listin.) Při mši hrál na
housle právě přítomný učitel hudby Jaroslav Kaprál (původně vyučený kovář) syn zdejšího pekaře
a na varhany Jaroslav Veselý, učitel, syn nadlesního. 

Divadlo
2. srpna studenti a mládež nadějkovská sehrála za režie Mirči Pražákové div. hru: „Žabec“

od Josefa Skružného. Příjem činil 349 Kč, vydání 196 Kč 50 h; zbytek věnován spolku „Fikar“,
který jmenované studentce písemně poděkoval. 



28. září sehrál spolek „Fikar“ veselohru od R. A. Branaldů: Vstup do srdce zakázán. Příjem
mimo hudby 170 Kč činil 724 Kč 10 h.

Devalvace
26. září provedla francouzská socialistická vláda devalvaci franku, která činí as 30%. Vláda

čsl. usnesla se rovněž snížiti obsah zlata v Kč o 16% a návrh ve sněmovně schválen. Koluje rčení,
že páni devalvovali Kč aby ve Švýcařích nepřišli o miliony, neboť i tam provedena devalvace jakož
i v Italii, válkou v Habeši hodně vyčerpané. Pro zahraniční dluhy devalv. neplatí. 

Prodej lihovin
15. září usneslo se ob. zast. doporučiti žádost Josefa Votruby o povolení prodeje pálených

lihových nápojů pouze do přinesených nádob nejméně 1/8 l.

Domovské
Do Prahy přijat Josef Maroušek s rodinou; do Sendražic Jan Hůzl s rodinou. 

Příspěvek
Na lidovou školu hospodyňskou v Jistebnici usneseno dáti 50 Kč. 

Úmrtí, Úroky
21. října ve Znojmě zemřela zakladatelka fondu pro chudé, Marie Šebelová. Úroky z tohoto

fondu rozděleny 28 osobám po 15 Kč a zbytek 57 Kč 60 h ponechán. 

Drnomistr
Václav  Toninger,  rolník  v Hubově,  který  až  dosud  živnost  drnomistra  dědičně  zastával,

zažádal o vydání živnostenského listu a žádost doporučena. 

Divadlo 
25. října sehrál „Fikar“ div. hru Ferd. Strejčka: Jarní přeháňky, připomínající rok 1848. Před

zahájením měl vlastenecký proslov Josef Kronus, učitel. Příjem hry činil 304 Kč a hudebníci vyšli
vstříc požadavkem 120 Kč. Schodek Kč 11,- uhradili členové Sokola ze svého, ježto ve prospěch
tohoto spolku divadlo sehráno. 

Královská návštěva
28. října  navštívil Prahu a čsl. republiku rumunský král Karol se svým synem a ostatním

průvodem. 

Choromyslný
9. listopadu odvezen do ústavu choromyslných František Koptiš, syn koláře Antonína. 

Rozpočty
na rok 1937 schváleny a usneseno uhraditi schodek Kč 11261,- 65% k dani činžovní jež

vynese  ze  základu  1545,10  Kč  1004  Kč,  200% k ostatním  daním ze  základu  5194,50  Kč  jež
vynesou 10389 Kč. Do mimořádného rozpočtu pojata částka 40000 Kč na stavbu přípojky silnice
z Nadějkova k Modlíkovu. Úhrada má se státi výpůjčkou. V rozpočtu řádném zvyšuje se potřeba:
v udržování domu 176 Kč, členům komisí o 50 Kč v hot.  výlohách o 50 Kč, na službu C.P.O.



2000 Kč, školní výlohy o 1529 Kč (počítá se 1500,- na pronájem 1 paralelní třídy u Josefa Reichla
čp. 4).

Porodní asistentka 
26. listopadu zemřela Antonie Jindráková, porodní asistentka v Nadějkově ve stáří 69 roků

a jejím úmrtím zůstává místo asistentky, nebo také pomocnice při porodu, neobsazeno. 

Besídka
6. prosince byla provedena dětmi zdejší školy vánoční besídka za hojné účasti. Hrubý výnos

činil 337 Kč.

Úroky
14. prosince rozděleny úroky z Duškova fondu 24 osobám po 70 Kč, 20 osobám po 35 Kč

a Josefu Dvořákovi do Dřevčic 70 Kč. 

Drnomistr
K přípisu  okresního  úřadu  v Sedlčanech  usneseno  platiti  z kusu  dobytka  58  hal.  jako

příspěvek na zřízení spalovací stanice zdechlin zvířecích, která má býti v Sedlčanech. 

Domovské
Přiznáno právo domovské Aloisu Bregarovi, zahradníku t.č. v Jistevnici, který byl až dosud

příslušníkem Jugoslavie. Právo domovské přiznáno i rodině. (?!)

Komise sociální
Ustanovena  nová sociální  komise  a  zvoleni  členy:  Frant.  Raušic,  obuv.  dělník,  Jaroslav

Dvořák, řeznický děl.,  Josef Novák, šafář ze zaměstnanectva; ze samostatně výdělečně činných:
Dvořák Jan F., čet. str. v. v. z č. 90., Fr. Mašek, zedník z čp. 41., Josef Krampera, řezník čp. 24.
a Josef Weiger, jako člen finanční komise. 

Krádež, Četnictvo
20. prosince v noci vloupali se zloději do obchodu a skladiště obchodníka Josefa Votruby,

kde odcizili různé zboží a prý i hotové peníze. Případ je četnictvem vyšetřován za pomoci pátrací
stanice z Tábora a za vedení vrchního strážmistra Rud. Frimmla, který dnem 1. prosince nastoupil
zde za přeloženého vrch. strážmistra Antonína Bidla, vlastníka domu čp. 86. -

Varhaník
Dnem 1. prosince vzdal se varhanictví Bohumil Kukač z Nepřejova, který jej převzal po

Janu Rubešovi býv. říd. učiteli. Místo obsazeno Janem Hermou, kovářem z Nadějkova. Týž sezval
místní hudebníky a zpěváky a s nimi nacvičil pastorale na „půlnoční“. Hudba i zpět se lidem velmi
líbily.  Notový materiál obstaral varhaník od Jana Rubeše, který žije v Táboře. 

Divadlo
26. prosince za velmi hojné účasti sehrál spolek „Fikar“ divadelní hru „Maryša“ od bratří

Mrštíků.  Všechna  místa  byla  obsazena  (druhý  den  byla  neděle  a  tak  se  vánoční  hosté  o  den
pozdrželi,  čímž hlavně návštěva vzrostla).  Dle počtu prodaných lístků bylo účastno 388 diváků
a příjem dosáhl dosud nejvyšší míry 1409,60 Kč a hudebníkům z této částky dáno 170 Kč. Vydání



činilo  674,60  Kč.  Výkonem  herců  bylo  obecenstvo  plně  spokojeno,  leč  námětem hry  a  jejím
zakončením nikoliv. Všichni po skončení hry očekávali pokračování. - 

Soupis zvířat 
Koncem roku prováděn každoročně soupis hospodářských zvířat. Letos napočteno: 381 kusů

hovězího dobytka, 21 koní, 108 vepřů, 2 ovce a 68 koz. Sem tam nějaké to telátko či jalovičku lidé
zatají, majíce již od časů války se soupisy špatné zkušenosti. 

Počasí
Počátkem letošního roku bylo velmi mírné počasí a takřka beze sněhu. Za to v Americe

ztuha mrzlo a zmrzlo prý na 5000 lidí. Od 4. února počalo mrznouti a sněžiti do poloviny února.
Pak nestálé počasí a mokro. V březnu bylo celkem pěkně, slunečno a sucho. Na svátky velikonoční,
připadající na duben, bylo chladno se sněhovými přeháňkami. Potrvalo tak celý duben i počátek
května,  kdy počalo býti mokro a větrno; od 13. června pěkně; sena se dobře sušila.  Dne 16./6.
teplota stoupla na 27ºC ve stínu. V červenci mokro; špatně se sklízelo; úroda následkem jarních
mlh, dešťů a větrů slabá.  Ovoce,  hlavně jablek a švestek málo.  Za to zelí  a okurek úroda.  Od
poloviny srpna pěkně; v září se ochladilo a padal sníh. V listopadu a prosinci mírně mrzlo.

Ceny
Následkem devalvace, vyšší průmyslové zaměstnanosti a zbrojení, hlavně Anglie, cenová

hladina  se  počala  zdvihati.  Vzestup  projevil  se  hlavně  v ceně  kovů,  vlně,  bavlně,  prádla,
minerálních  olejů,  a  čím  dále  zasahuje  do  cen  všech  průmyslových  výrobků,  zatím  co  ceny
domácích  výrobků z domácích  surovin  buď se  vůbec  nezdvihly,  neb jen  nepatrně.  Cizozemské
plodiny zemědělské rovněž stouply v ceně jako káva, čaj, rýže, koření, zdejší plodiny zůstaly beze
změny  a  cena  jejich  zůstává  řízena  obilním monopolem.  V ceně  dobytka,  která  se  řídí  hlavně
zákonem nabídky a poptávky, došlo na podzim k značnému vzestupu: kráva stála 2½ - 3 tisíce, pár
volů 7-8 tisíc Kč, vepři 5-6 Kč 1kg živé váhy, pár ročních hříbat 4-5000 Kč; máslo stojí 12 Kč,
mléko 1,20 Kč 1l, maso u řezníka 12-16 Kč, mýdlo stouplo ze 4 na 5 Kč na 1kg i výše a jiné. Také
dříví u nás pro nedostatek zdražilo; palivové stojí v lese 65 Kč m3 .

1937

Plesy
Pořádány byly tyto: 31./12. u Jandů „Spolek 102“, 3./1. u K. Nymše „Sokol“, 10./1. (Janda)

hasiči Vratišov, 16./1. (Nymš) hasiči Nadějkov, 24./1. (Nymš) hasiči Starcova Lhota, 30./1. (Janda)
Okrskové sdružení republikánského dorostu v Nadějkově. 

Výstavka a kurs
Od 24. ledna do 30. uspořádána v sále hostince u Jandů republikánským dorostem výstavka

s hospodářským kursem osvětových a politických přednášek. Přednášejícími byli: Ludvík Heller,



okresní školní inspektor ze Sedlčan, ……… Bachrach, velkostatkář z …….. (žid), Antonín Chyba,
říd. uč. v. v. v Prčici, Rudolf Novák, rolník z Květuše, Anna Mrskošová, poslankyně ze Sedlčan
a jiní. 

Spolek Ochrana matek a dětí
21. února založen nový spolek jako odbočka Okresní péče o mládež v Sedlci, pod jménem

„Ochrana matek a dětí v Nadějkově“ po úvodní přednášce MUDr Václava Chyby o účelu a poslání
spolku, kde mimo jiné konaly by se 2x v měsíci bezplatné lékařské prohlídky matek a dětí do 3 let.
Spolek má sloužiti zlepšení zdravotní výchovy dětí. – Předsedkyní zvolena Bohumila Jindráková,
literní  učitelka,  místopředsedkyní  Marie  Bláhová,  choť mlynáře ze Starcovy Lhoty,  jednatelkou
Milada Seemannová, učitelka domácích nauk, pokladní Marie Součková, choť obuvníka a starosty
obce;  dále  zvolen  8členný  výbor  a  9  náhradnic  s revisorkami  účtů  na  tři  léta.  Členky  výboru:
Frídlová  Jidnřiška  z Petříkovic,  (hostinec),  Štěpánová  Anna,  Nosetín,  (zemědělec),  Tomečková
Božena,  Pohoří,  (pokrývač),  Kortanová  Anastasie,  Květuš,  (rolník),  Poslušná  Marie,  Starcova
Lhota, (kovář), Šitnerová Anna, Nadějkov, (truhlář), Vačlenová Emilie, Růžená, (domkář), Kolářová
Františka, Kališť, (domkář); náhradnice: Maninová Marie, St. Lh., (hostinec), Dvořáková Josefa,
dám. krejčová, Nadějkov, Horychová Anna, (kovář), Bardová Marie, (domkář), Zdeňková Anežka,
(domkář č. 78.); rev. účtů: Koptišová Marie, (zahradník č. 59.), Kubková Marie, Hodkov – Slabov,
mlýn;  náhradnice:  Kronusová  Božena,  (učitel),  Kosíková  Božena,  Pohořelice,  (malorolník).
(V závorce  povolání  manžela.).  Členský  příspěvek  činí  ročně  5  Kč  a  požádány  obecní  úřady 
o příspěvek na dětské potřeby a případné vybavení místnosti  poradny. Na tyto poradny přispívá
i stát. Účast na první schůzi byla hojná. (91 přítomných)

Divadlo
Koncem února přistěhovala se sem ze Sepekov šestičlenná divadelní společnost Františka

Langa,  která  zde  též  za  přispění  členstva  „Fikaru“  sehrála  více  veseloher  i  her  vážných velmi
zdařile.  Spolek  „Fikar“  postoupil  jí  i  hru  velikonoční  s výnosem,  ježto  účast  obecenstva
o provedených  hrách  byla  skrovná.  Na  Velikonoce  hrála  se  div.  hra:  „Král  králů“  s biblickým
motivem. Společnost odcestovala 1. dubna. 

Oslava
6.  a  7.  března  konala  se  oslava  87.  narozenin  T.  G.  Masaryka.  Dne  6.  byl  konán  za

deštivého počasí průvod s hudbou z náměstí do místnosti hostince Františka Pánky, kde přečteno
poselství  hasičských žup.  Na Homolích  zapálen  oheň.  Druhého dne  za  hojné  účasti  provedena
zdařilá  oslava.  Jmenovitě  tu  vystoupil  „hudební  kroužek“ a  „pěvecký sbor“,  povstalé  z popudu
Dra V.  Chyby.  Prvý  byl  v počtu  dvacetičlenném,  druhý  čtrnáctičlenném s dirigentem Antonínem
Šitnerem, zedníkem z čp. 55. a sbormistrem Josefem Kronusem, učitelem.  

Živnost stavební
8. března  ohlásil letáky Bohumil Mašek, z Nadějkova čp. 41., že otevřel v těchto dnech

v čp. 16. samostatnou stavební kancelář jako zednický mistr.  

Kurs samaritský
11. března byl zahájen v rámci civilní protiletecké obrany (krátce C.P.O.) pro ženy od 18 –

40 let zdravotnickou přednáškou MUDra V. Chyby. Kurs má býti konán dvakrát týdně, ve čtvrtek
dopoledne od 9-11 h. a v neděli odpoledne do 21. března.  



Kampelička - jubileum
14.  března  odpoledne  konána  v sále  u  Jandů  jubilejní  valná  hromada  Kampeličky

v Nadějkově  za  přítomnosti  55  členů  a  16  hostí.  Čtyřicetileté  trvání  bylo  významně  oslaveno
vydáním  jubilejní  ročenky  s přehledem  vývoje  od  počátku,  t.  j.  od  r.  1897  a  mimo  jiné  též
historickým článkem z péra Františka Žlábka, děkana v. v. v Nadějkově, v němž nejstarší historie
nadějkovská  nastíněna.  Ročenky  ve  formě  pozvání  rozeslány  též  rodákům  nadějkovským,
příznivcům a bývalým činovníkům. Také paní Boženě Duškové, choti  zemřelého Josefa Duška,
zdejšího mecenáše, který nepřímo rovněž o rozvoj spolku se přičinil. Na valnou hromadu dostavili
se  i  zakládající  členové  a  bývalí  činovníci  jako  Václav  Šácha  z Čičovic,  František  Janda
z Chlistova, Josef Kaprál, pekař z Nadějkova, František Vačlena z Bezděkova a též přijel bývalý
zdejší učitel Matěj Hauser, nyní řídící učitel v Babicích u Prahy a jiní. – Valná hromada zahájena
zapěním státní hymny a básničkou „Práce“ (přednesla Kortanová z Brtce). Po té měl uvítací proslov
pokladník, Karel Jindrák, v němž nejen vděčně vzpomenul bývalých činovníků, ale vytyčil i směr
další cesty spolkové, která má sledovati cíl jednoty venkova bez jeho stranického dělení k lepším
dnům naší i  národní  budoucnosti  – bez třídních bojů a  s občanskými ctnostmi našeho velikého
národohospodáře, Dra Aloise Rašína, který žel, za upřímný cit s celým národem a svatou pravdu
svou byl tiskem poštvaným příslušníkem téhož milovaného národa o život připraven. – Po proslovu
přednesena žačkou Miladou Benešovou ze Šichovy Vesce básnička „Na další cestu“ a po té ujal se
slova Matěj Hauser, vylíčiv velmi pěkně činnost spolkovou a vděčně vzpomenuv práce bývalých
činnovníků, zvláště činnosti Jana Jindráka, pokladníka. – K valné hromadě spolku zaslali pozdravné
dopisy: Rudolf Kepl ze Ženevy, JUDr  Antonín Dvořák, vicepresident zemské školní rady v Praze,
František Buzek, člen rady hl. m. Prahy a zahradník v Praze – Jinonicích, Jan Rubeš, řídící učitel
v. v. v Táboře, Josef Vojta, konsulent Ústřední jednoty hospodářských družstev v Praze a jiní. Další
program valné hromady mimo obvyklé jednání vyplněn přednáškou delegáta Ústřední jednoty hosp.
družstev, Dra Antonína Kratochvíla na thema: vznik a vývoj Kampeliček. Též jím předán diplom za
dlouholetou činnost ve spolku Josefu Kohoutovi z Brtce.

Pamětní kniha spolku, založená v r. 1915 byla vyložena k podpisu účastníků. 
Kampelička poskytuje levný úvěr členstvu (4½ % úroků z dluhů knihovních, 4¾ % z dluhů

krátkodobých, zaručených osobním neb věcným rukojemstvím). Úrokuje vklady pololetně a to: 3%
vklady volné, 3¼ % vklady vázané 1 měsíční výpovědí, 3½ % vklady na 90 denní výpověď; jsou to
nejvýše přípustné sazby úrokové dle zákona. Z nich jsou povinny peněžní ústavy srážeti příspěvky
1.) Všeobecnému fondu peněžních ústavů a 2.) daň rentovou. Do 30./6. 1936 činily srážky ad 1.)
3% ad 2.) 3%; od 1./7. 1936 ad 1.) 3%, ad 2.) 6%, celkem 9%. Výnosy kapitálové jsou tedy nyní
velmi skrovné. – Dům Kampeličky, který koupila v r. 1929 za 90000 Kč oceněn v bilanci 71000 Kč,
reservní fond 79.610 Kč, čistý zisk za r. 1936 činil 16.556 Kč 69 h a to následkem odprodeje stát.
cenných papírů, na nichž byly značné reservy při bilančním oceňování. Vklady činily 1,662.192 Kč
75 h, zápůjčky v počtu 149 činily 930.025 Kč 15 h. Spolek měl dnem 1./1. 1937 214 členů s podíly
po  20  Kč  a  582  vkladatele.  Přírůstek  vkladů  činil  za  minulý  rok  102.816  Kč  vzniklý  hlavně
přesunem peněz z jiných ústavů. Dětských střádanek rozpůjčeno 58. Jubilejní ročenka nalézá se
v archivu obce jako součást této pamětní knihy a opis článku historického vložen do knihy. - 

Neštěstí v U.S.A.
20. března 
Svět žije ve znamení velikých pohrom. V povodí řeky Misisipi vyskytly se veliké a zhoubné

zátopy měst, obcí i celých území. Rovněž i v Anglii a Francii byly zátopy. V nitru Afriky dohořívá



požár  válečný,  aby  vypukl  zkázonosně  ve  Španělsku,  kde  doposud  dílo  zhouby  a  zkázy  není
skončeno a litice války pohlcuje statky i tisíce životů. A tam, kde nezuří válka, přicházejí opět jiná
neštěstí  na  lidstvo,  aby byla  mementem slzavého údolí  země.  Noviny „Národní  politika“  z 20.
března přinášejí zprávu, že největší americká škola v Tyloru, ve státě Texas se zřítila a zasypala
1300  školáků,  z nichž  zůstalo  100  nezraněných  a  doposud  zjištěno  470  mrtvých,  mezi  nimi
17 učitelů. 

C.P.O.
25. března  uspořádána přednáška o C.P.O. s ukázkou masek a zacházení s nimi na závěr

kursu a súčastněným vydána vysvědčení. Řečníkem byl V. Tichý, drogista z Tábora.  

Zubní technik
1. dubna počal zde provozovati zubní praxi zubní technik Rudolf Filip ze Sedlce a to vždy

v úterý, čtvrtek a neděli od 8-12 a od 2-5 h. v hostinci „u Jandů“. 

Osvětová komise
8. dubna zvoleni obec. zastupitelstvem členy místní osvětové komise členové učitelského

sboru, MUDr V. Chyba, František Mára, zedník, čp. 87., jako okrskový dozorce hasičstva a Karel
Jindrák, ježto při posledních obecních volbách bylo na volbu této komise zapomenuto. Ve schůzi,
svolané obecním starostou do hostince Fr. Pánky, na den 12. dubna, usneseno funkcionáře nevoliti a
na zbytek volebního období, které se kryje s volbou do obce, pověřiti působností výbor Čtenářsko-
ochotnického spolku „Fikar“. 

Odvody
14. dubna konány odvody v Sedlci a ze 7 branců 4 odvedeni. 

„Sokol“
18. dubna  proveden pohotovostní sraz sokolstva na území Č.S.R. odpoledne o 2. hodině.

U nás o srazu proveden pochod, střílení do terče a závod v běhu pro muže, přednáška ve cvičební
místnosti u Karla Nymše (Pánkův hostinec) pro ženy. Též průvod, doprovázený místní hudbou.  

Zdravotní
25.  dubna  konána  spolkem Ochrany  matek  a  dětí  schůze  se  zdravotnickou  přednáškou

MUDra V. Chyby za slabé účasti.

Stravovací akce
V r.  1936/37  v období  od  1./12.  –  30./4.  bylo  vydáno  obci  345  stravovacích  poukázek

a 50 vánočních poukázek po 10 Kč. Nezaměstnaných osob bylo 26 a mimo poukázek jim vydáno
260 kg nejlepší mouky, 20 kg sladové kávy, 100 kg krystalového cukru a 20 kg umělých tuků. 

Úroků dělení
4. března rozděleny úroky z fondu Duškova 25 osobám v I. třídě po 35 Kč, 19 osobám v II.

tř. po 20 Kč a Janu Šitnerovi z Kaliště na pohřebné matky udělen příspěvek 45 Kč.  

Silnice



Obecní zastupitelstvo se usneslo vybudovati silniční přípojku okresní silnice Nadějkov –
Modlíkov  za  pomoci  zemské  subvence  a  příspěvku  ministerstva  sociální  péče.  Obec  dodáním
potřebného kamene a povozů uhradila by zbytek nákladu.  

Účty
8. dubna účty za r. 1936 schváleny a vykazují příjem 15563 Kč 55 h; z hotovosti uloženo

500,20 a  počáteční  hotovost  1905,95 Kč = 17.969,70 Kč. Vydání  16.043,60,  na vklady 500,20
a konečná hotovost 1425 Kč 90 h = 17.969,70 Kč.

Úpisy
Obec upsala na půjčku obrany státu 1000 Kč; zpeněžila zlomkové dluhopisy stát. půjček,

v nichž bylo uloženo jmění:  nadace Fikarovy 100,60, Chocholouškovy 301,75, nosení věnce na
hřbitov  (o „Dušičkách“  na  pomník  Chocholouškův)  54,20,  fond  na  opravu  pomníku  Prokopa
Chocholouška 111,80 a kmenové jmění 98,70. Tyto částky pod stejnými tituly uloženy na vkladní
knížky u Kampeličky. 

Drnomistr
V obecním zast. usnesen paušál pro drnomistra v částce 200 Kč ročně. (Ve schůzi 3./6. pro

příští léta 250 Kč).

Domovské
Z obce Šánovic přijat Jindřich Bradáč, truhlář s rodinou. Do Pacova přijat  MUDr Rudolf

Kaprál, syn zdejšího pekaře Josefa Kaprála. 

Oplocení
Vrchnímu strážmistru Frimlovi R. povoleno oplocení místa na chodník před domkem č. 75

v šíři 2 m s výhradou odstranění, kdykoliv obec nařídí. Poplatek z ohraženého místa staven 1 Kč
ročně. 

Knihovna
28.  dubna  konána schůze  knihovní  rady a  letopisecké  komise.  V uplynulém období  od

1./11.36 – 1./4. 37 učiněno 32 čtenáři 175 výpůjček a přečteno 459 knih. Na příspěvcích vybráno
49,50 Kč. Obec obdržela darem od ministerstva školství a národní osvěty knihy: Frant. Hamza:
Šimon  kouzelník,  Marie  Trachtová:  Nauka  o  domácím hospodářství,  Fr.  Vlček:  Povídka  mého
života, Jan Vrba: Madlenka z pece, J. F. Karas: Pod kosou, Dr J.  Macek: První uvedení do nár.
hospodářství, Dr I. Dérer: Slovensko v převrate a po nom, F. G. M.: Mravní názory, Ing. Dorazil:
Vládcové  v dějinách  Evropy  I.-II.  díl,  Lev  Sychrava  a  Jar.  Werstadt:  Československý  odboj,
Dr V. Joachim: Co má věděti každý občan, Jos. Koudelák: Hraničáři; mimo to vyměněny 3 svazky,
které  se  v knihovně  již  nalézají  za  II.  a  III.  Díl  Jiráskova  Bratrstva.  –  Ku  podpoře  hasičstva
zakoupena kniha: J. Roden: „Hudba srdcí“ za 20,50 Kč, dále 5 antikv. knih: Zlaté ostruhy (14,-),
Dumas:  V červáncích revoluce (18,-),  Žena se samet.  páskou (9,-),  Féval:  Hrbáč I.  a  II.  (26,-),
R. Gul:  Rudí maršálové (10,-);  na podporu Čechů na Těšínsku:  Těšínsko v historii  a  pověstech
a kniha Fr. Teplého: Selské bouře, kde i o Nadějkově psáno (37,50). – Přijato s dotací obce 221 Kč
50 h vydáno i s vazbou 14 knih 375,70 h takže zůstal schodek 156,20 Kč. Seznam knih má 625
čísel. – Letop. pozn. vzaty na vědomí. 



Koupelna
1. května obec. zast. usneslo se přispěti Kampeličce na lékařem Dr V. Chybou požadované

zřízení koupelny v domě čp. 19. částkou 1000 Kč. Náklad činil 3070,80 Kč a bez příspěvku obce
nehodlala  Kampelička  takovouto  ztrátovou investici  prováděti.  Od dalších  požadovaných úprav
bylo upuštěno. 

Příspěvek
Na pohřebné zdejší příslušnice Marie Hůzlové vyplaceno z fondu Duškova 100 Kč Josefu

Matouškovi ve Voltyni.

Oslava matek
9.  května  oslava  svátku  matek  provedena  školou,  ochranou  matek  a  dětí  a  Sokolem

s obdobným pořadem jako  loňského  roku  za  účinkování  16  členné  kapely,  zřízené  Antonínem
Šitnerem a pěveckého kroužku Sokola, řízeného Josefem Kronusem, učitelem. Proslov Bohumily
Jindrákové, literní učitelky, uzavřen slovy. „Maminky české! Buďte dál ideálem čisté lásky lidské,
buďte dál čistými štíty, které děti vaše dál ponesou co svatý odkaz novým generacím, plňte dál svůj
veliký úkol! -  A vy, české ženy všechny, nezříkejte se velkého a svatého úkolu mateřství, vložte do
něj  celou krásu svých duší,  aby národ náš v dětech vašich rostl  a mohutněl  a  životem i  dílem
vzorem byl celému světu!“ – Příjem pokladní činil 675 Kč, buffet 463,10 Kč a rozdělen na polovici
oběma spolkům. 

Požár
20. května vyhořela dvě obytná a hospodářská stavení ve Vlksicích, která byla došky krytá a

z části dřevěná. Požár, který vypukl kolem poledne, rychle ztrávil vše a i 5 kusů hovězího dobytka
uhořelo, jakož i  slepice a husy. Pohořelému Rudolfu Součkovi odcizil prý dokonce ještě někdo
z tobolky při požáru 700 Kč. 

Úmrtí - holič
22.  května  zemřel  snaživý  a  přičinlivý  zdejší  holič,  Jan  Kolací,  který  ač  stižený

reumatismem v celém těle a neduživý, přec na obtíž nikomu nebyl a o rodinu se staral do posledka.
Zanechal po sobě manželku s tříletým děvčátkem. – Mimo něho jest zde ještě jeden holič, Karel
Kalina, který rovněž mnoho zdraví nemá, ba i zákaznictva po skrovnu. Je také ženat. 

Velkostatek - prodej
24. května byl prodán Karlem Beckem velkostatek Nadějkov se dvorem Větrovem Ludvíku

a Anně Segerovým, pachtýřům státního statku v Blahoticích u Slaného, za obnos 2,365.000 Kč.
Celková výměra velkostatku i s přilehlým dvorcem činí v přítomné době 499 ha, z čeho jest 292 ha
46 a lesů, vesměs smrkových. Před parcelací v r. 1921 činila výměra 628 ha. 

Odstupující majitel s manželkou byli povahy mírné a do hospodářství aktivně nezasahovali.
Jejich krasochuti odpovídal zámecký park, udržovaný ve velmi dobrém stavu. Majitel, ač přes 40 let
tu žil,  česky mluviti  se nenaučil,  nepřijda do častého styku s lidmi,  kterýžto styk nevyhledával.
Nový majitel jest dle pověsti energickým, racionálním hospodářem, původu židovského. Veškeré
propachtované  pozemky  malozemědělcům  ve  výměře  as  100  měr,  vezme  do  vlastního
obhospodařování. Také zavádí chov ovcí, jichž do dvora Větrova koupil 225 kusů a ovčák přijel
s nimi ze Slovenska. Do lesa, kam dříve bylo dovoleno choditi na „chrust“ kterýkoliv den, jest nyní
dovoleno pouze ve čtvrtek. -  Cena velkostatku výše uvedená, rozumí se včetně živého a mrtvého



inventáře, jakož i osetí. Správce, šafář a zahradník mají výpověď protože si šafáře i správce obstaral
z dřívějšího působiště. Zatím prý sem bude dojížděti. – 

Jaká ironie osudu! Těsně před světovou válkou bylo zde pět židovských rodin a před tím
ještě více. Zůstal zde jeden schudlý žid. Nyní na největší majetek se opět vracejí. – Ty drahá, česká
zemi, dědictví otců našich, půdorodná, kdy navrátíš se celá do rukou vlastních dítek svých a kdy
přestaneš být vlastnictvím Němce, anebo žida – jenž ne pro lásky vznět k Tvým luhům květnatým –
leč pro kořist jen Tě drží rukou hrabivou?!

Úmrtí Dr K. Kramáře
26.  května  ve středu ráno,  před 4 h.  zemřel  ve věku 77 let  vynikající  státník a  politik

světového formátu, veliký Čech a Slovan, JUDr Karel Kramář, předseda první historické naší vlády
po  znovunabytí  samostatnosti,  muž  ryzího  charakteru  a  čistých  rukou,  jak  o  něm píší  noviny.
Pohřeb vypraven státem v sobotu  z Pantheonu národního musea,  kde  promluvil  předseda  vlády
Dr Milan Hodža a Dr R. Fischer, nový předseda strany nár. sjednocení, dříve národní demokracie,
které  zemřelý  byl  ideovou  hlavou.  Dr Profesor  Bohumil  Němec,  předseda  čsl.  Národní  rady,
rozloučil se se zesnulým na Olšanech. Věčná buď mu paměť národa!

U nás uctěna památka jeho tiše vyvěšením praporu na budově Kampeličky. - 

Volba míst. škol. rady
1. června provedena volba 3 členů a 3 náhradníků do místní školní rady a zvoleni: Jaroslav

Veselý, nadlesní, Václav Souček, starosta obce, Josef Buzek, rolník v Hubově, za náhradníky: Jan
Dvořák, čet. str. v. v., Josef Reichl, rolník, a Václav Janda, hostinský. 

Příspěvek
Pro pohořelé usneseno dáti od obce 100 Kč do Vlksic. 

Krádež
8. června ukradl kdosi v noci čet. vrch. strážmistrovi R. Frimlovi králíky. 

Hasičů sjezd
13. června konal se v Nadějkově hasičský sjezd II. okrsku župy sedlecké za účasti as 100

krojovaných mužů a 27 žen. Ostatního obecenstva bylo as 200 osob. Průvod s hudbou odebral se od
seřadiště u has.  skladiště na náměstí,  kde u pomníku vojínů a lípy svobody uvítal  shromáždění
Václav  Souček,  starosta  obce.  Následovalo  vztyčení  státní  vlajky,  hymna  a  proslov  župního
vzdělavatele,  Josefa Sedláka,  rolníka a  starosty obce z Vrchotic.  Ve věcném proslovu zmínil  se
o poslání  hasičstva  v životě  veřejném,  ve  službě  požární,  samaritské,  branné,  tělovýchovné
a vzdělávací.  Zvláště  pak vytýčil  potřebu zpevnění  charakteru slovy:  „Jedině charaktery mohou
zabezpečiti sílu, velikost a slávu národa. Charakter jest největší síla a nejdražší statek. Potřebujeme
mužů i žen charakterních, t. j. mravně silných, čestných a spravedlivých. Řiďme svůj celý život
vlastní mravní silou. Buďme stálicemi s vlastním světlem – pevnými charaktery!“ – Následovalo
požární  cvičení  se  stříkačkou,  samaritské  a  ukázka  asanační  služby.  Vlastní  prostná  cvičení  se
sekyrkami,  pochodněmi a  věnečky provedeno na  pozemku za  hřbitovem,  na  místě  před  rokem
projektovaného sokolského cvičiště, které ku cvičení bylo novým majitelem propůjčeno. Největší
účast cvičenců byla z Vrchotic.  Místních cvičilo 14 mužů a 14 žen.  Počasí,  které ukazovalo na
celodenní déšť se zlepšilo a bylo příjemné. Večer sehráno divadlo od A. Longena: „Miliony strýčka
Johna“ v hostinci Fr. Pánky, kde t.č. jest spolková místnost. 



Oslava Husova a Zborova
5. července večer konána oslava památky M. Jana Husa. Průvod byl početný s krojovanými

hasiči  a hasičkami.  Bylo viděti  hlavně hasičský dorost,  který slibně množí  hasičské řady,  jinak
prořídlé. U hranice na drahách měl velmi pěkný proslov Čeněk Bohuslávek, řídící učitel, o Husovi
jako člověku, patřícímu nikoliv 15. ale 20. a dalším stoletím v příkladném trvání v pravdě, v hájení
svého přesvědčení na podkladě rozumu a svědomí proti autoritě. – Ku oslavě připojena i oslavná
vzpomínka 20. výročí památné bitvy u Zborova, která dne 2. července 1917 dala zvuk jménu čsl.
vojska a chrabří bojovníci zborovští stali se vzorem udatnosti, obětavosti a vlasteneckého nadšení
dalším generacím. Proslov k této příležitosti napsaný Jakubem Masojídkem, říd. uč. v Božejovicích,
také legionářem, přednesl kronikář po zahrání písně „Hoši od Zborova“ a dvouminutovém tichu.
Slavnost ukončena státní hymnou a slovy kronikářovými: „Přátelé! Svoji hojnou účastí na dnešních
oslavách dokázali  jste,  že  jste  dobrými  Čechy a  vlastenci,  neboť účastí  na  národních  oslavách
chceme dokázat, že přijde-li hodina, kdy vlast nás zavolá, budeme všichni státi na svých místech!“–

Historické údaje zborovského proslovu byly zvláště tyto: Čsl. brigáda, čítající as 3½ tisíce
mužů dobyla  proti  trojnásobné přesile  čtvery  rakouské  zákopy o hloubce  a  délce  6 km,  zajala
62 důstojníky, as 4000 vojínů, ukořistila vedle velkého množství pušek a strojních pušek také 20
děl. Ztratila 237 mrtvých a přes tisíc raněných. Dne 4. července byli mrtví pohřbeni ve společné
mohyle u Cecové. - 

Silnice
9. července na žádost osady Hronovy Vesce usneseno obec. zast. přispěti na stavbu vozovky

z okresní  silnice  na  náves  částkou  500  Kč,  které  se  přidají  k již  dříve  usneseným  1000  Kč
přislíbeným obcí  zdejší  na silniční  spojku Petříkovice – Modlíkov.  Josefu Reichlovi  bude dána
výměnou za zahrádku,  kudy by vedla silniční  přípojka z Nadějova k Modlíkovu,  v téže výměře
obecní  loučka  v Malijovech  a  zbytek  koupí  jmenovaný  v hodnotě  2000  Kč  za  1  míru  mimo
poplatků, které ponese sám. Dne 7. a 8. srpna projektovaná silnice vyměřena. 

Výkazy
25. července vydávány po třetí obilní výkazy na prodej a spotřebu obilí. 

Úmrtí T. G. M.
14. září v úterý, v časných ranních hodinách zemřel na zámku v Lánech první president čsl.

republiky  T.  G.  Masaryk,  o  čem  první  zprávy  došly  radiem,  načež  vyvěšeny  na  veřejných
i spolkových budovách smuteční prapory. 

Úmrtím T. G. Masaryka odchází ze středu národa silná osobnost velikých schopností, která
trvale zapsána bude v dějinách čsl. státu, a bude vážným úkolem historika, aby ji správně zhodnotil
na soudu dějin. 

Celá  republika  je  zahalena  ve  smutek,  všude  konány  smuteční  schůze  a  noviny  plné
úvodních článků, kde zhodnocován jeho život a dílo, vztah k národu a lidstvu. 

U nás konána přípravná schůze dne 17. září a usneseno, smuteční slavnost konati 20. září
o 8h večer.  Průvod občanstva,  hasičů  a  sokolů,  shromážděný  před  spolkovou  místností  Sokola,
u hostince Fr.  Pánky, ubíral  se v tichosti  na náměstí  kde u pomníku postavili  hasiči  a  sokolové
čestnou  stráž  se  státní  vlajkou  a  hudebníci  zahráli  smuteční  znělku.  Za  osvětovou  komisi  měl
proslov K. Jindrák a za hasičstvo František Mára. Po proslovech zahrána hymna. Okna domů byla
černě  vyzdobena  s obrazy  zesnulého  u  nichž  zažehnuty  svíce.  –  V úterý  o  10h,  v den  pohřbu,



rozezvučely se zvony na věži kostela, vyzvánějíce na poslední cestu vůdci československého odboje
za hranicemi. – Pokud měli lidé rozhlasové přijímací stanice (radia) poslouchali hlášení o pohřební
slavnosti v Praze, jakož i řeč, kterou u rakve promluvil president Dr Eduard Beneš. - 

Krádež
25. září provedeno vloupání do kanceláře velkostatku v zámeckém křídle a neznámí odcizili

z pokladny 750 Kč.  

Čína
V srpnu počala válka čínsko – japonská. Japonci hodlají se zmocniti severní Číny a zahájili

válečné tažení. Bombardují hlavní město Šanhaj a i jiná města bez ohledu na civilní obyvatelstvo. –
Stále se řeční o míru, ale stále se válčí. 

Rozpočty
5. října rozpočty obecní na r. 1938 schváleny a vykazující: potřebu 19193 Kč, úhradu 7982

Kč – schodek 10736 Kč, který usneseno uhraditi 70% přirážkou k dani činžovní (základ 1263,40)
205% přirážkou k daním ostatním (základ 4609,75). Do mimořádné potřeby pojaty předpokládané
výlohy obce na silniční přípojku v částce 40000 Kč a na stavbu újezdní měšťanky 100000 Kč které
byly by opatřeny zápůjčkami. – V rozpočtu řádném přibyla položka na volební výdaje 500 Kč, na
drnomistra 150 Kč; ubylo 495 Kč v rozpočtu školním. 

Úroků dělení
Rozděleny úroky z fondu M. Šebelové 24 osobám po 14 Kč a zbytek ponechán na příští rok.

Asistentka porodní
Na žádost porodní asistentky Anny Círové z Biliny, usneslo se obec. zast. hraditi jí stěhování

v částce 750 Kč. (Okolní obce požádány o příspěvek na úhradu, ale kromě 20 Kč obce Petříkovice,
ničeho nedaly.)

Domovské
Do Kopist přijata Marie Vacková, rozená Vostrá.

Loutkář
5.  října  navštívil  Nadějkov starý český loutkář,  Tomáš Dubský z Týna n/Vlt.  a byl  zde

týden. Hrál „Loupežníky“, Krále Václava IV., Jiříka z Poděbrad a jiné, leč někdy se obecenstvo ani
nesešlo. Na otázky o divadle a jeho činnosti odpověděl: „Narodil jsem se 10. února 1874 ve Dřítni,
okres Č. Budějovice a přísluším do Týna n/Vlt. Svoji dráhu loutkářskou započal jsem po vychození
obecné  školy  při  svém  otci.  Můj  otec  zemřel  v 96  létech  a  rovněž  po  celý  život  provozoval
loutkářství jako jeho otec, po němž loutky zdědil. Loutky byly staré přes 200 let a prodal jsem je
„Sokolu“ v Týně n/Vlt. aby ještě po desetiletém působení byly uloženy v městském tamním museu.
Náš  rod  je  nejstarší  loutkářská  dynastie,  které  existují  v Čechách  přes  300  let.  O mezinárodní
výstavě v Praze v r. 1928 byl jsem požádán Masarykovým lidovýchovným ústavem přispěti svým
znovuzřízeným souborem a obdržel jsem pochvalné uznání. Zájem o lout. divadlo byl dříve větší
než nyní, což si vysvětluji, že tehdy držela společnost více pohromadě. Zvláště učitelstvo bylo rádo,
když loutkové divadlo zavítalo do města nebo vesnice. Hrály se české historické děje, aby se mezi
mládeží jazyk český udržoval. Rakouské úřady omezovaly hraní, vidíce v něm národní propagandu.



Nyní lout. div. opovrhuje inteligence i třída nižší a není toho pochopení jako před válkou. Býval
jsem  požadován  i  šlechtici,  pořádati  pro  ně  představení  v zámeckých  jich  sídlech  jako  kupř.
knížetem  Švarzenbergem  v Protivíně,  knížetem  Paarem  v Bechyni,  Windiskretzem  ve  Štěkni,
Auerspergem  na  Zelené  Hoře,  barony  Nádhernými,  Ringhofferem  aj.  Oblíbené  byly  hry:  Jan
Dr Faust, Pan Franc ze zámku, Čarostřelec, Herkules, Posvícení v Hudlicích, Jan Žižka z Trocnova
a jiné, vesměs historické. Co se týče zkušeností za 50 let mého působení, jsou bohaté, neboť život
loutkářský je nepohodlný a svízelný. Od 13 let jsem hrál nepřetržitě do světové války. Po celou
válku konal jsem vojenskou službu po různu na rumunské, italské a ruské frontě, kde jsem byl
raněn. Po skončení války vrátil jsem se ku svým loutkám a probudil je ze spánku Blanických rytířů.
Bohužel, že dnes již nikdo neocení to, že za Rakouska byli jsme také národními buditeli!“ – Ovšem,
v dnešní době biografu a radia, ztěží lze loutkářům obstáti. Hynou a zahynou právě tak, jako kdysi
o poutích a trzích známí „kukátkáři“ se svými obrázky! A přece, pamatuji se době, že byl loutkový
principál  Tomáš  Dubský,  rozsévačem dětské  radosti  i  snů  u  nás,  dětí  předválečných,  které  za
shlédnutí jeho loutek a hry byly by daly všechno to málo, které měly, majíce méně než mají děti
dnes. Tehdy, mimo ojedinělé divadelní společnosti, bylo loutkové divadlo také vším, co se dětem za
zábavu dostávalo, ale byly i tím málem šťastné! 

Oslava
28. října  oslaven svátek Svobody po prvé také v kostele zpívanými bohoslužbami.  Také

akademií, pořádanou Sokolem za spoluúčinkování hudebního a pěveckého sboru i školních dětí.  

Rozpočet státní
10.  listopadu  předložen  vládou  parlamentu  a  vykazuje  vydání  10117  milionů  Kč

a mimořádný rozpočet 3508 milionů Kč. Jest vyšší oproti rozpočtu na r. 1937 o 1664 miliony Kč. 

Daně
Na  úhradu  schodku  1150  milionu  vypsány  nové  daně  a  sice  branný  příspěvek  u  daně

důchodové, daň z mimořádných zisků u podniků se ziskem přes 50 tisíc Kč, u podniků, které platí
zvláštní  daň  výdělkovou 10% ze  zisku,  platí-li  9% daně a  6% platí-li  méně než  9%.  Zvýšena
spotřební daň u umělých tuků a to u umělého sádla z 30h na 80h z 1 kg, které zaplatí výrobce a cena
nebude měněna, u uměl. másla ze 60h na 1,80 Kč a u jedlých olejů ze 70h na 2 Kč o které se cena
zvýší. Dále u textilií zvýšen paušál daně z obratu ze 6 ½ % na 10%. Rozpočet se zvýšil hlavně
následkem obranných opatření, která byla a ještě budou provedena na zabezpečení hranic a výzbroj
armády.  

Pronájem
1. prosince  pronajat hostinec u Jandů Františku Votrubovi za 8000 Kč ročního nájmu se

živností řeznickou.  

Úmrtí ministra
4. prosince  zemřel náhle Josef Václav Neuman, ministr pro živnosti,  průmysl a obchod,

který bude míti 7. prosince státní pohřeb. Zesnulý byl tvůrcem živnostensko-obchodnické strany
středostavovské.   

Divadlo



12.  prosince  sehráno  školními  dítkami  dětské  divadlo  u  Jandů  s hrubým  výnosem
356,75 Kč.

Úroků dělení
16.  prosince  obec.  zast.  rozděleny  úroky  z Duškova  fondu  25  osobám po  65  Kč  a  16

osobám po 30 Kč. Mimo to pro Josefa Dvořáka z Dřevčic a pro nahodilou potřebu ponecháno 200
Kč. 

Asistentka - příspěvek
Na žádost Anny Círové o připlacení obcí na činži, obecní rada navrhla 500 Kč. (A. C. platí

1000 Kč činže z bytu o 3 místnostech.) Obecní zastupitelstvo usneslo se schváliti s tím, že obnos
bude rozdělen na polovinu, která bude k výplatě hned a druhá až po uplynutí čtvrtletí, pakliže by se
do té doby příjem žadatelky nezlepšil. 

Domovské
Přijata do obce Marie Koubová z obce Nosetína. Procházka Juraj přijat do Bratislavi.

Lampa - osvětlování
Lampa na svícení petrolejovým plynem, jakými se nyní zde v obchodech a hostincích po

většině svítí, která byla před časem zakoupena na osvětlování náměstí, ale která se na svícení venku
nehodila,  přenechána  Josefu  Kramperovi  za  150  Kč.  Rovněž  i  sloup  na  lampu,  stojící  poblíž
pomníku vojínů bude odstraněn. 

Poštmistr
22. prosince po přeložení ku Praze odstěhoval se dosavadní poštmistr Benjamin Šporke.

Spolkového života zdejšího nesúčastňoval. Úřad veden zatímně úřednicí M. Krajícovou, původem
ze Srlína u Milévska. 

Divadlo
Čtenářsko-ochotnický spolek „Fikar“ sehrál 26. září divadelní hru: Není zajíček jako zajíček

od K.  Nováka s výnosem 610,50 Kč a  dne 26.  prosince  od L.  Stroupežnického:  Naši  furianti,
s výnosem (hrubým ovšem a bez hudby za 180 Kč) 1095 Kč. 

Inventář školní
Školní inventář oceněn koncem roku následovně: školní budova 70000 Kč, jmění účelové

9524,45 Kč, fond Hůrkův pro chudou školní mládež 1435,10 Kč, fond Jana a Petronily Rubešových
pro  chudou  školní  mládež  5813,35  Kč,  zařízení  učeben  5367  Kč,  kabinetu  7501,85,  knihovna
učitelská 2104,70, žákovská 2877,65, školní kuchyně 450,40, ruční práce 788 (žákyň) 67,20 (žáků),
pomůcky pro školní zahradu 109 Kč, tedy celkem 106.038,70 Kč.

Poradna
Činnost poradny při spolku Ochrany matek za I. pololetí r. 1937 byla tato: otevřena 5x od

13-15h ve  čtvrtek  odpoledne;  navštívilo  poradnu  15  matek  s dětmi,  z nich  14  manželských
a 1 nemanželské. Průměrná návštěva 6 dětí. Z dětí byli tři kojenci, 4 přikrmované. Zdravotní stav
u 3 byl velmi dobrý, u 12 dobrý; vrozená slabost u 4, zažívací poruchy u 2, choroby cest dýchacích
2 a křivice u třech dětí. 



Prodej a koupě
V letošním roce prodal po rozdělení na čp. 10. a 84. domek čp. 84. Josef Jindrák, domkář

a zedník v Nadějkově čp. 88 a sice ½ (čp. 10.) Janu a Anně Farovým za 13300 Kč a ½ (čp. 84.)
s pozemky ve výměře as 3 měr Jaroslavu Mendlovi za 20700 Kč. Domek ten, který původně ze
starého ovčína postavil jeho otec, Josef Jindrák, byl pro zadluženost sestřinu dražebně prodán. 

Počasí a úroda
V lednu  v prvé  polovině  takřka  beze  sněhu,  teprve  v druhé  napadl  sníh,  bylo  větrno

a vydatně mrzlo. Podle počasí lednového, dalo by se souditi, že i předpověď podle povětrnosti dnů
od štědrého večera do Tří králů odpovídaly by přibližně počasí v roce. V únoru bylo po většině
mírno; občas padal sníh, který však v zápětí rozmrzal a tak bylo stále dostatek vody. Celý duben
bylo studeno a deštivo. Od 1. května pěkně. 13. června se počasí pozměnilo a po 4 dny vytrvale
pršelo,  pak opět  teplo  a  sucho.  Od 10.  července  do  14.  července  zase  pršelo.  Po té  se  počasí
zlepšovalo a mohlo býti počato se žněmi. Obilí, které nebylo sice příliš husté, bylo klasnatější a dost
sypalo,  takže sklizeň  byla  uspokojivá.  V prvé polovině  srpna bylo pěkné teplé  počasí,  které  se
v druhé polovině ochladilo a bylo pošmourné. Z polí se sklízelo velmi dobře a také otavy se dobře
sklidily až na ty pozdnější, kdy opět pršelo. Také hojně brambor se urodilo a byl 1q za 10 Kč. Dne
11. listopadu napadl první sníh a ochladilo se. Celkově byl rok suší a teplý a takové počasí našemu
kraji i přírodě nejlépe svědčí. 

1938

1938
Úmrtí , Primátor

5. ledna zemřel vlastenecký primátor hl. města Prahy, JUDr Karel Baxa, sedlčanský rodák,
který v poválečných létech zastával úřad primátorský a snažil se udržovati po právu českost Prahy.
Nový primátor, Dr Petr Zenkl zahájil svůj úřad přednáškou německým židům německy. 

Daně, ceny a mzdy
Od 1.  ledna  byla  zákonem nově  paušalována  daň  z obratu  u  textilií,  minerálních  olejů,

galanterie,  zboží  vlněného,  bavlněného,  přezného i  jutového apod.  Veškeré zásoby na skladech
velko i maloobchodu jest povinností hlásiti do 31. ledna u berní správy a důchodkových úřadů.
Ze skladů zboží textilního, pleteného i ozdobného musí býti odvedena ještě 1½ % sazba. Týká se
zboží vesměs paušalovaného 8% u výrobce. 

Minerální  oleje,  mazací,  benzin,  benzol  a  petrolej  byly  as  před  dvěma  roky  rovněž
dodatečně zdaněny na skladech a nyní, pokud zásoba 1 druhu přesahuje 100 kg, nutno zaplatiti
u mazacích olejů až 48 Kč z 1q u benzinu 17 Kč; tento stál až doposud 1l 3,20 Kč, 1kg 4,30 Kč
a jest míchán s líhem (as 20%). Petrolej stojí 1l 2-2,10 Kč, 1kg 2,40 Kč; u tohoto nebylo zatím
zdražení vysloveno. 



Následkem stále vyššího zdaňování, potřebou surovin ve zbrojení, které jest v celém světě
stále na pořadu, stoupají také ceny zboží jak k ošacení, tak pro domácí a hospodářskou potřebu.
V potravinách jsou zdaňovány umělé tuky. Cena u umělého sádla jest 8-12 Kč, u margarinu 10-
13,20 Kč za  1kg.  Tyto  druhy pokrmového  tuku  jsou prodávány v různých druzích  a  značkách
a o jejich výrobu a příděl zápasí politické strany, které z nich mají tučné zisky. Zákonem předepsané
označení obalů a nádob jest červený pruh. 

Zboží  kovové  zdražilo  o  10-30% a  některé  druhy  železa  nejsou  k dostání.  Také  mýdlo
od počátku  loňského  roku  značně  stouplo  v ceně  o  1-1,50  Kč  na  1kg;  stojí  obyčejné  5,-,
terpentinové 7,20, plnotučné 8 Kč, nehledě k cenám mýdel toiletních. 

Mouka, cukr, sůl, mlýnské výrobky, jakož i cena zemědělských výrobků jest zatímně stejná.
Mouka 00h stojí 2,90, 0j. 2,85, 1j. 2,60 Kč, 2 (kruchová) 2,10 Kč, cukr krystal 5,90, homolový 6,20,
kostkový 6,20, práškový a krupičný totéž; vše za 1kg. Sůl bílá kuchyňská 2,10, červená dobytčí 1,-,
soda 1,-, rýže velká 3,20 střední 3,- drobná (Burma) 2,60, krupky 2,70, mák 8,-, rajská jablíčka
a okurky naložené 8,- 10,-; uzeniny: salámy 9-28,- uherský suchý, velmi trvanlivý 50 Kč; šunka
30 Kč; maso hovězí 10,-, vepřové 12,-, sádlo 14 Kč, máslo 11-14,-, tvaroh 3-4,- 1l smetany 8,-,
mléka  1,20,  1q  brambor  15-20  Kč;  ceny  obilí  stanoveny  monopolem (Čsl.  obilní  společností)
a průměrně stojí 1q žita 130,-, pšenice 160,-, ječmene 135,-, ovsa 113,-, podle doby dodání a hl.
váhy. Dovoz ku dráze 1q stojí 3,50-4,-. O to dosáhne více ten hospodář, který svým potahem obilí
na nádraží.

Také víno, obsahující více než 12% alkoholu bude dražší o zvýšenou nápojovou daň z 1,60
na 2,40 Kč. Běžné druhy stojí 12-14 Kč 1l, lepší 18,- i výše. Ovocná vína stojí doposud 8-10 Kč.
Lihoviny mají cenu stálou. Líh čistý 96% stojí ve velkém 37,50 v drobném prodeji 40 Kč. Úředně
povolenou výrobu a výčep lihovin má obchodník v čp. 19., prodej k nalévání do otevřených láhví
též v čp.  5.,  ale  lihoviny se čepují  ve všech obchodech i  hostincích a i  po domácku si  je  lidé
vyrábějí. Rum 40° stojí 20 Kč, tak zvaná „žitná“ 20° stojí 10 Kč, punč 20 Kč za 1l; pak je ovšem
ještě mnoho jiných kořalek a likérů s mnoha roztodivnými jmény i chutěmi i cenami, ale ty nejsou
již  tak  běžné.  Brandy,  dříve  „koňak“  (cognac)  zvaný  vinný  destilát  stojí  1l  32  Kč.  –  Povidla
a marmelády stojí 6-10 Kč, podle jakosti a úpravy. Prodávají se také ve voskovaných kelímcích ve
¼ kg balení. Med včelí je za 12-14 Kč a jeho cena řídívala se zde cenou másla. V novinách je
doporučován jako velmi výživná a tělu potřebná potravina i lék. 

Ovoce, kterého bylo loni hojnost, mělo dle toho i cenu: 1q jablek 60-80 Kč, hrušek rovněž;
švestky  byly  za  1Kč  kg;  nebylo  jich  nadbytek;  jiného  peckovitého  ovoce,  kromě  sliv,  jež  se
v prodeji  ani  nevyskytují  a  jichž  v Hubově,  Modlíkově  i  leckde  jinde  mají  řadu  stromů,  není
nadbytek nikdy a to třešní i višní, kterých je u nás vysázeno poskrovnu. Vlašských ořechů bylo
hojnost; stál 1kg se stromu 2-3 Kč, později v obchodě 6 Kč. – V prádle a šatstvu byly ceny různé,
dle jakosti látek, střihu a pod. Pracovní oblek pánský byl již od 45 Kč, lepší od 100 Kč, sváteční od
200-400,-. Ženy, zvláště umí-li si samy ušíti a to není dnes žádnou vzácností, neboť téměř v každé
domácnosti mají šicí stroj, pořídí si šaty již od 20 Kč; ovšem zde se ceny teprve velmi různí, neboť
ženské módě se platí velká daň a šatů musí býti též výběr i u služebného děvčete a u těch často více
než u jiných. – Podle „módy“ dá si ušít a to podle té nejnovější dcerka rolníka, domkáře i dělníka
a poslední, co se týče parádění bývá často nejprvnější, byť to stálo i vybranou službu napřed! Platí
se služebné na venkově v hospodářství 100-150 Kč měsíčně a přídavky (šaty, šátky, zástěry) a také
nemocenské  a  starobní  pojištění,  činící  30,-  i  více  Kč  měsíčně;  kočímu  150-200  Kč  měsíčně,
dělníkovi na denní mzdu 10-20 Kč dle doby roční, řemeslníkovi, jako zedníku, tesaři 25-30 Kč
denně.



Zaměstnání
V době zimní ovšem mnoho práce není. Ženy s dětmi derou peří, spravují prádlo, nebo šijí,

muži dělají košťata, pletou ošatky, víčka, košíky, dělají hrábě, kosiště, spravují nářadí, štípají dříví,
mimo běžné práce uklízení dobytka.  Zdejší  domkáři a dělníci  často chodí do lesa pro odpadky
dřeva, „chrust“ a někdy i větší kousek dřeva po tajmu z lesa přinesou. O zimních večerech čítávají
lidé hojně knihy i noviny jichž je na venkově hojnost s různým, stranicko politickým zabarvením. –
Krejčí, kterých je zde po zednících nejvíce, po většině sdružení v Družstvu krejčích v Jistebnici,
mívají již po několik let šití obleků pro státní zaměstnance nebo vojsko a tím slušně se vyživují.
Jsou zde však i dělníci bezzemci,  kteří zimní dobou kromě občasného prohazování sněhu práci
nemají a vyživují se státními podporami v nezaměstnanosti. Rodinu přiživuje také žena posluhou
v domácnostech úřednických nebo obchodnických a šitím. –

Ještě několik cen: 1m3 dříví palivového 60-70 Kč v lese, uhlí 24 Kč 1q; dobytek má cenu
nestálou; jalovice se tu prodá za 800-1500 Kč, kráva 1500-2500,-; klisnu za 5 a ½ tisíce Kč prodal
malorolník František Mára z čp. 26., který se zabývá povoznictvím a jest jedním ze tří držitelů koní
1 páru kromě velkostatku, který má 4 páry koní a 5 párů volů i s dvorem Větrovem. Další dva
držitelé  koní  jsou Josef  Reichl  z čp.  4.  a  Karel  Zdeněk z čp.  47.  jenž  rovněž  se živí  převážně
povoznictvím. – Vepřový brav stojí 4-4¼ Kč 1 kg živé váhy, hovězí dobytek 4 Kč i více, dojná koza
100 Kč, husa 30 Kč, slepice 10 Kč, kachna 15 Kč, zajíc 4 Kč 1 kg, koroptev 6 Kč, vejce 40-60 h.
Chléb u pekaře ve váze 1,70-2 kg 3,50 Kč, 3,60-4 kg 7-7,50 Kč, 5 housek 1 Kč; střevíce pánské od
29 Kč u Bati; do pole a děti do školy nosí vysoké gumové boty. Ty lze koupiti od Bati od 19 Kč.
Jsou oblíbené pro nepromokavost, ale noha v nich při lehčí ponožce zebe v zimě a v létě se potí.

Oblékání
Také  se  nosí  po  domácku  v hospodářství  dřeváky  a  stojí  pár  9-10  Kč,  nebo  podělávky

s nártem koženým a spodkem dřevěným. Zde v Šichově Vesci vyrábí je ručně Antonín Tůma a
v Jistebnici strojně František Chirilický. Na prodej jsou však ve všech obchodech za 7-8 Kč. Pár
rukavic stojí 6 Kč i více a jsou buď s pěti prsty zvláště neb palcem zvlášť (pracovní pro zimu);
pracovní košile 8-18 Kč, spodky 6-14 Kč, dámské (reformky) 5-10 Kč zimní, letní méně a jsou buď
trikotové, flanelové nebo hedvábné; kalhoty pánské pracovní od 14 Kč, kabát od 20 Kč, čepice od
7 Kč, klobouk od 25 Kč; také se hojně nosí pod kabát na vestu vesty a svetry trikové,  pletené
z bavlny a z vlny, buď v předu k zapínání, nebo přetahovaní přes hlavu a to jak u mužů tak i u žen
a dětí a lze je koupiti od 10-70 Kč. Pár dětských punčoch od 3 Kč, mužských ponožek od 2 Kč dle
jakosti,  kapesníky  od  1  Kč,  límce  jednoduché  nebo  dvojité,  tvrdé  nebo  neškrobené  měkké  či
kaučukové spolu s kravatou a vázankou jsou příslušenstvím pánské mody a stojí od 2,50 Kč výše.
Ještě mnoho potřeb osobních i domáckých dalo by se tu vyjmenovati a oceniti ale k tomu bylo by
potřebí celé knihy, aby se v ní vypsalo vše, co člověk dnešní doby k svému nasycení, oblečení,
zevnějšku zpestření či života zpříjemnění a práce usnadnění potřebuje anebo za nezbytné považuje,
jako, řekněme, elektrickou svítilnu (v ceně 9 Kč i s pouzdrem) a mnoho jiného. 

Soudobý  životní  (standard)  (míru)  venkova,  ač  značně  rozsáhlých  potřeb,  přece  daleko
městskému se nevyrovná. 

Ještě malý náčrtek ošacení muže a ženy: Mužské spodní prádlo: spodky, košile, ponožky
a podvazky zapnuté pod koleny; oblek: kalhoty dlouhé ke kotníkům nebo podkasané pod koleny,
vesta a kabát; také svrchník krátký či dlouhý zimník. Na nohou vysoké šněrovací botky neb nízké
střevíce; někdy také holinky; kol krku límec s vázankou či kravatou; na hlavě čepici nebo klobouk.
Nezbytnou potřebou pánského obleku jsou u kabátu, vesty a kalhot kapsy. Nůž, tužka, kapesník,
zápisník či kalendářík, hodinky, pouzdro na cigarety, zápalky nebo klíče jsou jejich obsahem. Ženy



nosí košile s úzkými ramínky nebo krátkými rukávy a spodky, gumou kolem těla přidržovanými,
dlouhé  punčochy,  neb  v létě  ponožky  a  střevíce.  Místo  spodniček  nosí  ještě  vespod  kombiné
podobné  košili,  ale  delší  a  různobarevné.  Navrch  nosí  sukni  a  blůzku  či  šaty  vcelku  ušité
s límečkem neb  výstřihem kolem krku.  Vlasy  kratší,  různě  natočené  a  upravené.  Málokdy  lze
spatřiti ještě copy, ač před dvaceti léty ještě byly pěknou ozdobou, zvláště hlavy dívčí. Na hlavě
nosívají děvčata i ženy kulatou čepici – radiovku, nebo také klobouček na stranu posazený. Moderní
doba  přináší  mnohotvárné  pokrývky  hlavy  ženy  podobající  se  helmici  a  připomínající  rytiny
hieroglyfů.

Záře polární (Zjevy přírodní)
25. ledna kolem 9 h. večerní bylo lze spatřiti na obloze, nejprve severně, pak severozápadně

nachově červenou záři, zvláště směrem přes farní budovu. Záře se chvílemi měnila v dlouhé pruhy,
jakoby vrhané reflektory.  Podle hlášení novin,  měla býti  v těchto dnech viděti  polární  záře a  jí
přičítáno i toto záření, u nás zjev nezvyklý. Lidé považují úkaz za předzvěst zlých dob. 

Plesy
pořádaly zde: Těl.  jed.  Sokol,  Sbor dobrovol.  hasičů,  Místní organisace republikánského

dorostu, spolek katolických žen a dívek, který byl nejpočetněji navštíven a výnos věnován na účel
kostelní. 

Podpory
4. února - na léčení Josefu Dvořákovi z Dřevčic udělena obcí podpora Kč 50,-.

Zábav rozdělení
Na žádost Karla Nymše, nájemce hostince čp. 46., usneslo se obec. zastupitelstvo rozděliti

pořádání  zábav  takto:  hostinec  čp.  18.:  masopustní  neděle,  trojická  pouť,  anenská  pouť
a posvícenská neděle;  hostinec čp.  46.:  masopustní úterý,  „pěkná hodinka“ o posvícení a mladé
posvícení. Rozdělení provedeno dle výše pachtýři placeného nájemného. Žadatel však se cítil býti
zkrácen a po jeho odvolání k okresnímu úřadu usnesení změněno 18. dubna, tak, že zábavy mají
býti pořádány střídavě za sebou. 

Domovské
Za účelem dosažení čsl. státního občanství přislíbeno domkářce Boženě Parašinové právo

domovské i  3  dítkami.  Jest  vdovou po ruském státním příslušníku Timofeji,  který  jako zajatec
válečný přišel do mlýna „Micáskova“ a tam mnoho let stárkoval. 

Příspěvky
Ochraně matek a dětí usneseno dáti 50 Kč na rok 1938 a mimo to obec stane se členem

s ročním příspěvkem 10 Kč. 

Domovské
Karel Holický s rodinou přijat do obce Votic. 

Nemoce



16. února  pohřbena zde Kateřina Kaprálová, vdova po ruském legionáři ve stáří 50 roků.
Zemřela na rakovinu, kterážto nemoc se poslední dobou častěji vyskytuje a vesměs končí smrtí.
As před měsícem zemřela zde také na rakovinu Marie (?) Švehlová, manželka hokynáře. 

Projev Dr M. Hodži
4.  března  učinil  před Národním shromážděním velký projev jménem vlády,  státu i  lidu

ministerský předseda Dr Milan Hodža. Měl býti odpovědí na projev německého říšského kancléře,
Adolfa  Hitlera  ze  dne  20.  února.  Prohlásil,  že  jsme  připraveni  hájiti  suverenitu  našeho  státu,
nepřipustíme zasahování do svých vnitřních věcí, že se nebojíme a nedáme! Projev příznivě přijat
celým národem. 

Oslava - divadlo
6. března konána oslava narozenin zemř. T. G. Masaryka za malé účasti občanstva. Průvod

se nekonal  a  u  pomníku padlých přednesl  písemný proslov  okrskový dozorce  hasičů  František
Mára. Večer sehrána div. hra Jiřího Hory: „Moje barva červená a bílá“ s hrubým výnosem 191 Kč.
Před divadlem měla proslov Anna Slunečková, literní učitelka. 

Požár
V noci na dnešek vyhořel v Brtci Jan Šerý, domkář. Shořela stavení, stroje, slepice a 2 vepři

se udusili. Probouráním zdiva do chléva byl dobytek zachráněn. Škoda jest z části kryta pojištěním. 

Prodej lihovin
9. března  doporučilo obec. zast.  žádost Bohuslava Součka, obchodníka, o prodej lihovin

v drobném.

Úroků dělení
Rozděleny úroky z Duškova fondu na 25 dílů po 35 Kč a 15 dílů po 25 Kč; zbytek 50 Kč

ponechán pro případnou potřebu. 

Příspěvky
Na sbírku čsl. zahraničí věnovala obec 10 Kč a na Baxův fond také 10 Kč, celkem vynesla

sbírka 220 Kč. 

Rakousko
11.  března  na  zákrok  Německa  obsazením  rakouských  hranic  nedošlo  v Rakousku

k obmýšlenému lidovému hlasování 13. března, při němž, podle návrhu kancléře Schuschniga, mělo
vyjíti  na  jevo,  zda  si  rakouský  lid  přeje  přivtělení  Rakouska  k německé  říši  či  nikoliv.  Diktát
Německa v tom směru vzbuzuje obavy o klid ve střední Evropě. – Rakousko pozbylo samostatnosti
a včleněno do říše. 

Kampelička, Přednáška
13. března  konala Kampelička valnou hromadu, při které vzpomenuto 15ti letého výročí

smrti Dra Aloise Rašína přednáškou pokladníka,  K. Jindráka.  Přednáška se zájmem vyslechnuta.
Podle účetní závěrky za r. 1937 bylo u Kampeličky uloženo 1,763.256 Kč 95 h a zápůjčky činily
936.345 Kč 30 h. Reservní fond obnáší 98.836 Kč 94 h. Přibyl nový činovník Jan Kubka, strojník
na Slabově, osada Hodkov. 



Němci
22. března po 12 létech vystoupili z vlády a připojili se ke straně sudetoněmecké s vůdcem

Konrádem Henleinem, která si postavila za cíl autonomii Němců v Č.S.R. a pak zřejmé připojení
k říši německé. 

Besídka
27.  března  Odbočka  katolických  žen  a  dívek  pořádala  v hostinci  „u  Jandů“  besídku

s recitacemi  a  jednoaktovkou  o  blahoslavené  Anežce  České  za  menší  účasti.  Autorka  Marie
Lehovcová měla přednášku s toutéž látkou.  

Cvičení C.P.O.
23. března  nařízena pohotovost civilní protiletecké obrany v Praze a oblasti jižních Čech.

U nás byla v pohotovosti služba bezpečnostní po celý den. Po 10h dopol. hlášen nálet ale letadlo
bylo slyšeti jen z dáli. Školní děti odběhly ze školy do parku, kde zůstaly po dobu poplachu. – Večer
bylo cvičení zatemňovací; nesmělo z oken pronikati světlo na venek. Aby i ostatní složky do cvičení
se včlenily, proveden poplach večer, kdy se súčastnila služba požární se stříkačkou. – Na místě
Václava  Jandy  jmenován  velitelem C.P.O.  Jan  Dvořák,  čet.  strážmistr  v.  v.  Pro  vedení  služby
zdravotní určen MUDr Václav Chyba, požární a poplachové František Mára z čp. 87., spojovací Jan
Koptiš,  listonoš,  pracovní  Josef  Mašek,  malorolník,  bezpečnostní  Karel  Jindrák.  Podvelitelem
a instruktorem C.P.O. Vojtěch Mára, kolář. 

Masky
Obec vlastnila od r. 1936 jednu protiplynovou masku za 81 Kč a letos přikoupila 11 masek

za 1199 Kč a 1 oblek asanační za 493,50 s příslušenstvím. 

Odvody
29. března  konaly se v Sedlci vojenské odvody a 5 ze 6 odvodem povinných z naší obce

odvedeno. Po svém návratu položili  branci kytici  k pomníku padlým vojínům, kde měl proslov
starosta obce. Z obce Petříkovic ze 13 odvedeno 8. 

Řezník, Hostinec
Od 1. dubna počal provozovati řeznictví v čp. 18. Josef Janoušek ze Starcovy Lhoty na své

jméno. Jest také nakupovačem Hospodářského družstva v Sedlci.  Hostinec Václava Jandy již po
druhé pronajat a sice od 1.11.37 Františku Votrubovi, původem z Hodkova a od 1. března převzal
pronájem František Benda, rolnický syn z Květuše, který se tu současně oženil s dcerou Františka
Čipery, rolníka z Nepřejova. Roční nájem z hostince a řeznictví činí 8000 Kč a nyní z řeznictví na
účet nájemcův bude činiti 2000 Kč.   

Němci
24.  dubna  ústy  svého  vůdce  Konráda  Henleina  diktovali  si  na  sněmování  v Karlových

Varech  podmínky  zrovnoprávnění.  Češi  musí  uznat  německé  osidlovací  území,  vybudování
německé samosprávy ve zněmčeném území, odstranit všechno bezpráví (?) které bylo sudetskému
Němectvu učiněno od r. 1918, nahradit škody tím způsobené, nečinit  překážek k úplné svobodě
přiznání  k německému  národu  a  hlavně  k německému  světovému  názoru.  S těmito  nároky  –
omezenými – budou prý spokojeni. 



Úmrtí F. Udržala
25.  dubna  zemřel  následkem  výronu  krve  k mozku  František  Udržal  z Dolní  Rovně

u Pardubic, bývalý dlouholetý ministr národní obrany a také ministerský předseda.  

Knihovna
27. dubna  konala se schůze knihovní rady a letopisecké komise. Za uplynulé období od

1./11.37 – 1./4.38. učiněno 32 čtenáři 195 výpůjček a přečteno 570 knih. Na zápisném a příspěvcích
vybráno  65  Kč.  Knihy  četli:  4  dělníci,  8  řemeslníků,  1  obchodník,  5  zemědělců,  8  úředníků,
4 soukromníci a 2 učňové – 22 mužů a 10 žen. Čtli knihy Baarovy, Medkovy, Sokola – Tůmy,
Jiráskovy, Leblancovy i  Mayovy. Příjem pokladní  s obecní dotací 150 Kč činil  215 Kč, vydání
424,20 Kč a jako schodek zůstává 209,20. Vydání sestávalo ze schodku z min. roku 154,20 Kč,
z pojištění  požárního  26,50,  kniha  K.  Čapka:  Hovory  s T.G.M  10,50,  vazba  „Povstalců“  od
K. Fibicha s účtem za ně 179 Kč vazba dalších 9 sv. 44 Kč. Knihovna obohacena 2 sv. dílem Jana
Vrby: Prokop Veliký, které věnoval farář Bohuslav Veselý; na vkladní knížce uloženo 55,70 Kč.
Kampelička  věnovala  knihu  G.  Prokšové:  „Pro  selský  lán“  a  B.  Brodského:  „Jak  život  šel“.
Knihovna má 631 pořadové číslo.

Stromů kácení
V dubnu  počali  od  velkostatku  káceti  stromořadí  kaštanů  podél  silnice  k Chýškám,  aby

stromy  na  pole  nestínily.  Kácení  prováděl  Alois  Koptiš,  místní  zahradník,  který  také  spravuje
zámecký park a zahradu. – Naši předkové stromy sázeli, my pro mrzský groš zisku, kácíme. - 

Divadlo
18. dubna  sehráno spolkem „Fikar“ divadlo: „Vítězství fořta Meruzalky“. Příjem činil po

odpočtu  160  Kč  za  hudbu  745,50,  vydání  415  Kč,  zbytek  330,50  Kč  ve  prospěch  spolkové
pokladny.  

Cvičiště
28. dubna svolána schůze „Fikaru“, k níž přizváni zástupci obce Sokola, školy a hasičského

sboru ku projednání návrhu jednatele, aby na trvalou paměť jubilejního roku našeho státu a v zájmu
branné  výchovy,  bylo  zřízeno  cvičiště.  Jednáno  o  koupi  či  pronájmu  pozemku  za  hřbitovem
ve výměře  as  1  míry  s majitelem  velkostatku  Ludvíkem  Segerem.  Dne  6.  května  dojednány
podmínky o užívání  pozemku ve výměře 44 * 64 m = 2816m2 na dobu deseti  let  za uznávací
poplatek 10 Kč ročně, splatný vždy 1. června. Po uplynutí 10 let, bude-li pozemek vlastnictvím
nynějšího majitele, tedy stejný roční poplatek dále, nebude-li,  za nájem v místě obvyklý. O tom
pořízen svědecký zápis jednatelem „Fikaru“ trojmo a jeden stejnopis vlepen do pamětní knihy. – Na
hříště a cvičiště uvolily se přispěti: Sokol 1500 Kč, „Fikar“ 1000 Kč, míst. školní rada 2000 Kč,
škola 1000 Kč a obec podle usnesení z 18./4. 5000 Kč. Práce zahájena 18. května zoráním pozemku
a srovnáváním. Potahy poskytli zdarma: Jaroslav Bláha, statkář ze Starcovy Lhoty, Josef Buzek,
rolník z Hubova, Bohumil Kolář, rol. z. Boučí, Stanislav Bláha, mlynář ze St. Lhoty a Karel Zdeněk
z Nadějkova. Ministerstvu zdravotnictví zaslána též žádost o příspěvek s rozpočtem na 15.900 Kč.
Řízením prací pověřen z nejprve Bohumil Mašek, mistr zednický a pro nedostatek času pak člen
obec.  zastupitelstva Jan Dvořák, čet.  str.  v.v.  Dělníkům placeno za 1h 1,80 Kč a pracovali  10h
denně, mezi ostatními několika pracovníky ze Sokola, kteří pracovali zdarma. – Později pro polní
práce, na cvičišti práce zastavena. Vyrovnání pozemku a zřízení náspu vyžádalo si větší náklad, než



původně  předpokládáno  při  větší  účasti  pracovníků  bezplatných.  Náklad  na  srovnání,  násep
a částečné odvodnění činil ….. Kč. 

Oslava
8. května uspořádána oslava svátku matek v hostinci „u Jandů“ za hojné účasti občanstva.

Pořad obstaral učitelský sbor a provedly dítky. Příjem činil i za prodej cukrovinek 1100 Kč a celý
ponechán místní „Ochraně matek a dětí“. 

Vojenské
21. května  zneklidněno zdejší občanstvo zprávou, že na milévském okrese byli povoláni

všichni  záložníci  do  35  let  ku  zvláštnímu  vojenskému  cvičení.  Několik  jich  také  z Vratišova
a Vlksic  odpoledne autobusem odjíždělo  k nástupu vojenské  služby.  Zneklidnění  vzrostlo,  když
kolem 5h přijelo auto se zástupci voj. úřadů, kteří obecnímu úřadu předložili svolávací lístky i pro
zdejší  lidi.  Lidé  přestali  se  zajímati  o  práci,  vycházeli  na  náměstí  a  tvořili  hloučky,  rokujíce
o mobilisaci. I malíř Síbot Fr. z Jistebnice, který právě počal s nápisem na štít Kampeličky, chtěl
nechati rozdělané práce a odjeti domů v předpokladu, že tam má též svolávací lístek. – Ti kteří
svolávací  lístky  obdrželi  (Krampera,  Koptiš,  Myslivec,  Zdeněk  Karel,  Moll  a  j.)  loučili  se  se
známými a  rychle se  připravovali  k odjezdu.  – Podle zpráv,  šířících se od úst  k ústům, nastalo
přemisťování vojska a byly viděny větší jeho transporty na dráze. Prý cizí vojsko překročilo naše
hranice, u Cmuntu vyhozen prý železniční most, u Třeboně puštěny rybníky. – Dle úředních zpráv,
později došlých, povolal ministr národní obrany některé ročníky ku zvláštnímu výcviku ve zbrani. –
V rozrušených myslích stále zřetelněji vyvstává otázka: Bude válka? – Úroda je na polích, zásob
píce a potravin nemnoho, mezi dobytkem v mnohých krajích slintavka a kulhavka i sněť slezinná.
Obzor se kalí perspektivou hladu jako největšího nepřítele. Ve zracích těch, kdož nastupují brannou
povinnost lze však čísti odhodlání, všemi silami bránit vlast i statky národa! – Ženy pláčí, muži si
podávají ruce s přáním brzkého návratu. -  

Účty obecní
13.  května  schváleny  za  r.  1937  a  vykazují:  příjem  23.629,55,  vydání  21.940,10  Kč,

1425,90 Kč hotovost. Vyšší vydání proti rozpočtu vykazuje hl. I. o 318,10, hl. III. o 49,05, hl. VII.
(příspěvek  na  zřízení  koupelny  pro  lékaře  1000  Kč,  pohodný  100  Kč),  hl.  IX.  (poplatek  na
plemenné býky o 60 Kč na 1660 Kč). Příjem byl v přirážkách menší o 4945,75 Kč.

Domovské
Přijat  do  obce  František  Peterka  ze  Starcovy  Lhoty.  Do  obce  Stodůlek  přijat  Václav

Podzimek, nar. 1885.

Slovensko
1. června měla tábor lidu v Bratislavě slovenská strana ludová, při němž bylo také voláno

za potlesku Němců a Maďarů: „Hanba armádě!“ - 

Vojenské
15. června po třínedělním pobytu zbalila vojenská hlídka telefonní vedení na homolský vrch

a odcestovala zpět do Tábora. Obyvatelstvo projevovalo vojínům, počtem šesti, různé pozornosti. - 

Sbírka na obranu státu



Podle  zpráv z novin,  čelné  osvětové ústřední  organisace  ujaly  se  iniciativy  ku sbírce na
obranu vlasti. Volá se k národu, aby sbírkou projevil oddanost a lásku k vlasti, která v silné armádě
má nejlepší záštitu. U nás také sbírka provedena a vynesla 3000 Kč. Z toho darovala Kampelička
1000 Kč, která zvýšila svůj dar na 2%  svěřených vkladů, jak stanovila ústředí peněžních ústavů₀
a darovala tudíž 2650 Kč. Také někteří zdejší občané věnovali větší částky mimo hromadnou sbírku
zvláštními  poukázkami.  Pokud  známo,  činil  poukázaný  obnos  4000  Kč.  Státní  zaměstnanci
přispívali 2% měsíčního příjmu u vyplácejících pokladen. 

Osadní
18.  června členové  jednotlivých  politických  stran  zvolili  k dalšímu  vedení  osadního

hospodaření  člena  obec.  zastupitelstva  Antonína  Součka,  obchodníka  až  do  provedení  voleb
obecních. 

Podpory
Obec.  zastupitelstvem usneseno vypláceti  Červenému kříži  na  Josefa  Dvořáka  z Dřevčic

25 Kč měsíčně. 

Domovské
Do Droužetic přijat s rodinou Jan Koflák, nar. 1898.

Osadní
Antonín  Souček  převzal  od  Josefa  Krampery  do  úschovy  a  správy  pokladní  knihu

s přebytkem 71,40 Kč, vkladní knížku Okresní záložny hospodářské v Sedlci č. 1202 se vkladem
610,25  Kč,  knihu  protokolů,  výplatní  knížku  ponocného,  2  razítka,  pozemkový  arch,  knížku
o placení z pastvy za r. 1937, stvrzenky za léta 1933-1937, starou pečeť, plán městyse a podušku na
razítka. 

Nájem
Pronajat byt v obecním domku o 2 místnostech Janu Jandovi za roční činži 350 Kč a 10 Kč

příspěvek na kominíka. 

Příspěvky
Usneseno vyplatiti na pohřebném pozůstalým po Janu Říhovi a Janu Bulínovi po 100 Kč

z úroků fondu Josefa Duška. 

X. slet všesokolský
Ve  dnech  12.  června  až  6.  července pořádán  v Praze  X.  slet  všesokolský,  kterého  se

súčastnili  také  4  cvičící  členové  zdejší  tělocvičné  jednoty  Sokol  a  několik  jiných  občanů.  Na
stadionu cvičilo 30 tisíc mužů a rovněž tolik žen. Ve večerních hodinách prováděna sletová scéna,
znázorňující život národa za posledních 20 let a nabádala národ ku spojení v jediný svorný celek.
Na poslední dny sletové byl nedostatek vstupenek pro velký nával obecenstva. Zvláště o „armádním
dnu“ 6. července bylo přítomno 350.000 lidí. Praha žila ve znamení sokolské a národní myšlénky.
Průvod Prahou a jeho vítání byl toho nejlepším dokladem. Všichni jásali – jen naši hraničáři byli
nějak smutni vlivem politických událostí. 

M. J. H.



5. července uspořádán večer průvod ku hranici  na draha,  kde přednesl za nepřítomného
kronikáře  proslov  Karel  Nymš,  nájemce  hostince.  Proslov,  spadající  do  jubilejního  roku,
vyzdvihoval význam díla a příkladu Husova pro národ i lidstvo, vyzýval ku svornosti, kladení obětí
pro ideu národní, pravdy, práva a spravedlnosti a končil prosbou k duchu kostnického mučedníka:
„Ty pak, Mistře Jene, pros za nás Boha, aby nás a loď naši, na které plujeme, ze všech úskalí, které
jí ohrožují, neb kdykoliv v budoucnu ohrožovati budou – bez úhony vyvedl – tak, jako kdysi Bůh
israelský národ vyvolený bez úhony provedl mořem rudým! – Pros za nás, Jene, Tvůj hlas bude
slyšán a my se k němu svou modlitbou, svou vírou, svou nadějí a láskou připojíme!“ – Po zahrání
písně:  Hranice  vzplála  –  odebral  se  průvod  na  náměstí,  kde  oslava  zakončena  státní  hymnou
a slovy:  „Přeju  Vám  i  sobě,  abychom  se  dočkali  klidnější,  radostnější  a  šťastnější  národní
budoucnosti. Jděme vstříc příštím dnům s pevnou vírou ve vítězství pravdy, silní, svorní a jednotní
– a veď nás při tom jedna společná myšlénko, daná heslem scény desátého sletu všesokolského:
Budovat a bránit!“ - - 

Kolonie dětská
Koncem června nastěhovala se do zámku dětská kolonie (Ungrův dětský ráj) dětí od 5–18

let v počtu od 80-100 osob. Příslušníci  byli vesměs židovského původu. Mezi sebou mluvili po
většině  německy a to  i  mimo zámeckou zahradu.  Protože  českou řeč  také  dobře  ovládali,  aby
v Čechách tedy česky mluvili jim bylo řečeno. Chovali se dosti vyzývavě.

Přednáška
17. července v hostinci u Jandů uspořádala odbočka katolických žen a dívek přednášku na

thema: „Obnova křesťanského venkova“. Řečníkem byl P. Norbert Štulík z Milévska. Mimo něho
promluvil též zástupce místní odbočky Václav Dvořák, mlynářský syn z Micáskova. Účast nebyla
velká.

Úmrtí A. Hlinky
17. srpna zemřel v Růžomberku na Slovensku prelát Andrej Hlinka, zakladatel a předseda

slovenské strany ludové. Pohřeb za velké účasti se konal 21. srpna. Smuteční slavnosti vysílány
rozhlasem. Presidenta republiky zastupoval Dr Milan Hodža, který ve svém projevu volal Slováky
ku společné práci. 

Kurs včelařský
Ve dnech 25. a 26. srpna uspořádán na popud jednatele Jana Koptiše místním včelařským

spolkem kurs medového pečiva. Vedoucí kursu z Petrovic seznamovala as 20 kursistek s pečením
medových  marcipánů  a  jiných  sladkostí.  Pečivo  bylo  dne  28.  srpna  vystaveno  v sále  hostince
„u Jandů“ a s výtěžkem prodáno. Na vstupném vybráno 116 Kč a za pečivo 600 Kč, takže výlohy
s kursem byly plně hraženy a přebytek usnesl se výbor věnovati na obranu státu. 

Projev presidenta
10. září  učinil  rozhlasový projev president republiky,  Dr Eduard Beneš, ve kterém žádal

o klid a rozvahu všechno občanstvo republiky, které neovládáním sebe mohlo by způsobiti škody
sobě, státu i světu. Zároveň oznámil úmysl vlády, že ústupky Němcům chce zabrániti válce, kterou
sousední říše hrozí. Ústupky Němcům, jak byly na nátlak západních velmocí vládou definitivně
stanoveny,  jsou  dalekosáhlé  a  mění  celé  složení  státu.  Průmyslovým  závodům  v pohraničí
s německým dělnictvem má se dostati od státu podpory ve výši 700,000.000 Kč do konce letošního



roku.  Mimo to územní  samospráva přejde  do německých rukou,  všechna státně zaměstnanecká
místa budou jimi z 22% obsazována, německý jazyk zrovnoprávněn a mnoho jiného. 

Projev říšského kancléře
12. září  měl s napjetím očekávaný projev říšský kancléř Adolf Hitler v Norimbergu, kde

mluvil o útisku Němců u nás. – Po něm rozšířili příslušníci Henleinovy strany výtržnosti a tak vláda
nařídila stanné právo v okrese chebském, karlovarském, nýdeckém, českokrumlovském a frýdlant-
ském.  Konrád  Henlein  vyzval  vládu,  aby  stanné  právo  odvolala  do  6  hodin.  Vláda  u  vědomí
vážnosti situace dle zpráv z radia dotázala se sociálně demokratických Němců, má-li tak učiniti a ti
prý s odvoláním nesouhlasili. 

Vojenské
14. září povoláni poznovu některé ročníky záložníků do zbraně jako se stalo 21. května. 

Strany rozpuštění
17. září rozpuštěna sudetoněmecká strana. 

Projev Dr M. Hodži
18.  září  o 12 h.  polední  promluvil  do  rozhlasu  ministerský předseda,  Dr Milan  Hodža.

Prohlásil, že plebiscit otázku Němců u nás nevyřeší a že vláda chce jednat s nimi na základě těch
návrhů,  které  jim předložila.  Zakončil  slovy:  „Nepotřebujeme silných slov protože  máme silná
srdce!“ - 

Rozhlas
Vysílá  denně  každou  hodinu  zprávy  československé  tiskové  kanceláře.  Mimo  našeho

rozhlasu  lze  poslouchati  i  zprávy  z rozhlasu  cizích  států.  Z Vídně  vysílány  též  zprávy  česky,
zahrocené proti vládě i Čechům. Zahajují i končí heslem: „Pravda vítězí!“ – Bez ohledu na levo či
na pravo, zmáhá se v lidu jediná vůle a myšlénka: Bránit se každému násilí s vírou ve vítězství
pravdy, práva a spravedlnosti, které, jak věříme, jsou na naší straně. Český lid nechce páchat násilí
na lidu jiného národa, ale znásilňování sebe má vůli i odhodlání se bránit! - 

Dělení státu
21. září (středa)  o 7h večerní hlášena rozhlasem zpráva, že čsl. vláda na nátlak svých tak

zvaných mocných přátel (Anglie a Francie), rozhodla se přistoupiti na notu, těmito jí danou, aby
postoupila část svého území, převážnou většinou Němci osídlených – Německu. – Všichni t. zv.
přátelé naši, kteří tolik slibovali stát věrně při nás, ve chvíli nejvážnější nás opustili, nevyjímaje ani
Rusko, na které jako na všechny nebylo spolehnutí a jež hrůzu pouštělo jen rozhlasem a skutek –
utek.  –  Hlasatel  mluvil  pohnutým  hlasem,  ale  i  občané  posluchači  s nemenším  pohnutím
poslouchali  a byli  překvapeni zprávou o rozhodnutí  naší  vlády, že tisíciletou hranici  naší  české
vlasti  se  rozhodla  změnit  na  nátlak  zvenčí!  –  Tak  mnohému  se  vtírala  myšlenka,  zda  ještě
zasloužíme si zváti se potomky slavných předků, že bez boje dáváme, co bylo naše. – Nejtěžším
úkolem kronikářovým je zapisovati národní ponížení! A ta chvíle přišla dnes. – Že nás v nejtěžší
chvíli opustí přátelé, předvídali mnozí z nás – i prostí venkovští lidé, ale že opustíme sami sebe – to
nepředvídal nikdo. Maně tu napadají slova Viktora Dyka: „Dokavad dýchal jsi,  proč ses vzdal?
Čeho´s se bál?“ a dále „Haj si mne, braň si mne, synu – opustíš-li mne, nezahynu – opustíš-li mne –
zahyneš“ - - - 



Vláda 
22. září byla ustanovena nová vláda. Předsedou stal se armádní generál Jan Syrový.

Projev presidenta
Projev Dr Eduarda Beneše, vysílaný ve večerních hodinách rozhlasem, uklidňoval rozčilený

lid, po Praze demonstrující a končil: „Šetřte svých sil, budeme je ještě potřebovat, opakuji, budeme
je ještě potřebovat. – Mám svůj plán“ - - a uzavřel slovy ze Smetanovy Libuše: „Náš národ nikdy
neskoná – on všechny věky šťastně překoná!“

Mobilisace
23. září vyhlášena kolem 10 h. večerní rozhlasem mobilisace dvaceti ročníků – do 40 let. Tu

noc, málokdo, kdo to věděl, spal. Povolaní záložníci chystali se hned na cestu, krámy byly otevřeny
za účelem prodeje potřeb prádla a jiných nutností, které si nastupující kupovali k doplnění vojenské
výbavy. – Za všeobecného ruchu, který nastal, konány přípravy pro všechny případy. Místní lékař
autem přestěhoval rodinu a některé svršky během noci do Prčice ku známým, ježto i auta se měla
odváděti k vojenským účelům. V ranním šeru projelo několik aut s uprchlíky z míst poblíž hranic,
kteří věci nejnutnější a nejcennější stěhují do vnitrozemí. Prováděn hned soupis bytů pro ně a tyto
se zvolna plní. 

Bože, chraň naši vlast a dej zvítěziti pravdě!
Od vyhlášení mobilisace koná službu také místní C.P.O., jejímž velitelem po J. F. Dvořákovi

se stal Rudolf Janoušek, domkář. – V peněžních ústavech vyhlášeno moratorium na vklady a jejich
výplata omezena. Mobilisováno bylo z naší obce celkem 38 vojínů v záloze, z nichž 31 dostávalo
vyživovací příspěvek na rodinu. Úhrn vyživovacích příspěvků činil 7.128 Kč 65 h. 

25. září ozývalo se z Německa první volání: „My chceme válku!“

Mnichov
29. září konala se v Mnichově konference čtyř mocností: Německa, Italie, Anglie a Francie;

představitelé  těchto  rozhodli  o  nás  –  bez  nás.  Vládě  dáno  ultimatum k vyklizení  pohraničních
okresů, převážně Němci obývaných a tyto od půlnoci 30. září mají býti předávány Německu pod
dozorem mezinárodní komise. O kladném rozhodnutí vlády zpravil veřejnost ministerský předseda,
generál Jan Syrový rozhlasovým projevem dne 30. září odpoledne. Byla to krutá zpráva. Zdrceni
a se slzami v očích odcházeli lidé od přijímačů, kde s napjetím sledovali hlášené zprávy. - 

Utečenci
Mimo těch, kteří se přistěhovali k nám na své útraty v minulých dnech, přidělen do obce

transport  uprchlíků  z okolí  Kraslic,  sociálně-demokratických  Němců  v počtu  17  lidí.  Také  po
okolních obcích umístěny menší i větší transporty a svěřeny do péče obecních výborů, které se mají
starati o jejich výživu a ubytování. U nás ubytováni ve „flusárně“ a ve mlýně. Vybubnováno, aby se
přihlásili dárci obědů i potravin. Co se nebude dostávati, bude zaplaceno ze státních prostředků a to
8 Kč na osobu denně. Lidé utečencům vyšli vstříc. Po zprávách, že se mají navrátit do opuštěných
míst, posláni třetí den zpět. 

Dělení státu
1.  října  v sobotu počalo dělení  našeho státu.  Přicházíme pozdě k poznání,  že  jsme měli

s básníkem věřiti  jen sobě,  své práci  a píli,  svatému nadšení  v nás.  – Včerejšího dne uzavřeny



rozhlasové zprávy o 23h citováním téhož básníka, Svatopluka Čecha: „Sláb jenom ten, kdo ztratil
v sebe víru a malým ten, kdo zná jen malý cíl!“ – Pane, kterýž Jsi a budeš, staniž se vůle Tvá! Tys
jedině spravedlivý a mocný nade všemi poručníky tohoto světa. V Tebe skládám já a se mnou celý
český národ důvěru v lepší příští své i svojí vlasti a já věřím, že dáš jemu růst a kvésti v pravdě
svaté, Tebou požehnané a že té pravdě dáš přece jednou slavně zvítěziti! - 

Řády
2. října uveřejněny dopisy generála Rudolfa Medka, jimiž se vzdává anglického a francouz-

ského řádu, podotýkajíce, že po mnichovských úradách, na nichž nás velmoci anglická a francouz-
ská opustily, nemůže je více nositi. 

Vláda 
4. října ustanovena za předsednictví Jana Syrového nová vláda. Ministrem zahraničí stává

se Dr Fr. Chvalkovský, min. veř. prací divis. generál K. Husárek, železnic brig. generál Vl. Kajdoš,
financí Dr Josef Kalfus, vnitra Jan Černý, spravedlnosti  Dr Vl. Fajnor,  obchodu Dr Im. Karvaš,
zemědělství  Dr Lad.  Feierabend,  soc.  péče.  Dr P.  Zenkl,  bez  portefeuille:  Dr Bukovský,  Ing.
Vavrečka a Dr I. Parkanyi.

President
5.  října  Dr Eduard Beneš  odstoupil  a vzdal  se svého úřadu následkem vývoje současné

situace. 

Slovensko
6. října byla dána Slovensku autonomie s vlastní vládou a také Podkarpatská Rus bude míti

svoji vládu. Ústřední vládě pražské zůstane pro celé území ministerstvo zahraničních věcí, financí
a národní obrany. 

Okupace
10. října skončila se okupace zabraných území do německé říše. Také Poláci zhurta si přišli

pro Těšínsko a s Maďary se jedná. 

20. výročí 
28. října 20. výročí naší republiky oslavujeme prací. Bez řečí a projevů, které by dozajista

vyzněly  ostře  proti  vládnímu systému politických  stran,  které  dvacet  let  ovládaly  národ  i  stát,
ohlupovaly lid svými politickými hesly o demokracii  – bez demokracie pravé,  takové,  která by
vyrovnávala rozdíly mezi složkami národa.  Vláda lidu – spravedlivá,  měřící každému dle práce
a zásluhy o celek, bez korupce, milující pravdu a žijící z podstaty našich národních ideálů. 

Hranice
2.  listopadu  hranice  na  Slovensku  stanoveny  Německem  a  Itálií  ve  Vídni.  Maďarům

dostává se mimo jiných města Košic, Rimavské Soboty, Levic, Mukačeva a Užhorodu. Maďaři
chtěli celou Podkarpatskou Rus a Poláci je podporovali.  Tak to dopadá,  když Slovanstvo, které
spojeno navzájem, bylo by nejmohutnějším pilířem míru, nedovede a nechce pochopit svou sílu
v jednotě a vzájemně se ještě potírá. 

Úroky 



7. listopadu úroky z fondu Marie Šebelové rozděleny mezi 21 osobu po 14 Kč a 30 Kč
věnováno ponocnému na zimník. 

Příspěvek 
obce rodičovskému sdružení v Jistebnici na stravovací akci činil dle usnesení obec. zast. 25

Kč. 

Nemoce
17.  listopadu  konal  se  pohřeb  12leté  Vlasty  Benešové  ze  Šichovy  Vesce  u  níž  zjištěn

hnisavý zánět mozkových blan, případ prý velmi řídký a nemoc nakažlivá. I účast na pohřbu byla
okresním lékařem zakázána, zvláště dětem. 

Slintavka a kulhavka
Již od počátku roku šířila se z Německa k nám slintavka a kulhavka mezi dobytkem. U nás

vyskytla se v říjnu a dobytek jednotlivě i hromadně onemocňoval. Onemocnělo celkem 257 kusů,
kráva a 2 telata zdechla. Lidé léčí dobytek černou kávou, líhem a kořalkou. Bolavá místa vymývají
roztokem  kamence,  1%  roztokem  louhového  kamene  na  nohou,  borovou  vaselinou  i  jinými
přípravky. 

President. volba. 
30. listopadu vykonalo Národní shromáždění volbu nového presidenta republiky a zvolilo

272  hlasy  Dra Emila  Háchu,  presidenta  nejvyššího  správního  soudu  presidentem  Č.S.R.
39 hlasovacích lístků odevzdáno prázdných. Lid, pln očekávání, obav i naděje, upírá svůj zrak ku
nově zvolenému představiteli státu s jedinou touhou: aby poctivě, čestně a spravedlivě vedl věci
národa našeho zamlženou přítomností ku šťastnější budoucnosti! - 

Vláda
2.  prosince  jmenována  nová  vláda  presidentem  s ministerským  předsedou  Rudolfem

Beranem v čele. Zasedají v ní vesměs odborníci, někteří z vlády minulé. 

Politická strana
12.  prosince  měla  v hostinci  u  Jandů  ustavující  schůzi  nová  politická  strana  „Národní

jednoty“  za  předsednictví  Josefa  Buzka  z Hubova,  důvěrníka  bývalé  strany  republikánské  a  za
účasti zástupců ostatních bývalých stran. Podle instrukcí, zasílaných místním skupinám sekretariáty
stran, je to sice nový plášť, ale stará veteš pod ním. – Předsedou zvolen Václav Buzek. 

Rozpočet
14. prosince - Rozpočet na rok 1939 vykazuje schodek 7975 Kč a má být uhrazen 51%

přirážkou k dani činžovní (1974,95) jež vynese 1007,22 Kč a 151% přirážkou k daním ostatním
(4616,-) jež vynesou 6970,16 Kč. Rozpočtena též mimořádná potřeba 40000 Kč na stavbu silniční
přípojky k Modlíkovu. 

Úroky
z fondu Josefa Duška rozděleny 24 osobám po 60 Kč a 13 osobám po 40 Kč. 

Domovské



Do obce Střezmíře přijata Božena Maroušková, nar. 1893, vdova po Janu Marouškovi, rus.
leg. z Kaliště. Dítky podržují zdejší příslušnost. 

Sbírka
na uprchlíky rozšířena o částku 50 Kč z fondu Duškova. 

Divadlo
26.  prosince  po dlouhé  přestávce  sehrána  opět  spolkem „Fikar“  divadelní  veselohra  od

V. Štěcha: Třetí zvonění. Příjem mimo hudby 200 Kč činil 856,40 Kč, vydání 396,40 Kč a zbytek
do pokladny spolku 460 Kč. 

Komunisté
28. prosince podle vyhlášky ministerstva vnitra ze dne 23. prosince byla rozpuštěna sekce

komunistické internacionály v zemi České a Moravskoslezské, ježto její činnost ohrožovala veřejný
zájem. Na Slovensku rozpuštěna již před tím. 

Prodej dřeva
Majitel  velkostatku,  Ludvík  Seger  prodal  dvůr  Větrov  společnosti  „Selecta“  pro

zušlechťování  semen  z Prahy,  za  1,300.000,-  s přilehlými  pozemky a  153  ha  lesa.  Mimo toho
odprodal lesy v katastru nosetínském, lhoteckém i nadějkovském. U Nadějkova les „Přední Vrchy“
Vladimíru Vomáčkovi, mlynáři v Petříkovicích, ve výměře ……… ha as za 85000 Kč, u Starcovy
Lhoty – Nepřejova, les „Zadní Vrchy“ za 92.440 Kč, Jaroslavu Bláhovi za 105.548,- („zadní vrchy“
Stanislavu Bláhovi); dále koupili v katastru lhoteckém: Rudolf Kocourek za 13.735 Kč, František
Svatoš z Bezděkova za 7556 Kč, Vincenc Jarolímek (A. Lh.) za 17280 Kč, Jar. Souček (St. Lh.)
za 7.505 Kč, Antonín Fara, Pohořelice za 53.593 Kč, Josef Fořt, Nadějkov 52.593 Kč, František
Kubec,  Bezděkov,  19.720 Kč,  Alois  Fiala,  Křenové Dvory,  22.795 Kč, Jan Smejtek,  Bezděkov
38.412 Kč, obec Starcova Lhota za 178.728 Kč, František Čipera,  St. Lh., 7.706,-, Jan Kofroň,
Busíny, 79.151 Kč, Ant. Kadoch, St. Lh. 5376,-, Jan Kosík 5988,-, J. Krejčí, Kř. Dvory, 20.151,-, K.
Poslušný, St. Lh. 10512,-, V. Businský, Bezděkov 54.548,- a Josef Reichl, Nadějkov, za Kč 50.000.

Také zdejší obec hodlala koupiti les ve výměře as 25 ha za 150.000 Kč, na kteroužto částku
byly by použity chudinské fondy jako zápůjčka; z koupě sešlo, ježto dospělý les z nabízené výměry
přikoupen ku dvoru Větrovu. 

Počasí
Počátkem ledna sněžilo a mrzlo; po 12. nastala obleva a sníh téměř roztál. Později mokro

a deštivo. V únoru z počátku mrzlo a sněžilo, pak přes den slunečno, v noci mráz; počátkem března
mokro.  S pokračujícím měsícem nastalo zlepšení,  bylo slunečno,  sucho a teplo,  takže lidé měli
téměř všichni zaseto. Koncem měsíce a v dubnu se ochladilo, sněžilo a mrzlo. Počátkem května
noční mrazy, jinak hezky. Poslední dny květnové vydatně pršelo, v červnu také. I v červenci bylo
počasí nestálé. 

Úroda:  Žně počaly u nás 25. července a slibují  pěknou sklizeň.  V druhé polovině srpna
následkem stálých dešťů, obilí zůstavší na polích, vzrůstalo. I zdejší velkostatek se sklizní uvízl
následkem obmýšleného výmlatu přímo z polí. 

V září  bylo pěkně i  v říjnu sem tam pěkný den proskočil.  V listopadu mlhavo s nočními
mrazíky. Polní práce přes to, že nebylo všude dostatek pracovních sil, se odbyly dobře. Týden před



vánočními svátky vyznačoval se velkými mrazy. V závětří -17 , ale na větru mnohem více. Těsně℃
před svátky a o svátcích padal hustě sníh a mrzlo.  Cesty nebyly sjízdné po více dnů. - 

1939

Zaměstnanci propouštění
1.  ledna  bylo  uveřejněno vládní  nařízení  o  státně zaměstnanecké,  poměru vdaných žen,

a dána všem provdaným ženám ve veřejných službách lhůta k dobrovolnému výstupu ze služby do
16.l edna s tím,že obdrží buď odstupné, rovnající se 8% služného za prvních deset let a 6% za další
léta zaměstnání, anebo přeložení do trvalé výslužby  s nárokem na pensi v 55 roku věku s určitým
ročním příplatkem manželovým. Které neodstoupí dobrovolně, znělo nařízení, a jejichž odchodem
ze zaměstnání  nebude existence  rodiny ohrožena,  budou propuštěny do 31.  ledna  se 6% a 4%
odbytného, nebo s nárokem na starobní důchod. Zde v místě uposlechla vládního nařízení provdaná
učitelka Bohumila Jindráková a dobrovolně se přihlásila k výstupu ze služby.

Daně
3. ledna uveřejněna nová stupnice daně důchodové, která se zvyšuje o příspěvek na obranu 

státu a o 3%. Příspěvek na obranu státu činil v r. 1938 80% daně důchodové.

Plesy
V Nadějkově pořádaly plesy: Spolek katol. žen a dívek u „Jandů“ 8./1., Sokol u K. Nymše 

14./1., spolek dobrovol. hasičů Nadějkov, tamtéž 28./1., dobrovol. has. Vratišov u Jandů 22./1.

Sbírky. Uprchlíci.
Je mnoho uprchlíků za zabraných území. Počítá se jich na 170 tisíc v naší republice, kterým

se musí dáti práce a zaměstnání, aby zajistili svoje existence. Továrník Baťa volá lidi k podnikavos-
ti, vláda se stará o umístění všech, kteří byli ve státních a veřejných službách jednak propouštěním
vdaných  žen  a  jednak  pensionováním starších  ročníků  od 55  roků.  Konají  se  sbírky,  které  by
pomohly opatřiti nejnutnější pro postižené, z nichž mnozí ztratili vše, aneb velmi mnoho ze svého
majetku. Lidé jsou vyzýváni, aby poukazovali dary poštovní spořitelnou, aby pomohli těm, kdo
pomoci potřebují. – Lidu však, který je zatrpklý a nedůvěřivý po všech událostech minulého roku,
vzmáhá se nechuť ke sbírkám a dráždí  jej,  vidí-li  na druhé straně (u nás  v Sedlci  a  Voticích)
sociálně demokratické Němce, také uprchlíky, jak docela klidně a bezstarostně žijí, vysedávajíce
v hostincích u piva, bavíce se nenuceně kulečníkem a kartami, což náš český člověk si ani dovolit
nemůže, aby vyšel se skrovným výdělkem. A na tyto uprchlíky platí stát od konce září denně 8 Kč
na osobu! Když je zle, všichni se musíme uskrovnit i ti uprchlíci, třebaže jsou Němci. – Přes to bylo
zde vybráno místní organisací strany Národní jednoty 481,40 Kč a mimo to zaslali někteří před
pořádáním sbírky 220 Kč.

Branná výchova
29. ledna zahájena opět podle vlád. nařízení jak mužů tak žen od 14-30 let v sále hostince

„u Jandů“. Cvičitelem a instruktorem pro zdejší obec určen Alois Koptiš, zahradník ve vojenské
hodnosti četaře. Napsáním zahajovacího projevu pověřen kronikář. Účas činila as 100 osob. Branná
výchova přerušena dne 7. února na neurčito.

Elektrisace
23. ledna jednáno v obec. zastupitelstvu o elektrisaci obce a 13 hlasů bylo pro a 1 proti.



Příspěvek
V téže schůzi usneseno dáti Miladě Dvořákové na pohřebné matky z čp. 66 částku 100 Kč.

Hasičské
nové stanovy schváleny.

Úroky
z fondu Duškova rozděleny 23 osobám po 25 K a 10 po 15 K, zbytek ponechán pro případ

potřeby.

Nájemné
ze dvou místností obec. domku sníženo Anně Havlové za 300 K na 250 K ročně.

Domovské
Do obce pražské přijat Josef Mašek, nar. 1906 zde, Albína Janoušková, vdova po Janouško-

vi, rol. synu z Hubova (pily) přijata do Prahy Bráníku.

Papež – úmrtí 
10. února zemřel ve Vatikáně papež Pius XI.

Přednáška – stromy 
26.  února  ve  schůzi  včelařského  spolku  promluvil  o  ochraně  ovocného  stromoví  proti

škůdcům  správce  dvora  Větrova,  Josef  Truhlář.  Na  jeho  doporučení  s  také  na  popud  úřadů,
proveden v obci i okolí postřik stromů.

Papež
2. března zvolen sborem kardinálů papežem kardinál Pacelli, který přijal jméno Pius XII.

Divadlo
12. března sehrál spolek katolických žen a dívek se sdružením katolické mládeže v hostinci

„u  Jandů“  hru  Marie  Lehovcové:  Když  odcházela,  obraz  ze  života  Anežky  Přemyslovny.  Při
odpoledním představení účastnily se též školní dítky, ale večer byla návštěva skrovná.

Kampelička
5. března  konala valnou hromadu za účasti 21 člena. Dle účetní uzávěrky ubylo loni na

50 000 Kč vkladů a i zápůjčky se zmenšily o 46 487 K; stav reservních fondů činil 117 882,22 Kč
a dům čp. 19 oceněn 69 000 Kč. Členů bylo 205. Stav vkladů K4 1 741 309,15, zápůjček Kč
844 531,40.

Slovensko
14.  března,  úterý,  sněží. -  Po  rychlé  výměně  osob  slovenské  vlády,  jejichž  politika

směřovala proti soužití Slováků s Čechy a pro úplnou samostatnost Slovenska, svolán na dnešní den
slovenský sněm, aby rozhodl o tom, zda Slovensko se odtrhne od čech a Moravy, či zůstane. K
tomu dochází protože tyto snahy jsou plně podporovány z Německa. Vždy, když Slovan stojí proti
Slovanu, neboť rozkol jejich je i jejich škodou. Slabou stránkou slovanské povahy jest, že snadno
podléhá cizím vlivům.

Č.S.R.
Sněm slovenský vyhlásil samostatnost Slovenska a tedy dnešním dnem končí se mladý věk

Československé  republiky!  Slovensko  jsme  kulturně  i  hospodářsky  povznesli,  ale  špatný  vděk
sklízíme! – V 4 h. odpolední, po výsledku hlasování slovenského sněmu, odejel president republiky



Dr. Emil Hácha spolu s ministrem zahraničních věcí, Dr. Františkem Chvalkovským do Berlína,
aby, podle zpráv z radia, osobní rozmluvou s říšským kancléřem Adolfem Hitlerem seznal, jak si
představují Němci další spolužití s národem českým. S ustaranými tvářemi poslouchali lidé zprávy
z radia ještě v 11 v noci. A nebyly potěšující, neboť hlásily vstup německého vojska do Moravské
Ostravy a Místku dříve, než president počal jednati s říšským kancléřem.

Téhož dne večer byla „u Jandů“ schůze přípravného výboru strany Národní jednoty stále
přerušována posloucháním rozhlasu, který nabádal ku klidu a pořádku s výzvou: pevně nést svůj
osud, ať je jakýkoliv! – 

Obsazení Č.S.R.
15. března, středa. Za sněhové vánice, kdy sněhový prach chvílemi zatemňoval obzor a za

sténání  i  hukotu meluziny vpochodovalo německé vojsko na dnešek několika proudy  na území
našeho státu, aby jej obsadilo. Rozhlas vyzývá: s pevným klidem máme stoupnout ku své denní
práci a mlčet! – Ve večerních hodinách přijel a vstoupil do hradu českých králů říšský kancléř,
Adolf Hitler, se svým štábem. –

Vzpomínám tu na slova Jaroslava Vrchlického: „Tak bráti  život,  jak se podává – ó, zda
v tom není světa moudrost všecka? – Tu sladký smích, tam rána bolavá. Brát s muže klidem vše
a s naivností děcka Jít klidně dál a stát v svém okolí – přes potlesk těch a slova jiných rouhavá
a každé ráně říci: Nebolí! – V tom jádro jest, vše jiné tvrdá pecka, v tom spása jen – vše jiné otrava!
Buď slzná stopa, nebo krvavá – za krokem každým jde, že pravdou zdá se řecká ta zvěst, jež ve tmy
věků hlaholí: Líp nezrodit se! Jsi-li však, buď zábava ti vše a nic ať tebe nebolí!“ – Anebo také
třeba , říci si se Štefánikem: „K zviezdám, keď ťa čo sviera!“ – 

Letáky
16. března  přeletělo zde okolo 4 h přes padesát říšských letadel, které shazovaly letáky

v řeči německé a slovenské a v řeči jen německé. Dvojjazyčné mimo jiné prohlašovaly: „V tychto
krajinách nemaju byť v budoucnosti taak nemci jako slováci od čechov alebo česi a slováci od
nemcov potlačení. Každý má  mať možnost žít pokojne a vedla seba a spoločně pracovať a tým
zajistit svoje šťastie a blahobyt.“ Německé nabádaly, aby občané německé  národnosti přispěli ku
klidu a pořádku podporováním snah něm.říš. vedení zajistiti  všem národnostem v Čechách a na
Moravě společný životní prostor a existenci a netrpěli, aby jedna skrze druhou   národnost byla
potlačována.

Proklamace
Odpoledne  as  o  ½ 2  h  přečetl  říš.  ministr  zahraničí,  šl.  Ribentropp  provolání  říšského

kancléře,  Adolfa  Hitlera  na  hradě  praždském a  zároveň  články,  týkající  se  státoprávní  úpravy
našeho státu k říši německé, pod jejímž protektorátem nadále jsme.

Projev presidentův
Večer o ½ 11 h vysílán  rozhlasem projev presidenta Dra Emila Háchy, který nás seznamoval

s událostmi posledních dnů a dalšími skutečnostmi: Musíme se přizpůsobiti dané situaci zeměpisné,
kterou nám bylo určeno od věků žíti  ve stálém spojení  s  německou říší  a  žíti  v  souladu jedni
s druhými, abychom ve vzájemném porozumění šli vstříc klidnému budoucímu vývoji. O vnitřní
pořádek, dle jeho slov, budeme pečovati sami. „V těsném semknutí nás všech a v řádném plnění
národních povinností bude ejlepší záruka naší zdárné budoucnosti!“ – S rozechvěním řečená slova,
plná pohnutí, ale i odhodlání, přesvědčovala o jejich poctivosti. – 

Měna
V celé říši, tedy i u nás, jest základním platidlem říšská marka, ale v našich zemích také až

na  další  koruna,  označovaná  pouze  K na  místě  dřívějšího  Kč.  Za  1  říš.  marku  se  platí  10  K.
Zahraniční cena byla 5 K 25 h.



17. března  za zvuku pátečních hran projelo tudy první německé auto a vojskem. Nezdrželo
se a jeho dál do Sedlce. Pak ještě několik aut projelo bez zastávky.

Zbraně
19.  března  na  výzvu  okresního  úřadu  odevzdány  ma  četnické  stanici  zbraně  i  náboje

občanstvem z místa i okolí. As 180 loveckých pušek, mimo revolverů a pistolí, po poledni odvezeno
do Sedlčan.

Vojsko
22. března  přijelo k nám 25 automobilů as s 250 vojíny řískoněmecké armády a zde se

ubytovali ve škole, v zámku a v hostinci „u Jandů“. Školním dětem nařízeno rychle opustit školu
a vojáci se vyžádali i  otevření kabinetu s pomůckami. Jinak mezi občanstvem se chovali slušně
a rovněž i občanstvo k nim. Kolem polní kuchyně se seběhly děti i některé zvědavé ženy, které
dostaly polévku či omáčku. Neostýchaly se. Vojsko, které druhého dne odjelo do Prahy a pak v noci
se navrátilo, odcestovalo do Borotína třetího dne z obavy před nákazou tyfem jehož jeden případ
ohlášen z Petříkovic u Kolihů. Někteří z vojáků žádali v domácnostech o kávu a čaj, které jim lidé
poskytli. Kupovali hojně housek. Za ubytování bylo placeno 5 K denně za osobu a celkem přijato
1880 K.

Národní souručenství
Po  událostech  minulých  dnů  a  těsně  po  zřízení  protektorátu  nad  Čechami  a  Moravou

jmenovám presidentem Dr. Emilem Háchou výbor Národního souručenství z osob širší veřejnosti
méně známých za předsednictví Adolfa Hrubého. Po rozpuštění národního shromáždění a všech
dosavadních stranicko-politických organisací má N. S. (taková je zkratka nového útvaru) pracovati
na úplném sjednocení národních sil a má býti východiskem našeho budoucího politického života.
Zdar jeho práci! – 

Členem může býti každý poctivý Čech, nikoli svobodný zednář nebo žid. Vedoucím okresu
sedleckého jmenován Rudolf Novák, rolník a předseda „Hospodářského družstva v Sedlci, okresu
milevského Václav Dvořák, mlynář na Micáskově a člen okresního zastupitelstva v Milévsku.

Kronika rodu
Není zvykem u nás vésti rodovou kroniku, ač vedením jejím po létech dojista ku krásným

výsledkům a mnohým poznáním života našeho lidu,  jeho povahy, sklonů a názorů by se přišlo
a dojista k obohacení naší kultury by přispěly. Zde v okolí ve mlýně Slabově takovou kroniku dobře
založil a vedl rozšafný výměnkář, František Kubka, letos zemřelý. Je v ní přehled rodu od 18. stole-
tí,  přehled  rodinných,  hospodářských,  politických  i  povětrnostních  událostí  i  mnohá  ponaučení
možno  čerpat  potomkům z  díla  kronikářova,  který  byl  pokrokovým hospodářem i  praktickým
člověkem. Potřebujeme více takových průbojných lidí, abychom neustrnuli, ale stále kupředu šli
s dobou, hledali a čerpali ze vzorů kolem nás pro lepší naplnění praktického i kuleturního našeho
života, života našeho českého národa, který takovými vzory veden neskoná, ale všecky doby zlé
šťastně překoná! – 

Armáda čsl.
31. března byla tímto dnem rozpuštěna. Dojemně se rozloučili čsl. vojáci se svým stavem

a posláni  zpět  do občanského života.  V některých posádkách byl  jim vojenský oděv ponechán.
Těžký okamžik por všechny, kdy loučíme se s čsl.  armádou nositelkou velikých odkazů a víry
národa v její poslání – záštitu nezadatelných práv národních a politické samostatnosti. – 

Albanie
8. dubna obsadili Italové Albanii. Král Achmed Zogu prchl

Oslava



20. dubna po celém Německu vyzněla mohutným holedem kancléři Adolfu Hitlerovi oslava
jeho  padesátých  narozenin.  U  nás  bylo  nařízeno,  aby  všechny  státní  a  veřejné  budovy  byly
ozdobeny prapory ve státních barvách a vlajkami s lomeným křížem. Zde na budovách veřejných
úřadů  vyvěšeny  čsl.  prapory  a  na  poštovním úřadě  též  vlajka  s  lomeným křížem,  kterou  úřad
obdržel v předvečer od ředitelství. V úřadech i živnostech nařízen nedělní klid.

N.S.
21. dubna  v budově nár.  shromáždění v Praze mělo první zahajovací  schůzi N. S.,  kde

promluvil státní president a Adolf Hrubý o významu, poslání a úkolech tohoto českého politického
hnutí. Ze zdejšího okolí se schůze zúčastnili okresní vedoucí.

Nábor
V naší  obci  jmenován  vedoucím  místním  MUDr.  Václav  Chyba,  který  jmenoval  členy

náborové komise a tito dne 23. dubna v neděli dopoledne roznesli přihlášky do všech domů obce
spolu s propagačními letáky. Přihlášky členské po vyplnění se odevzdávají na obecním úřadě od
23. - 27. dubna. U nás se přihlásilo ze 184 mužů od 21. roku 182, nepřihlášeni dva staří, nepřijat
1 žid a 3 trestaní. Z obce Petříkovic z 96 mužů se přihlásili 92.

Divadlo
30. dubna po různých nesnázích, zaviněných událostmi sehrána Čt. ochotnickým spolkem

„Fikar“ divadelní hra se zpěvy „Pouťová královnička“ od Vládi Kříže. Hra se líbila a posloužila ku
vzpruze ochotnické činnosti. Příjem činil 711 K 40 h, vydání 676,40 K, výnos 35 K.

Svátek
První květen ustanoven nadále státním svátkem. Veřejné schůze zakázány.

K. Hynek Mácha
7. května zakončeny v Praze oslavy Karla Hynka Máchy uložením ostatků básníkových na

vyšehradském hřbitově. Praha byla hojně vyzdobená prapory a tisícové zástupy doprovázely rakev
k místu nového uložení, kde promluvil básník Rudolf Medek.

Zásobování
Částečně již v září minulého roku jevil se sklon lidu k zásobení se, hlavně potravinami.Když

však  situace  nevyvrcholila  válkou,  zásoby  po  většině  spotřebovány  a  nové  netvořeny.  Neklid
zachvátil lidi po zabrání území říšským vojskem, které hojně nakupovalo, hlavně látky a prádlo.
U nás na venkově případy nadměrného zásobování byly celkem vzácné. Poptávka sic také stoupla
po zboží, jako soli,  cukru, rýži,  mýdle, mouce,  petroleji,  benzinu,prádle a látkách, ale nenabyla
značnějších rozměrů. Lidé doma peněz mnoho nemají a ani je doma nezadržují. ze záložen vybírají
jen  dle  potřeby.  V soli  bylo  zásobení  obchodů  dočasně  přerušeno  nedostatkem  vagonů,  které
s výzbrojí  a  jiným materiálem byly přemístěny do říše.  nedostatkem tu  však  ještě  nikdo netrpí
a bohdá, přijdou-li horší časy, že nebudou vedle nasycených hladoví! – 

Svátek matek
14. května  po dopoledním dešti pořádána odpoledne za účinkování školních dítek oslava

svátku matek v hostinci u Jandů. Výnos na vstupném 436 K 25 h a cukrovinky domácně pečené
prodány za 547 K 45 h a ještě se jich nedostalo. Vydání činilo 55 K 15 h za přípravy. Teprve po
provedení došel zákaz pořádání.

Krupobití
18. května na svátek Nanebe vstoupení Páně přihnaly se mraky od západu a severu, z nichž

počaly  padati  kroupy  různé  velikosti  od  velikosti  hrachu  do  slepičího  vejce.  Krupobití  trvalo
¼ hodiny v krajině od mlýna Dolejšího k Liběnicům a od Petrovic k Jistebnici. Poškodily ozimy,



jetele, otloukly květy stromů, ba rozbily i tašky na střechách. Listí se stromů padalo jako na podzim
a kroupy zůstaly ležeti do pozdních hodin nočních, kdy se ještě přihnala bouře s lijavcem. Proti
krupobití málokdo je pojištěn od r. 1929, kdy byly zde zvýšeny sazby pojištění.

Slib N. S.
19. května složili písemný slib do rukou vedoucího nově jmenovaní členové místní skupiny

N. S., jimiž jsou V. Souček, starosta, J. F. Dvořák, čet. str. v. v., Karel Krejčí, říd. uč., Josef Reichl,
rol., Jan Koptiš a Frant. Fara č. 91, listonoši, Frant. Fara, tesař, Frant. Mára, zedník, Karel Jindrák,
obchodník, Josef a Václav Buzek z Hubova, Frant. Dvořák z Kaliště.

Nábor
21. května proveden nábor do mládeže N. S. Zde z celkového počtu 18 hochů přihlásili se

všichni  a  z  15 dívek 13.  Dvě dívky nepřihlášeny a  1 hoch nedoporučen ku přijetí.  Vedoucími
mládeže jmenováni Karel Kaprál, pekařský dělník a Marie Součková, dcera starosty obce.

Úkazy nebeské
1. června od 9 – 10 ½ hvečerní spatřili lidé tou dobou venku dlící přes úplňkový měsíc dva

světelné pruhy, křížem se protínající a po stranách měsíce i nad ním viděti bylo dvojitou duhu.

Čistota obcí
Téhož dne v t. zv. týdnu čistoty vyhlášeno bubnováním, aby občanstvo ohradilo hnojiště do

ulic a silnic a zamezilo vytékání močůvky do dvorků.

Účty
6. června účty obecní za r. 1938 schváleny ob. zast. a vykazují:

Příjem Vydání
Ústřední správa K 109,50  K  4.261,75
Obecní jmění “   1.049,50 “   1.382,80
Přirážky, dávky “ 16.521,35 “     153,65
Státní příděly “   3.305,55 “      – . –   
Bezpečnost “   7.128,65 “   9.453,60
Zdravotnictví “    – . – “    5.154,80
Komunikace “    – . – “     457,60
Zemědělství “    – . – “   1.705,-
Sociální péče “    416,05 “   2.808,25
Školství “    – . – “ 4864,50

K 28.530,60 K 30.251,95
Počát. a kont. hod. “   3.115,35 “      194,-
Vybráno a uloženo “      470,70 “   1.670,70

K 32.116,65 “ 32.116,65

Odměny
V téže schůzi usneseno dáti starostovi mimořádný příspěvek K 600,- a na příští rok celkovou

roční odměnu 1200 K.

Živnosti: sedlář
15. června počal zde provozovati živnost sedlářskou Petr Zákostelecký, bytem u Fr. Máry,

zedníka. Přistěhoval se z Dražic a původem je z Kamenné Lhoty u Borotína. Pokud paměť sahá, je
to první živnost tohoto druhu v obci zdejší.

Baťa



 akc. spol. počala stavěti tovární město u Sezimova Ústí.

Židé
21. června vydán zákon o židovském majetku a jeho soupisu do 31. července.

Brannost
Též vyhlášeno, že zákon o brannosti se vztahuje na říši.

Sebevražda
23. června skončil svůj život ranou z revolveru zdejší četnický štábní strážmistr, František

Hák v zámeckém parku ve Štroufech. Odešel ráno o ½ 9 h a nalezen k večeru po dlouhém hledání
v parku pod smrčíky. Zanechal dopis manželce a dceři, který byl u něho nalezen. Byl také italským
legionářem.

Revise knih
25.  června  revize  knih  knihovny  obecní  provedena  pověřeným  dozorcem,  Jaroslavem

Bendou, učitelem, za účelem vyřazení knih komunistického rázu. Závadných knih zde nebylo.

Kněz
2. července sloužil zde prvně mši sv. nově vysvěcený kněz P. Stanislav Brabec ze Starcovy

Lhoty.

Mařák Ot.
Téhož dne zemřel v Praze vynikající český pěvec Otakar Mařák.

Komise
pro  zabezpečení  sil  v  zemědělství  zvolena  ob.  zastupitelstvem  Josef  Stehlík  a  Václav

Maroušek z Kaliště, Frant. Horych a Josef Mendl.

Domovské
Do obce pražské přijat Antonín Suchánek, nar. 1905 s manželkou.

Členství
Obec je členem Národohospodářského sboru jihočeského s ročním příspěvkem 20 k.

Sdružení rodáků
12. srpna sešli se u Jandů nadějkovští rodáci z Prahy, kteří zde trávili prázdniny (Jan Švehla,

zubní technik a obch. rada, Josef Fořt, řezník a Václav Martina, zam. okres. soudu) aby z podnětu
výboru N. S. a vedoucího Dr. V. Chyby pojednali o utvoření sdružení rodáků a přátel Nadějkova.
Doba, volající po užším semknutí všech Čechů, volá i nás všechny ku těsné spolupráci ku zdaru
místa  a  kraje,  ve kterém jsme se zrodili  a  v němž k nám drahá naše vlast  promluvila  mluvou
nejsladší. „Rodiště své v paměti vždy mějte, v jeho službách k službám vlasti spějte.“ chtěl bych
napsati na štít, který dnes mají zdvihnout na novou cestu pospolité práce a vzájemné družnosti naši
rodáci a příznivci v Praze i jinde po světě roztroušení.

„Táborák“
Ku schůzce dostavil se také později Karel Veselý, zubní technik, přešedší z „táboráku“, tj. od

táborového ohně, kterážto večerní zábava jest letos výletníky zde dlícími hojně pěstována. Při ohni
besedují, zpívají a pojídají vuřty nad ohněm opékané.

Rusko



23.  srpna  překvapila  svět  zpráva,  že Německo s  Ruskem  uzavřelo dohodu o neútočení.
Zvláště  překvapuje,  že  se  tak  stalo  po  dlouhých  jednáních  generálních  štábů  farncouzsko-
anglických v Moskvě. Osud Polska visí na vlásku.

Válka
1. září  v pátek ráno o 5 h 45 min. bylo, podle hlášení rozhlasu, započato s oboustrannou

střelbou na polských hranicích. Gdánsko říšským zákonem přivtěleno k říši německé. Britská vláda
zaslala dne 3. září vládě německé ultimatum, aby branná moc opustila polské území. Ultimatum
bylo odmítnuto a tak stávají se tyto velmoci válečnými nepřáteli.

Úraz 
smrtelný utrpěla v Praze dcera Františka a Jany Stehlíkových z Nadějkova čp. 16, Anna

Stehlíková, 18tiletá. Přejelo ji auto dne 1. září a dne 5. září za hojné účasti mládenců a družiček
měla zde pohřeb.

Polsko
8. září vstoupily německé voj. oddíly po úspěšných bojích do Varšavy.

Školní
vyučování, započaté 1. září bylo dne 15. září zastaveno na všech školách kromě plzeňska,

hořovicka, řeskobudějovicka a jindřichohradecka do 2. října. Jako příčina uvádí se dětská obrna.

Živnost 
řeznickou pronajal v hostinci čp. 18 Jan Pejša z Růžené dnem 16. zářím.

Domovské
18. září do svazku obce zdejší znovu přijati na základě zákona o určení domovského práva

Josef Jelínek a Fr.  V. Šitner s rodinou. Frant.  Novák, nar. 1907, krejčovský pomocník přijat  do
Prahy.

Tabule návěstní
pořízeny v Hubově a Kališti.

Válečná přirážka
19. září  byla podle nařízení říšského protektora pro Čechy a Moravu uvalena přirážka na

lihoviny, pivo, tabákové výrobky a šumibá vína i cigaretní papír ve prospěch říše. Zásoby sepsány
a ohlášeny důchodovému úřadu  a zaplaceno z 1 l  lihoviny 2 K,  z 1 l líhu 10 K, na tabákové
výrobky pivo a cigaretní papír jest 20 % přirážka, na lihoviny 10 h na 1° t.j. při 20 % 2 K, při 30 %
3 K atd.

Poukázky
Počíná se jeviti nedostatek u cukru, rýže, kávy, železa, benzín jest na lístky a také na mýdlo

budou lístky vydány, což se stalo 26. září, kdy obec. úřadem vydávány poukázky, vlastně kmenové
listy na odběr potravin podle kterých každý přednosta domácnosti dle volby vlastní přihlásí se u
svých  dodavatelů,  kteří  listy  označí  na  příslušných  místech  a  u  nich  pak  vyjmenované  zboží:
potraviny:  kroupy,  krupky,  krupičku,  kávu,  čaj,  kávové  náhražky,  cukr,  omastek,  vejce,  maso,
uzeniny  a  mýdlo  obdrží  pokud  bude.  Dne  1.  října  vydávány  vlastní  lístky  na  chléb  a  mouku,
potraviny, mléko, maso, tuky a cukr; toho připadá týdně na osobu 400 gr., mléka ¼ l denně, masa ½
kg týdně a 21 dkg jedlých tuků, mouky pšeničné neb žitné 3 kg 75 dkg na měsíc, 4 kg chleba a
1,60 kg chleba nebo bílého pečiva na měsíc, potravin 15 dkg týdně (krupice, rýže, krup, krupek,
těstovin),  4 dkg kávy neb 5 gr.  čaje  na 14 dnů, 160 gr.  káv.  náhražek na tutéž dobu. Cukr do
poloviny měsíce nebyl téměř žádný v obchodech a lidé dostávali na rodinu i jen ¼ kg. Masných a



tukových lístků bylo vydáno málo na prvé období, trvající 4 týdny a to s poukazem na většinu
zemědělských samozásobitelů, kteří chovají alespoň 1 krávu, drůbež a případně vepře. 

Počet osob
Podle vydaných kmenových lístků činil  počet osob v obci k 21. říjnu 624. K témuž dni

přihlášeny u místních  obchodníků na  odběr  potravin  1553 osoby a to  u Antonína Součka 455,
u Boh. Součka 384, u Josefa Kaprála 146, u Josefa Votruby 284 a Karla Jindráka 284 osoby. Prodej
textilií jest omezen na 60 % 1/12 z r. 1937 měsíčně a mnohé obchody ve městech jsou větší část dne
anebo týdne zavřeny, ježto  omezeného množství v prodeji dosáhly.

Sbírka
národní pomoci, uspořádaná N.S. vynesla 566 K a příslib 305 kg brambor.

Tresty
Dne 17. listopadu  slyšeli jsme rozhlasovou zprávu, že bylo v Praze zastřeleno 9 vysoko-

školských studentů a mnoho jich pozavíráno pro demonstrace o pohřbu studenta, podlehnuvšímu
zranění z 28. října v Praze. Zároveň vyhlášeno uzavření všech českých vysokých škol na tři léta.

Projev presidentův
Dne 18. listopadu učinil projev do rozhlasu náš president. Vyzýval české spoluobčany, aby

se  uvarovali  shlukování  a  všeho,  co  by  mohlo  sloužiti  za  (projev)  podnět  k  dalším zákrokům
říšských činitelů. Prohlásil, že takové počiny nepřinesly by prospěchu věci národní, ale mohly by ji
nedozírně poškoditi.

Vyhlášky
Všude vyvěšeny vyhlášky, dávající výstrahu a ve Velké Praze, Berouně, Kladně a Hořovi-

cích vyhlášeno stanné právo.

Příspěvky
20. listopadu obec. zastupitelstvo usneslo se poukázati Marii Hantákové za prosinec 20 K

a od 1. 1. 1940 na ¼ roku 60 K z úroků z fondu Duškova. Rodičovskému sdružení do Jistebnice
30 K.

Domovské
Do  Makova  přijat  František  Vacek,  do  Orlova  Marie  Kolářová,  nar.  1888,  Antonínu

Kaprálovi, nar. 1878, bytem v Moravských Ledenicích č. 44 určeno domovské právo dle nařízení
o příslušnících Protektorátu Čech a Moravy ve zdejší obci. 

Příspěvky
Janě Rychové do Prahy zasláno 100 K na byt.

Cestné
Usneseno za cestné do Sedlčan vypláceti 60 K.

Odměna
Na r. 1940 usneseno zvýšiti odměnu starostovi na 1500 K, písaři na 1000 K ročně.

Mzdy
Od 1. prosince zvýšeny mzdy dělnictvu o 10-20 %.

Zábava M.N.S.



3. prosince pořádán mládeží N.S. mikulášský večer v hostinci u K. Nymše bez programu,
kromě tance a rozdílení dárků.

Lékař
Dostavil se též okresní tajemník N.S., Václav Honsl po ukončení poradní schůze místních

vedoucích u Jandů a vedoucí MUDr. V. Chyba. Ten pak učinil projev na rozloučenou se všemi,  s
nimiž po 8 let žil a pracoval a zakončil jej asi takto: „Buďte pamětlivi, že jste byli Čechy a zůstaňte
jimi i vždy v budoucnu! Po osmiletém působení končím zde svoje poslání jako vedoucí N.S. a to
slovy Libušina proroctví, že národ náš nikdy neskoná, on pekla hrůzy překoná!“ – Za jeho působení
zde v oboru povolání i práci veřejnou poděkoval v „Podblanickém kraji“ kronikář 28. října a osobně
4. prosince na obecním úřadě spolu se starostou obce a Josefem Reichlem se s ním rozloučil, neboť
téhož dne se odstěhoval do Dobříše jako obvodní lékař. 

N.S.
Po jeho odjezdu jmenován jako místní  vedoucí  N.S.  Karel  Jindrák  okresním vedoucím,

Rudolfem Novákem. 

Pracovní povinnost
Vzhledem ku nastálé změně svolána na 10.prosince pracovní porada místního výboru a tu

mimo  jiné  navržena  a  projednána  občanská  pracovní  povinnost  za  účelem  ulehčení  obecní
pokladně, která na výplatách za prohazování sněhu za jeden den vyplatila 500 K. – Každý přednosta
domácnosti sám, nebo svým zástupcem, odpracuje ve prospěch obce 16 hodin do 31. března, anebo
zaplatí  1,50  K  za  pracovní  hodinu.  Četnictvo,  jako  vojenský  sbor  (dle  prohlášení  četnického
velitele),  starosta  obce,  lékař  a  ženy  jsou  z  pracovní  povinnosti  vyjmuti.  Vyhlášením  pověřen
starosta, vedením záznamů o vykonané povinnosti Jan F. Dvořák v Nadějkově, František Dvořák v
Kališti a Josef Buzek v Hubově. 

Okrašlování obce
Jan Koptiš, listonoš, pověřen utvořením a vedením okrašlovacího sboru v obci s J. F. Dvořá-

kem.  Mají  propracovati  náměty  ku  zkrášlení  obce  a  s  návrhem  úhrady  postoupiti  je  obecní
samosprávě. (V sezení dne 13. prosince stanovená pracovní povinnost 9 hlasy zamítnuta, ale po
objasnění vedoucím N.S. dne 22. prosince za účelnou uznána a odhlasována.)

Novinář
Funkci novinářského zpravodaje ochotně přijal poradě přítomný MUDr. Jan Blabol.

Elektrisace
13. prosince podán elektrárenským svazem v Čes. Budějovicích dlouho očekávaný rozpočet

na elektrisaci obce a činí i s přípojkami 319.000 K. Dle usnesení ob. zast. má býti uhražen hotovostí
50.000 K (vkladní knížkou 15.000,- K a výnosem zem. dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí z
prodaného velkostatku as 35.000 K) a zbytek výpůjčkou u Zemské banky.

„Selecta“
Na zřízení elektrisace v obci má zájem i „Selecta“, šlechtitelské podniky pro pěstování osiva

a sádí,  jejíž dvůr Větrov s nově postavenými účelovými budovami byl by na síť připojen. Dne
22. prosince v obecní schůzi nově rozvržena úhrada po příjezdu deputace z Prahy (starosta, Josef
Buzek,  K.  Jindrák)  a  to  tak,  že  každý  zájemce  by  zaplatil  100  K  z  1  žárovky,  nejvýše  cenu
jednoduché přípojky 700 K anebo 150 K, nejvýše 1350 K při kombinované přípojce též na motor,
mají-li  býti  přípojky  do  obecního  nákladu  zahrnuty.  Ani  toto  řešení  úhrady  po  uvážení
nevyhovovalo  a  proto  na  schůzi  občanstva,  dne  26.  prosince  konané  za  účelem  schválení  či
zamítnutí  elektrisace,  návrh  nově upraven odstupňovaně a  bez  ohledu na cenu přípojky.  Firma
Selecta  přispěla  by  mimo  tohoto  lokálního  řešení  obnosem  14  000  K  ve  formě  doplatku  na



transformátor pro Větrov a Kališť. Dále měly býti zavedeny dávky z lihovin, ze psů a úředních
výkonů. Celkem bylo jednání o elektrisaci spojeno s potížemi i neporozuměním jednotlivců, třebaže
na rozpočtený náklad byla přislíbena subvence 40-45 %. Do usnesení podáy písemné námitky o
něco později a věc odsunuta do r. 1940, kdy vyloučeny z obec. rozpočtu přípojky, jdoucí na vrub
zájemců, aby námitkám bylo vyhověno, věc znovu s potížemi projednávána a to co mělo být včas,
bylo zpožděno; nedostatek surovin akci zastavil. – 

Úroky
18. prosince úroky fondů Duškova a Šebelové 3255 rozděleny na 20 dílů po 60 K a 16 po

40 K; J. Dvořákovi do Dřevčic za X-XII. měsíc poukázáno 150 K, Marii Hantákové z Neznášova
od 1./12. měsíčně 20 K jako chudinská podpora.

Domovské
Do zdejší obce přijat Alois Bär s rodinou, jehož rodná obec byla Česká Lípa, ale zde od

mládí jako schovanec Anny Proškové žil.

Odměna
Strážníkovi V. Sazimovi zvýšena odměna na r. 1940 příspěvkem na boty částkou 120 K.

Lístky odběrní
21.  prosince  vydávány obec.  úřadem lístky na oděv pro dospělé i  děti  do 1 roku.  Jsou

různobarevné dle pohlaví a kdekoliv možno na ně kupovati. Obchodům s textilním zbožím prodej
uvolněn bez dřívějšího tržebního omezení. Poptávka stoupla, ale zboží je málo. I na potravinové
lístky dávky zmenšeny. Tuku, zlvláště másla jest ompolovinu méně, dávka umělého tuku zůstává na
7 dkg týdně, ale sádla jest o 2 dkg méně. Výdej kávy od 1. ledna bude zastaven a vydávána jen na
lékařský předpis.

Zboží
Od 1. října musí vésti obchodníci záznamní knihy o stavu zásob s týdenním odprodejem.

Na některé textilní zboží (pracovní oděv, ložní potřeby a obuv) budou vydávány obecními úřady
poukazy od 15. ledna dle nutné potřeby.

Máslo
po provedeném soupisu dojnic musí chovatelé prodávati jen ustanovenému sběrači, který je

předá mlékárně (Tábor) a odtud pak dle odběrních listů bude přidělováno zpět obchodníkům pro
spotřebitele. Počítáno jest ze ¼ l mléka 1 dkg másla a dle toho držitelé dojnic po odpočtu vymezené
vlastní  spotřeby máslo odvádějí.  Držitelé březích dojnic mohou žádati  o odklad dodávky.  Cena
másla u zemědělce (výkupní) činí 22,- K, prodejní pro spotřebitele 24 K.

Ceny
Ceny  po  vypuknuí  války  značně  stouply  u  výroben  i  přes  přísná  opatření  Nejvyššího

cenového úřadu, který ceny stanoví, na ně dohlíží a v případě neúměrného zdražování zdražovatele
citelnými pokutami trestá. Průměrné ceny obilí za 1 q: pšenice 168,-, žita 143,-, ovsa 118,-, ječmene
139,-, brambor 40,- K; cukr 1 kg 6,20-6,50, mouka 2,80-3,10; rýže z trhu mizí, také koření, čaj
a káva,která stoupla o 35-40 %; také čokoláda a kakao stouply o 20 %, cena mýdla a cikorky do
vyčerpání zásob nezměněna. Také je málo petroleje (1 l 2,90 K) benzinu (1 l 4,05 K), nedostatek
železa, plechu, drátěnek. Nejvyšší vzestup u vlny, bavlny, lnu a výrobků z nich, které stouply až od
100 %, lího o 300 K na hl mimo vál. přirážky. Mzdy a platy zvýšeny o 20-30%. Uhlí je velmi málo
a zima tuhá. Maso hovězí kg 14,- K, vepřové 18 K, dříví palivové kolem 100 K 1 m 3, vejce kus
70 hal, mléko 1,40 l.

Ulic označení



Dle nařízení  označeny ulice  dvojjazyčnými nápisy,  německo českými.  Náměstí  Palatzky
Platz – Palackého nám., Fikargasse – Fikarova ul. a tak podobně Jistebnická, Sedlecká, Zámecká
a Nová.

Stavby
V Hubově postavil  vilový domek č.  10 Jan Říha nákladem as 70 000 K. Velkou stavbu

provedla „Selecta“ na Větrově, kde mnoho lidu nalezlo také výdělek.

Změny vlastnictví
Karel  Šitner  předal  svému synu  Antonínovi  domek  čp.  55  s  pozemky,  Marie  Točíková

prodala  svůj  domek  čp.  73  společný  s  domkem  č.  57  Jiřímu  Proškovi,  hokynáři  za  6000  K,
jmenovaný domky přestavěl v jeden nákladem as 20 tisíc K.

Úmrtnost. Porodnost.
Během 14 prosincových dnů bylo zde několik pohřbů:  Frant.  Hudece,  rol.  z  Mozolova,

Václava Petra, rol. z Hubova č. 4, J. Kocíka, býv. hajného, ze Starcovy Lhoty, Hynka Hloucala, rol.
z Petříkovic a Frant. Jaroše, čet. št. stražmistra v Nadějkově. V r. 1939 v obci zemřelo 17 osob.
Narodilo se zde 12 dětí, 4 hoši, 4 děvčata.. Deset mužů, 4 ženy, 3 děti zemřeli.

Povětrnost
Počasí počátkem roku bylo proměnlivé, v březnu hojně sněžilo a mrzlo, zvláště v polovině

března.  Počátkem  dubna  pěkné  jarní  dny.  Od  9.-22.  června  pršelo  a  na  Křivoklátsku  i  jinde
způsobily deště zátopy. I jinak bylo počasí nestálé, rok více mokrý, než suchý. V srpnu i počátkem
září  bylo sucho a teplo,  takže se s polí  hladce sklízelo.  Po 12. září  začalo opět pršet.  V druhé
polovině listopadu mrzlo a sněžilo přechodně, pak deštivo. 

Pracovní
8. a 9. prosince hodně sněhu napadlo a muselo 45 lidí prohazovat cesty a silnice, což stálo

540 K. Se sněhem dostavily se i třeskuté mrazy, které potrvaly i v r. 1940.

Úroda
v letošním roce byla podprůměrná. Ovoce nebylo mnoho.

Knihovna
V půjčovacím období 29 čtenářů přečetlo 508 knih; na příspěvcích vybráno 50 K, dotace

obecní 150 K; zakoupena kniha: Maria „Nem, nem, soha“ za 114 K a J. Rys: “Židozednářství“ za
62,90 K. Seznam knih čítal 634 čísla.

Za silných mrazů vstupujeme do válečného roku

1940

1941



Počasí
Na Nový rok počalo mrznouti, sypal se sníh a tvořily se závěje, takže jimi přerušen provoz a

ani  pěší  se  na  cesty  navydávali.  V důsledku  toho z příkazu  okresního  úřadu  nařízena  pracovní
povinnost. Muži od 16-60 roků v počtu as 130 odklízeli sníh ve dnech 6. a 8. ledna. Snad by to bylo
vykonáno dříve, ale někteří raději křehli,  než aby se zahřáli prací. Prvního dne pracoval též Dr.
Musil, vnucený správce velkostatku a starosta obce Václav Souček.

Anonymy
29. ledna Provedeno na četnické stanici členy říšské policie vyšetřování anonymního udání

na Josefa Buzka, rolníka z Hubova, které bylo zasláno říšské tajné policii v Táboře a později i do
Prahy.  Zatčeni  Josef  Souček  a  Bohumil  Kos  z Hubova  a  odvezeni  do  Tábora.  Ježto  psaní
anonymních  dopisů  je  zavržení  hodný  způsob  mstivosti,  nehledě  k nepravdám  obvykle  tam
tvrzeným, nařízeno říšskou policií vyhlásiti v obci, že každý je povinen podání podepisovati svým
jménem, jinak se vystavuje stíhání a přísnému potrestání!

Pracovní
6. února Pracovní povinnost prodloužena následkem vánic 4. a 5. února.

Rozpočet
26. února Rozpočet na rok 1941 schválen obec. zast.  a vykázaný schodek uhražen 90%

přirážkou k dani činžovní (2446K90h) a 300% k daním ostatním (4827K40h) = 16684 K, schodek
16719 K.

Nedělní klid = obchody
K přípisu okresního úřadu o zavedení nedělního klidu v obchodech vyjádřilo se obec. zast.

11 hlasy kladně.

Úroků dělení
Fondové úroky v částce 1320 K rozděleny 18 osobám po 50 K, 14 po 30 K, na pohřebné

matky Anežky Koubové 100 K a zbytek ponechán pro nepředvídané výdaje.

Postřik
Postřik ovocného stromoví bude proveden v dubnu.

Domovské
Přijat do domovského svazku obce zdejší praporčík Jelínek z Prahy s rodinou. Také Josef

Jindrák,  zedník a Antonín Nygrýn, kolář s rodinami.  Do obce Osnice,  okres Jílové,  přijat  Josef
Plocha.

Komise
Do mléčné komise k výpomoci navržen Antonín Šitner z čp. 55.

Stromy
Vzhledem k elektrickému vedení  vykáceny  3  kaštany  u  flusárny  a  lípa  u  domku čp.  9

Mariana Václava Jandy, které obec prodala.

Poplatky
Usneseno zvýšiti poplatek z výdeje dobytčího pasu z 50h na 3K50h.



Příděly
Na XVIII. zásobovací období zmenšen příděl pšeničné mouky o 75 dkg. Nyní jest 6 kg

chleba, 1 kg 60 dkg pečiva nebo 1 kg 20 dkg mouky pš., 671/2 dkg ječné mouky, 371/2 dkg pšen.
mouky. Umělé tuky zvýšeny z 28 dkg na 441/2 dkg, sádla 32 dkg a těžce pracující mají ještě 32 dkg
přídavku na období.

Poštovné
Od  1.  ledna  nutno  známkovati  i  dopisy  mezi  úřady  známkami,  označenými  DMSZ

v obdobných hodnotách, jako u ostatní korespondence. Také paušální poplatek 50 h z poukázané
částky poštovní složenky změněn odstupňovaně: do 100 K=50 h, do 250 K=1K50h, do 1000K= 2K
a další zvyšování do 20000 K pak 10 K z dalších částek. Dodané peněz a balíků nyní odpadá.

Počasí
Po přechodném zmírnění ze dne 21. února změnilo sněhovou vánicí a bylo nutno obnoviti

pracovní povinnost 22., 24. a 25.února kdy dozíral Dr. Musil. Naši lidé chápou své povinnosti, když
jim bič práská nad hlavou, jinak více debaty, než práce.

Němčina
Zaměstnanci pošt učí se povinně němčině a učitelstvo má na vybranou, buď složit zkoušky

z němčiny do března příštího roku, anebo změnit povolání. Děti se mají co nejdříve naučiti říšským
hymnám: Deutschland, Deutschland — a Horst Weselově. – Do školy jsou opět zaváděny břidlicové
tabulky.

Schůze a hrozby
Počátkem února byla svolána okresním úřadem schůze samosprávných činovníků a N. S. do

Sedlce, kde vyzdvižena nutnost dobrého chodu zásobování.

Poměry
Jsou prý v tom směru vládě činěny výtky jakož i pro mírné stíhání obchodování „ na černo“

a nebudou-li vytýkané závady v rychosti napraveny, bude prý říše zásobovati jen svoje lidi a Češi se
pak budou muset zásobovati sami (ovšem, bude-li z čeho). Každý přestupek nařízení bude přísně
trestán vysokými tresty na penězích, na svobodě i na hrdle. Je prý proto nutné plniti předepsané
dodávky obilí, mléka, másla, dobytka apod. Na drahách započnou prohlídky zavazadel. Omezení
počtu protektorátního úřednictva a zaměstnanectva a  snížení  doby výslužby do 45 let  se  u nás
neprojevilo. Také před nedávnem rozvířená legionářská otázka článkem státního tajemníka, K. H.
Francka, trochu utichla a neměla u nás živné půdy k zásahu. Ať si kdo chce, co chce říká, banda
lupičů to přece jenom nebyla a sdružila je touha po národní a sociální svobodě, vlastně totéž, co
sdružilo stranu národně sociální v Německu. Ovšem Němci jsou početně velkým národem, my ne a
tak je nám předkládána nutnost ideologicky se přetvořit. Držme se pravdy a zůstaňme jí věrni!

Závody
10. března uspořádalo M. N.S. lyžařské závody na 10 km. I.cenu obdržel náčelník M.N.S.

Karel Kaprál, časem 1h 14 m 2 vt, II. Cenu Karel Běhal, lesní hajný, 1h 15m 3 vt, III.cenu B.
Jedlička, čet. Strážmistr 1h 17 m 3vt. Závodů se účastnilo 6 závodníků.

Příděly
17. března počíná XX. Zásobovací období a  snížena dávka obilí  pro samozásobitele ze

171/2kg na 14 kg žita nebo pšenice na 4 týdny. Krupičná mouka pšeničná nesmí se již vydávati
dospělým.  Pouze  děti  do  18  měsíců  obdrží  tuto  pokud  zásoby  stačí.  Ku  zlepšení  dávek  tuků
vydáván též umělý med pro dospělé 125 gr, pro děti 250 gr na období za cenu 12 K za kg.



Jugoslávie
25. března Jugoslávská vláda přistoupila k paktu tří mocností. Vzápětí došlo v Jugoslávii

k vojenskému převratu a očekává se konflikt s Německem.

Nemoce
Mezi dětmi se vyskytují spalničky, dospělí prodělávají chřipky a dostavují se zápaly plic a

pohrudnic.  Během  posledního  týdne  na  plicní  a  krční  souchotiny  zemřeli  v okolí  dva  mladí
hospodáři ( Josef Hadáček, rolník, Vratišov č. 1, Bohumil Hadáček, rolník, Vlksice, ve stáří 40 – 43
roků).

Ceny
Housata se kupují po 28 – 40 K, kůzle 50 K.

Válka
6. dubna na „květnou“ neděli o 6h ráno vydán říšským kancléřem jihovýchodní armádě rozkaz
k nástupu proti Řecku a Jugoslávii. Chvějme se o osud Jihoslovanů a ptáme se : Co udělá Rusko?

Lihoviny
Od 5. dubna zdražen líh z 59,50 K na 67, 50 K. Výrobci lihovin a obchodnící zásoby, pokud

přesahují 10 l, jsou povinni přihlásiti a zdaniti 10 K z 1 l. Rum stojí 34,50 K, žitná 17,50 K, punč
29,20 K, brandy 47,20 K, kmínka 40% 39,20 K.

Sokol
13. dubna zastavena činnost Tělocvičné jednoty Sokola zabaveno jmění. Toto opatření týká

se všech sokolských jednot. Zjištění a zabavení jmění provedeno 2 úředníky okresního úřadu dnes,
na hod boží velikonoční. Inventář ponechán zatímně v obci. Na vkladních knížkách měl spolek as
1500K, má hrazdu, bradla, koně, kladinu, kruhy (vzduchovka a pamětní kniha uschovány). Prkna
z podia a látkovou oponu převzal Čtenář. Ochot. Spolek Fikar.

Příděly
Počínaje XXI. zás. obdobím (od 14. dubna) změněny dávky potravin takto: 1. týden „a1“

místo 71/2 dkg krupičky 71/2 dkg krup. Na b1-3 místo krup a krupek jsou ovesné vločky ve stejné
dávce 71/2 dkg, a 2-71/2 dkg těstovin beze změny,“ a 3“ místo ječné mouky luštěniny 71/2 dkg,
které již delší dobu nejsou a tedy patrně odpadnou, na „a4-b4“ po 71/2 dkg bramborové škrobové
mouky. Pšeničnou krupičku dostávají děti na „c d e f“ po 175 gr do 6 let a není- li, tedy krupičnou
mouku.

Setí,
které  bývá  již  v proudu,  pro  nepříznivé  počasí  ještě  nepočalo.  Osivo  museli  lidé  opět

kupovati, ježto ozimy vyhynuly. Přidělené osivo pšenici a ječmen rozděluje hospodářské družstvo.
Červeného jetele jen asi 10% přihlášeného množství dostávají lidé k setí a zbytek švédského jetele.

Pohřeb
16.dubna pohřeb tříletého chlapce řídícího učitele Karla Krejčího, jenž po lehkém průběhu

spalniček  onemocněl  zápalem  průdušek,  konal  se  za  doprovodu  malých  i  velkých  drůžiček  a
mládenců. V čele šly bílá a černá drůžička, nesoucí papírovou podušku se zlomenou svící.

Válka
18. dubna kapitulovala Jugoslávie po odtržení Chorvátska, které se prohlásilo samostatným



Dar N. S.
V měsíci dubnu obdržel Josef Maroušek z Kaliště z akce „ mladí sobě“ dar do manželství

1000 K.

Tresty

Trestním nálezem okresního úřadu v Sedlčanech
Ze dne 25. dubna 1941, čj. 21563/1941 byl pro přestupek § 10 vl. nař. č. 211 Sb z. a nař. z r. 1939 a
výnosu min. zem. čj. 87507-IV-C-1939 ze dne 14. XII. 1939 odsouzen k   pokutě K 20. 000,- 
v případě nedobytnosti do vězení na dobu 2 měsíců a k  trestu vězení na dobu 14 dnů a k uveřejnění
trestního nálezu v denním tisku,
Jan Pejša,
řezník, Nadějkov, okres Sedlčany,
pro porážení vepřů na černo a prodej masa bez potravinových lístků. 88077
Velmi citelně postižen nájemce řeznictví v Nadějkově č.18 Jan Pejša, vyměřenou mu pokutu, až
dosud zde nejvyšší.

Zákazy
Den 1. května prohlášen za den klidu, ale zakázány veřejné oslavy, neb nošení trikolorových

a rudých odznaků. Také zakázáno „pálení čarodějnic“ a stavění „máje“.

Úmrtí
12.  května zemřel  ve  Wurzburgu  v Bavořích  Karel  Beck,  bývalý  majitel  zdejšího

velkostatku, kam se s rodinou odstěhoval.

Příděly
Dávky mýdla činí: 125 gr mýdla 250 gr mýdlového prášku na (měsíc) šest týdnů. O mýdle

nutno prodavačům vésti  přesné záznamy a ústřižky na odběr  za I-XX. Období (do 1.11.  1940)
nařízeno odvésti okresnímu úřadu s výkazy o mýdle.

Oslava
18.  května na  nabídku jistebnického hudebního kroužku,  kde účinkují  i  naši  hudebníci,

uspořádána oslava  na počest  hudebního skladatele  Antonína  Dořáka  v sále  hostince  „u Jandů“.
Hudbu řídil odborný učitel K. Kratochvíl. Též učinkovala pěvkyně uč. Kaiferová a Laudová. Místní
pořad vyplněn výstupy dítek a mužským i smíšeným sborem, který nacvičil odborný učitel Jaroslav
Veselý, působící v Chyškách a dirigoval Antonín Šitner z čp. 55. Účast byla pěkná. Vybráno 1800,-
K a  z toho  účinkujícím  z Jistebnice  vyplaceno  1300  K,  čistého  výtěžku  nebylo.  Účinkujícím
poděkoval místní vedoucí N.S.

Účty
26. května schváleny obecní účty za r. 1940 spolu s účty osadními Nadějkova, Kaliště a

Hubova.
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Ponocný
Odměna ponocnému stanovena na ročních 1000 K.

Škola lidová
Usneseno zříditi hospodářskou školu lidovou v Nadějkově a k Chyškám se nepřipojovati.

Rovněž má býti  podán protest  proti  zařazení  Kaliště  do obvodu újezdní  měšťanky v Chýškách,
třebaže některé děti tamní školu navštěvují vzhledem k nedostatku této školy zde, ač se obec o ní po
několik let již uchází.

Elektrisace
Na dokončení prací věnováno dělníkům ¾ hl piva.

Domovské
Jan Vacek z Mostecka přijat s rodinou do zdejší obce.

Zalesnění
Za práci s vysázením 12.200 lesních sazenic na obecních drahách usneseno platiti 2 K na

hodinu.  Hájením pověřen  Bohuslav  Čipera,  domkář  čp.  16  (15).  Za  odměnu  obdrží  díl  trávy.
Velkostatku zaplaceno za sazenice 1 342 K.

Poplatky z obecních pozemků, pokud držitelé je užívají jako zahrádek, stanoveny na 10 hal
ročně z 1 m2. Usnesení vyvolala žádost Josefa Kaprála, pekaře, o pronájem místa pro zahrádku u
farní budovy.

Zalesnění započato se zalesňováním obecních pastvin z popudu okresního úřadu. Dřívější
návrhy občanů byly odmítány, hlavně držiteli dobytka, kteří namítali, že by byli zkráceni v pastvě a
tím i v počtu dobytka. Mocí nařizovací to šlo tedy snáze, než lidovým rozhodováním, které bývá ku
všem novotám,  byť  prospěšným,  zaujato  a  každé  nové dílo  se  potkává  s odporem a  protesty.  

Dělnická práce stála 1830 K (8 prac. hodin denně po 2K).

Divadlo M. N. S.
8. června sehrána M. N. S. a členy „Fikaru“ satirická komedie J. Wernera U pokladny stál.

Účast byla hojná vzhledem k zákazu tanečních zábav a hrálo se odpoledne i večer. Příjem činil 2205
K, z čistého výtěžku 1450 K a zaplacení 362 K 50h „Fikaru“ věnován zbytek škole.

Knihovna
12.  června podal  knihovník zprávu knihovní  radě (  V. Souček,  A.  Bidlo,)  a letopisecké

komisi  (B.  Veselý,  V.  Souček,  Jar.  Benda)  o  stavu  knihovny  a  přečetl  poznámky.  Družstvo
hospodářských  lihovarů  v Praze  darovalo  10  brož.  knih.  Dále  za  smutnou  povinnost  považuje
sděliti,  že  z nařízení  okresního úřadu byl  nucen vyřaditi  legionářské spisy a ostatní,  související
s dřívějšími  státoprávními  poměry,  jakož  i  knihy některých francouzských a anglických autorů,
kromě klasiků.  Vyřazeno  47  knih,  které  uloženy  u  knihovníka  a  na  obecním úřadě.  Knihy  B.
Benešové: Úder a V. Rakouseb: Vojkovičtí a přespolní odebrala četnická stanice. Knihy půjčoval
Antonín Šimák. 30 čtenáři přečteno 786 knih a na příspěvcích zaplatili 79 K. Zakoupeny 4 brožury
od  Moravského  kola  spisovatelů,  dále  kniha  „Nem,  nem,  soha“  ze  dřívějška  zaplacena,  na
doporučení ministerstva zakoupena kniha: Podblanicko. M.N.S. věnovalo nástavkové skříně za 410
K. na výzvu okres.  úřadu zda si  obec přeje  zařaditi  německé knihy do obecní  knihovny podle
návrhu zem. Rady (Oberlandrat) z Tábora, odpověděl knihovník záporně, ježto pro neznalost řeči,
ležely by knihy ladem. Obecní úřad zakoupil 31 svazků válečné literatury za 605 K.

Sbírka
15. června provedena sbírka na „Národní pomoc“ do pokladniček, umístěných pod lipou

před kostelem a vybráno 109 K.



Elektrisace
19.  června ve  čtvrtek  prožilo  nadějkovské  občanstvo  jeden  ze  vzácných  slavnostních

okamžiků.  Přijela  kolaudační  komise  jihočeských  elektráren,  aby  prohlédla  síť  a  v případě
bezvadnosti zapjala proud do obce. Ačkoliv měla býti zatímně zapojena pouze šlechtitelská stanice
Selecty na Větrově, podařilo se jednáním se členy komise zapojiti též. Část Nadějkova pokud stačil
čas  a  tak  o  ¾  7h  večer  zazářilo  v hostincích,  v živnostech  a  některých  soukromých  domech,
očekávané a toužené elektrické světlo! Ostatní budou zapojeni příští týden.- Všechno jakoby znovu
ožilo. Obecní strážník Václav Sazima rachotem bubnu a pozdviženým hlasem oznámil slavnostní
zasedání obecního zastupitelstva v hostinci u Pánků č. 46 (nájemce K. Nymš), ku kterému pozváno
občanstvo. Z hostince „u Jandů“ ozvalo se právě na síť zapojené radio a lidé zkoušeli, jak jim to
svítí.  Kolem  9h  večer  zasedalo  obecní  zastupitelstvo,  kolaudační  komise  a  občanstvo  „ve
svátečním“ kolem prostřených stolů v sále. Po uvítání starostou Václavem Součkem ujal se slova
kronikář jako místní vedoucí N.S., aby načrtl historii elektrisace a jejího budování v Nadějkově.
Poděkoval všem, kdož o uskutečnění díla se zasloužili a to jak obec. starostovi a zastupitelstvu, tak i
správě  šlechtitelské  stanice  Selecty,  správě  velkostatku,  Ing.  Čechovi,  který  převážně  prováděl
vnitřní  zařízení,  správě  jihočeských elektráren  a  všem jmenovaným i  nejmenovaným.  V závěru
pronesl přípitek na zdraví všech, kteří na eletrisaci pracovali, na zdar obce i všech podniků, kteří
v budoucnu elektrických zdrojů budou užívati  s přáním, aby všem elektřina k rozkvětu sloužila,
zakončiv pozdravem „Vlasti zdar!“ za zvuků místní hudby pak pokračovala zábava. K elektrizaci se
připojilo 87 čísel  v Nadějkově, 17 v Kališti  a 7 v Hubově.  Radioaparátů jest  v obci  14.  Náklad
občanstva na zařízení vnitřní a motory činil 272.228 K 40 hal, na vnější přípojky 55.344 K 60 hal
po odpočtu 40% subvence. Obec vynaložila na stavbu 151000 K. V nákladech nezapočtena Selecta,
která zaplatila společný transformátor pro osadu Kališť.

Odhad nemovit.
19. června proveden okresní komisí odhad domu č. 20. vzhledem k jeho prodeji firmě Baťa

ze Zlína. Odhadní cena stanovena na 74 280 K.

Válka
22. června vzniklo válečné nepřátelství mezi Německem a Ruskem a tím se válka rozšířila

do nových velikých rozměrů.

Divadlo školní
Školní dítky sehrály div. hru : Krakonoš a kmotr Kalous za obstojné návštěvy vzhledem

k pilnému sušení sena. Výnos bude použit na zakoupení školního rozhlasového přijímače.

Sbírka
Sbírka barevných kovů v obci vynesla 23 kg různých kovů.

Biograf
30. června přijel pojízdný biograf.  Také venkovský cirkus s několika koníky, buvolem a

krávou, aby tu za vstupné 4-5 K uspořádal dvě představení. Biograf hodlá zůstati do konce roku.

Příděly
Na zvláštní ústřižek potravinových lístků (h1) vydáván mimořádný příděl 1 kg cukru v době

od 1. – 12. července.

Knihovna
14. července zabaveno z příkazu okresního úřadu místní četnickou stanicí 7 knih ruských

autorů:  Čirikov,  Cizinci,  Dančenko:  V zapomenuté  pevnůstce,  Dostojevskij:  Zápisky  z mrtvého
domu, Kuprin: Sulamit, Lejkin: Naši v cizině, Michejev: Tajemství zlatých dolů, Turgeněv: Rudin.



Příděly
Vydány spotřebitelům lístky na mýdlo na 10 zásobovacích období po 6 týdnech počínaje 1.

srpnem. Pro osoby od 8 let činí příděl 125 gr mýdla a 250 gr. prášku, pro děti do 2 let ještě 150 gr
jemného mýdla a pro děti od 2-8 let ještě 750 gr mýdlového prášku, který lidé všechen nevybírají.
Mýdlo je podřadné jakosti.

Mince
Podle  vyhlášky  min.  financí  jsou  do  konce  července  brány  z oběhu  niklové  5  K,

mědiniklové 1 K do konce září 50 h, 25 h, 20 h 5 h.

Myši – trávení
16. července z příkazu okres. úřadu prováděno hromadné trávení potkanů a krys. Přípravek

obec povinně odebrala a rozdělila občanům k použití určeného dne.

Elektrisace
Placeno za povozy velkostatku 2 424 K , Frant. Márovi 1 283 K Josefu Buzkovi 1 370 K a

za skladování materiálu Josefu Weigerovi 2 500 K.

Domovské
Z obce  Petříkovic  přijat  František  Fara,  tesař  pracující  u  velkostatku  a  bydlící  v čp.  54

s rodinou.

Komise
ustanovena pro dodávku jatečného dobytka.  Členy jsou: Josef Fořt,  hospodářský správce

velkostatku,  Václav  Bláha,  domkář  v Kališti,  Jan  Janoušek,  rolník,  Hubov.  Členy  komise  pro
dodávku brambor ustanoveni  :  František Horych, kovář  v místě,  Josef  Kotalík,  rolník v Kališti,
Josef Kolář, rolník v Hubově.

Elektrisace
Za skladování součástek vyplaceno Boženě Machutové z Kaliště 196 K.

Domovské
Jaroslav Maroušek s rodinou přijat do Kladna.

Dražba
lesní trávy z vysázené plochy pastvin vynesla 545 K.

Odstředivky
21. července odstředivky na mléko a soudky na máslo lidem úředně zapečetěny.

„V“
Okresním úřadem doporučeno na veřejných i soukromých budovách a prostranství vyznačiti

písmeno „V“. (Viktoria – vítězství jest heslem dne vzhledem k válečným úspěchům říše.) Obecní
úřad najal  holiče,  Karla Kalinu,  který na vratech domů,  plotech i  chodnících toto „V“ zřetelně
vyznačil vápnem. Zvláště ve městech vše hýří znakem vítězství. Připomíná nám to doby volebních
kampaní. Heslo povzbuzující a dělající náladu!

Hlídky
požární ku zamezení sabotáží nařízeno konati ve dne i v noci od 24. července. Ve schůzi za

tím účelem konané usneseno vzhledem k tomu, že jsou přes den lidé v polích, konati hlídky pouze
přes poledne od 12-14 h a to dívky od 18-25 roků, večer od 20 – 1 h a od 1 – 6h vždy dva muži od



18 – 60 roků na stanovišti na vrchu k Číčovicům, kde zřízena bouda. V hasičské zbrojnici bude
v pohotovosti člen sboru po celou noc.

Sbírka
Uspořádaná obecní sbírka na německý Červený kříž vynesla 346 K 25 h.

„V“
Došlo  nařízení,  aby  úřední  budovy  a  potravinářské  obchody  byly  opatřeny  prapory

s V v červeném anebo bílém poli. Pro nedostatek látky možno zakrýti znak hákového kříže přišitím
„V“.

Příděly
Na XXIV. období na ústřižky a4 a b4 vydáván zvláštní příděl cukru 500 gr. vyjma židů.

Kartotéka
30. července podle nařízení založena popisná kartotéka občanstva tou dobou v obci byť i

přechodně bydlícího. Kartoteční lístky sepisovány v hostinci „ u Kramperů“ obecním starostou a
devíti pomocníky ručně hůlkovým písmem a na strojích. Celkem sepsáno 612 kartotečních lístků.

Odvody dělníků
4. srpna proveden v Sedlčanech odvod dělníků pro Říši, zvláště stavebních a pracujících na

okresních silnicích. Od nás odvedeni Štěpán Šitner z čp. 28, Jaroslav Říha z čp. 81a bedřich Havel
z čp.77, kteří mají nastoupiti cestu 6. srpna.

Ovce
Prostřednictvím Hospodářského družstva ze Sedlce dovezeno pro obec a okolí 32 ovcí, které

prodány po 14 K 20 h za 1 kg ž.v., takže za kus se platilo od 300 – 500 K, cena s poplatky činila 16
K za 1 kg ž. váhy. Také došla selata podle přihlášek za 22 K 1 kg živé váhy.

Kuřivo
Od 1. srpna omezen nákup kuřiva pro trafikanty na 70% a pro kuřáky 10 cigaret denně.

Kuřáci se musí přihlásiti do 8.srpna jako stálí zákazníci v trafice, kde jim bude kuřivo vydáváno.
Cena následkem válečných přirážek se zdvojnásobila. Od 1. září dostává kuřák 30 cigaret, od 22.
září 40 cigaret týdně.

Příděly
Ve 26 zás. období od 1./9.– 28./9. odpadl příděl 16 dkg syrového neb 12 dkg škvařeného

sádla a místo něj přidáno 8 dkg margarinu. Měsíční dávka obilí pro samozásobitele činí 141/2 kg
žita nebo pšenice, které má být nejvýše 5 kg. Pšeničná krupička pro děti do 6 let se v tomto období
nevydává,  ježto  mlýny  pro  nepoměrné  vymílání  (  z 1q  4  kg)  ji  nedodaly.  Týden  přechodného
nedostatku chleba nahradili lidé z Jistebnice. Příděl hráchu zvýšen z 15 na 30 dkg.

Škola
Školní  vyučování  započalo  jako  obvykle  dnem  1.  září.  V první  třídě,  kde  doposud

vyučováno  podle  slabikářů,  zavedeny  „Poupata“.  Dne  11.  září  zavedeno  pro  všechny  třídy
rozhlasové zařízení nákladem as 6000 K, místní Kampelička přispěla částkou 500 K, Čtenářsko-
ochotnický  spolek  Fikar  1000 K.  jedná  se  o  přeložení  školního  prázdna  ze  čtvrtka  na  sobotu.
Vyučováno jest v šesti třídách, z nichž jedna umístěna v čp. 4 (u Josefa Reichla) již po několik let.
Správcem školy jest Jaroslav Benda po Karlu Krejčím, který přesídlil do Střezimíře, odkud pochází.
Mimo správce školy působí zde : Antonín Chomout,  Anna Slunečková, Věra Veselá,  Miloslava
Bohatová – Chomoutová (dom. nauka), Eliška Hříšná a Josef Sedláček. Na školský rozhlas přispěli



ještě: Mládež N.S. 1000 K, Bohuslav Veselý, farář, 100 K, Karel Veselý 100 K, Hospodář. záložna
ze Sedlce 600 K, občanská záložna, tamtéž, 100 K Selecta 100 K, a ze školního divadla 900 K.

Židé
Od  19.  září jsou  povinni  všichni  židé  nositi  žlutou  šesticípou  „Davidovu“  hvězdu  na

modrém podkladě a na vrchním oděvu.

Hlídky „V“
21. září odvolány hlídky v polích a rovněž sejmuty prapory s „ V“

Stav výjimečný
27. září vyhlášen civilní stav výjimečný na území Protektorátu. Podle rozhlasových zpráv,

požádal  říšský  protektor,  svob.  pán  Konstantin  Neurath  Vůdce  o  zproštění  úřadu  vzhledem
k zdravotnímu stavu.  Žádosti  nebylo vyhověno a po dobu dovolené zástupcem ustanoven S.  S.
Obergrupenfuhrer a generál policie Heydrich, který vyhlásil dnem nástupu výjimečný stav a již dne
28.  září  vykonáno  6  rozsudků  zastřelení  pro  velezradu,  nošení  zbraně  a  sabotáž.  Tresty  Mezi
odsouzenými byl bývalý armádní generál Bílý a divisní generál Vojta. Dne 29. září vykonáno 20
rozsudků smrti a 30.září dalších 58 rozsudků. Jména jsou uvedena jen v několika případech, mezi
nimi  zemský náčelník  Sokola  Dr.  Pechlát,  Karel  Čapek,  plukovník  v.v.  a  jiní.  Dne 1.  října  39
rozsudků smrti  a  228 případů postoupeno tajné státní  policii,  až  dosud 142 rozsudky smrti,  ve
kterých  v menším  rozsahu  se  pokračuje.  Organizace  sokolská  rozpuštěna  a  jmění  propadlo  ve
prospěch  říše.
(Vypadá to jako za knížete Lichtenštejna! Až dosud si lidé dosti volně vyměňovali názory a humor
neutuchal.  Myšlení  a  konání  až  do  nástupu  zástupce  protektorova  dalo  by  se  vyjádřiti  dvěma
anekdotami. Anekdoty Rozdíl: mezi hřbitovem a Nár. souručenstvím žádný, musíme tam všichni! –
Návštěva u Neuratha: President Hácha dívá se na hodiny a jeví nervositu – blíží se šestá, protektor
pozoruje neklid a dí : „Nač ten spěch, pane presidente, poslechneme si cizinu společně!“ Na poslech
zpráv z ciziny ustanoven totiž trest smrti.)

Příděly
Ve 28. období vázána též marmeláda na lístky a vydáno buď 45 dkg cukru aneb místo něj 70

dkg marmelády. Na toto období nevydává se čaj, cikorka jen do vyčerpání, taktéž i obilná káva,
místo těchto vydává se kávovinová směs.

Soupis zvířat
24.  října proveden  „důkladný“  soupis  hospodářského  zvířectva,  kromě  slepic.  Možno

beztrestně opravit dřívější hlášení. U velkostatku, kde mají hejno husí as 70, nepřihlásili ani jednou.

Přirážka válečná
Od 3. listopadu vstupuje v platnost zvýšení válečné přirážky na tabák (30%), šumivá vína a

lihoviny (10 K na 1l líhu více) a stojí líh 1 l 70 K 50h, rum 38K50h, punč 32 K 20h.

Sbírka N.P.
provedená ve dnech 1. – 9. listopadu, vynesla 510 K včetně příspěvku obce 125 K vzniklého

výběrem elektrizačních poplatků za přípojky. Kampelička poukázala svůj příspěvek 285 K přímo.

Úroky
12.  listopadu úroky z chud.  fondů rozděleny 19 osobám po 80K a  14 osobám po 40K.

Publikace , které obci byly zaslány (Německý voják a o vzniku války) rozdány členům obecního
zastupitelstva.



Dohlížitel dobytka
Podle přípisu okresního úřadu č.  47835 z 19.září  usneseno zařditi  prohlížitele  dobytka a

masa do služebního poměru zaměstnanců v obci a bude s ním uzavřena smlouva. Jest jím Karel
Barda, domkář a vyučený řezník z čp. 45., který konal prohlížitelský kurs v Táboře.

Elektrisace
Usneseno od 1. ledna 1942 vybírati za použití proudu z 1 Kwh 50 haléřů (Povoleno 10 hal.)

Dávky
Rovněž ze zábav usneseno vybírati dávku dle rozprodaných vstupenek.

Knihovna = Dar
13. listopadu obdržela obecní knihovna dar ministerstva školství a národní osvěty a sice dvě

knihy: W. Schwarz: Věčné Čechy a Dr Ed. Winter: Tisíc let duchovního zápasu.

Příděly
Ve XXIX. zás.  období od 24.1 1.  – 21.  12.  obdrží  spotřebitelé  opět mimo pravidelného

přídělu 1200 gr cukru ještě 450 gr cukru nebo 700 gr marmelády. Těžce pracující ze zvláštního
přídělu 420 gr umělého tuku obdrží  350 gr.  U nás jsou to  stálí  zemědělští  dělníci,  kteří  mimo
normálního přídělu dostávají 320gr um. Tuku a 120gr sádla. – Snížena dávka mléka pro dospělé
místo 10 ½ dkg 16 dkg másla na období.

Mlýny
Od 25. listopadu samozásobitelelé obilím musí obilí do mlýna a melivo ze mlýna odvážeti

společným povozem přesně dle stanovených dávek, který činí 14 kg na osobu a měsíc. Pro zdejší
obec ustanoven mlýn Petra Kubky v Hodkově č.9. (samota Slabov). Každý mleč musí míti mlecí
povolení a mlýny, které nemají povolení okresního úřadu, mlíti nesmí.

Utonutí
2.  prosince konal  se v Jistebnici  pohřeb dvou chlapců Dohnalových (9 – 11r.),  kteří  při

bruslení utonuli na rybníce Novém v Jistebnici.

Doba uzavírací
stanovena pro obchody pro zimní měsíce od pondělka do pátku od 8 – 13 a od 15 – 18.30 h,

v sobotu od 8 – 12.30 h a od 14 – 17 h. V ostatních měsících od 1/4 – 30/9 otevírají se obchody o ½
hodiny dříve a zavírají o ½ h později kromě soboty.

Válka
8. prosince zahájilo Japonsko otevřené nepřátelství se Spojenými státy severoamerickými a

Anglií a Německo vypovědělo rovněž válku U.S.A.

Obilí
Do  15.  prosince nařízeno  zemědělcům pod  pohrůžkou  stíhání  přísnými  tresty  přihlásili

veškeré zásoby obilí veškeré zásoby obilí a tyto po odečtení samozásobitelských dávek odvést do
skladišť komisionářů.

Rozpočet
19.  prosince schválen  obecní  rozpočet,  vykazující  schodek 15.986 K,  který  má býti  uhražen :
zavedením dávky z elektrického zdroje a to 10hal. Z Kwh, z obývaných místností po 15 K, 80%
přirážkou k činžovní dani (2397) 1918,- , 290% k ostatním daním (4833) 14.015 K, neuhraženo 53
K. Počítá se s výnosem dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí v obnosu 6000K ze zábav 2500,-



z vyrovnávacího fondu 3650K,  z elektrické  energie  2500,-  a  z bytů  4500K.  Výdaje  :  na  školní
paušál  250,-,  schodek  školního  rozpočtu  5230  K,  školní  paušál  do  Chyšky  1049,-,  na  obec.
knihovnu 306K, na paměť. Knihu 50K. Na ústřední správu 9700K, na sociální péči 100K na dluh u
Zem. Banky 9267,- K. Chudinský rozpočet vykazuje přebytek 90 K.

Elektrisace

Náklad na zřízení transformátoru Kališť – Větrov   22 652,93 K
„ „ „ sekundární sítě „ „    24 181,07 K
___________________________________________________________________

46 834,- K
– 45% subvence      21 075,30 K
___________________________________________________________________

25 758,70 K
Ježto Selecta dala 45000 K, vráceno 19.241,30 K.

Divadlo
26.  prosince sehrálo  členstvo  „Fikaru“  divadelní  hru  F.  Šamberka:  Jedenácté  přikázání.

Vybráno  1720K.  Vydání  1093,30  K  zvětšeno  v položce  obecní  dávky,  která  stanovena  dle
prodaných lístků na místě dřívějšího paušálu.

Populace
V letošním roce narodilo se na zdejší farnosti 11 dětí, 6 hochů a 5 děvčat, zemřelo 10 osob

(6 mužů, 2 ženy, 2 děti), oddáno 8 párů.

Osevní plocha
Předpis osevní plochy činil : 28 ha pšenice (ozimné nejméně 19 ha), 64 ha žita, 30,0 2 ha

ječmene a 22,23 ha ovsa.

Sklizeň
Sklizeno 438,81 q žita, 273,49 q pšenice, 339,94 q ječmene, 351,90 q ovsa, z toho nuceně

odevzdáno 169,90 q žita, 90,28 q pšenice, 52,48 q ječmene a 37,35 q ovsa. K setí přikoupeno od
Selecty 41,75 q žita a 10,50 q pšenice.

Dodávky
Předepsaná dodávka brambor činila 2780q a dodáno 2450,25q. Dodávka dobytka : 16 krav

ve váze 65,10 q 36 jalovic ve váze 106,64 q, 19 volů o váze 83,40 q, 22 prasat o váze 15,16 q a 53
telata o váze 32,68 q.

Počasí
V dubnu chladno a deštivo. Prvé dny květnové rovněž pršelo i sněžilo. Počátkem června

teplo, později přechodně deštivo, v druhé polovině velmi pěkně, takže senoseč úspěšně započala.
Koncem června a počátkem července až do 6. deštivo. Počátek srpna slibně zahajoval žně, ale již 6.
Se velmi ochladilo a pršelo, takže nebylo lze ve žních pokračovati až teprve od 14. srpna se ustálilo
na týden a omožnilo další žňové práce. Později přechodně pršelo. Dne 31. října napadlo hojně sněhu
a byly i  závěje. Studené počasí potrvalo i v listopadu. Polní práce nebylo možno ani dokončiti,
zvláště  když  nařízen  urychlený  výmlat  obilí.  Bylo  žádáno  o  1100  litrů  benzinu  na  výmlat  a
obdrženo 843 litry. Mnoho půdy zůstalo neoseto a brambory nedobyty, třebaže se práce konaly za
nepříznivého počasí až do prosince,  kdy zůstalo beze sněhu. Teprve 24.  prosince napadl sníh a
umrzlo.



1942

1943

Příděly
Na vánoce měly býti rozdělovány na dětské lístky mandle a hrozinky, ale došly o 3 neděle

později. Bylo vydáváno po 10 dkg jedněch, neb druhých. (10 dkg hrozinek 2,80 K, mandlí 6,80 K)
Sušené švestky, ořechy, pomeranče nebo citrony jsme neviděli. Příděl cukrovinek činil 20 dkg, ale
jen pro některé obce. Od 44. zás. období (17.1.) budou období krýti s obdobími v Říši, takže toto
bude třínedělní a od 7./2. bude se počítati 46. období. 

Vstupujeme do letošního roku s nadějemi, že snad válka nebude tak dlouho jako byla. Že
nad prostorem Čech a Moravy nespadla žádná puma, musíme vděčiti osudu. Věříme, že náš národ i
vlast jsou v rukou Prozřetelnosti, která nás neopustí! – Od 1. ledna je také petrolej na lístky, vydané
do konce r. 1944. a sice příděl činí na leden až březen na domácnost po 2 l, s osvětlováním chléva 3
l. 

Pracovní
26. února učiněn projev vlády k zahájení mobilisace sil k totální válce, která má postihnouti

mnoho lidí a i živnosti budou za tím účelem uzavírány. Panuje nejistota o tom, kdo bude povolán a
které živnosti uzavřeny. Potravinářské obchody jsou zatím vyjmuty a ty podniky, které pracují pro
brannou moc neb říšské účele snad také mají naději na obstání. Zde pracuje pro Říši truhlář Jindřich
Bradáč (má zakázku 300 stolů a 50 z nich hotových). Kromě šití vojenských obleků krejčími, jiné
dodávky zde zatím nejsou. – Někteří  dělníci  z Říše se vrátili  jako pro tamní práci  nezpůsobilí.
(Jaroslav Dvořák z Kaliště.  Josef Podzimek je na zdravotní dovolené.  Jinak v Německu pracují:
Jaroslav  Mol,  Emil  Kabát,  Bedřich  Havel,  Štěpán Šitner,  Václav  Zelenka,  Václav  Mol  a  Josef
Koptiš.)

Stromořadí
topolů u silnice k Jistebnici  v počtu 30 vykáceno následkem zmrznutí v minulých létech.

Zase jedna ozdoba obce zmizela. 

Kampelička
7. března konala valnou hromadu. Účetní uzávěrka za r. 1942 vykazuje obraz 4,942.614 K,

stav vkladů na vkladní  knížky 2,290.809,-,  na běžné účty 98.234 K, zápůjček 569.415 K, stav
reservního fondu 121.177 K, zvláštního fondu pro kurs. rozdíly na cenných papírech 28.311 K;
uložené přebytky u ústředí 1,523.620 K. Zisk čistý činil 539,- a členů je 207.

Poplach
19. března o ¾ 10h večer vyrozuměna čet. stanice, že v lese Bečovém u Vlksic byli zjištěni

4 muži neznámého původu. Vyhlášena pohotovost a většina mužů svolána ku hlídání silnice a okolí,



aby  bylo  zjištěno,  kam neznámí  směřují.  Pohotovost  vyhlášena  ve  všech  obcích  od  Kovářova
k Opařanům. V lese u Sepekov (Chlum u Božetic) nalezen jeden z neznámých ve spánku; byl to
ruský zajatec, vysílený, se dvěma bramborami v kapse. 

Příděly
Od 5. dubna vázáno také droždí na lístky a sice 40 gr na osobu a období, což nestačí běžné

potřebě. Od 12. dubna zmenšen příděl kuřiva ze 40 na 35 cigaret týdně a odpadly přídavkové lístky
pro dělníky.  

Rozpočet obecní
27.  února  schválen  rozpočet  na  r.  1943.  Schodek  činí  25.151;  usneseno  zavésti  dávky

z používaných místností (15 K) z elektrické energie, dále obec. přirážkou 80% k dani činžovní (ze
základu 2538,30 = 2030 a 290% k ostatním daním ze základu 7970,15 = 23114) byl by schodek
uhražen. 

Potřeba rozpočtová: Úhrada:
Ústřední správa 14.862,- K       - 
obecní jmění   1.720,- K    4.205,- K
bezpečnost   5.046,- K    3.585,- K
obecní přirážky         - 13.500,- K
zdravotnictví   2.570,- K
komunikace   1.200,- K
sociální péče   3.500,- K
školství   9.942,- K
na dluhy   4.242,- K                                                              

43.102,- K  17.951,- K

Elektrisace: stav dluhu ku 31/12 1942           K 88.605,-
                    úroky na rozpočtový rok  K 4242,-
                    na splátku  K 73.455,73

V rozpočtu navržena odměna starostovi 4500,- (+500,-), pokladníkovi 2000,- (+500,-), strážníkovi
1200,- (+200,-) náhrada hotových výloh 2000,- (+500,-) čištění a úklid 600,- (+550,-) psací potřeby
1362,- (+662,-) poštovné a poselné 1200,- (-300,-) členství ve svazu 120,- (-80,-). Obecní budovy:
opravy  500,-  (+100,-)  kominík  a  pojištění  400,-  (+50,-),  daně  370,-  (+70,-)  pozemková  450,-
(+50,-). Bezpečnost: hasičský sbor 2746 (+) ponocnému 1000 K, na hasič. skladiště 1100,- (-300,-).
Zdravotnictví:  byt  lékaře  1500  K,  udržování  studní  (čtyřech)  600,-  (+450,-),  drnomistr  470,-
(+170,-).  Schodek  rozpočtu  chudinského  3300,-  (+)  humanitním  spolkům  100,-  (+)  starobní
podpory 100,-. Školství: schodek škol. rozpočtu 6421,- (+641,-) újezd Chýšky 1083,-, školní paušál
250,-, lidová škola 1838 (+) obecní knihovna 300,- (-10,-) pamětní kniha 50,- K. Úhrada: snížena
v hl. II. z polí o 300,- (na 2200,-) za lesní trávu 500,- (+) nájemné 1160,-, z cen. papírů 45,-. Dávky
ze zábav 1000,- z přírůstku hodnoty nemovitostí 1500,- (-2900,-) z používaných místností (platí se
z každé obytné místnosti) 6060,- (+1560,-), 10% z porážek 350,-, z elektr. energie 730,- (-1770,-)
z úředních výkonů 600,-  (+50,-).  Příděly:  z vyrovnávacího fondu 3711,-  (+126,-).  Z komunikací
50,- (poplatky za používání obec. statku) (+).



Obyvatel
má toho času obec 569.

Účty
za r. 1942:                                  Příjem:                                 Vydání:  
Ústřední správa 1383,50 K  13546,95
obecní jmění 3322,- K  1907,60
přirážky 58600,15 K  3354,60
příděly 3695,70 K  - -
bezpečnost 22,- K  2801,50
zdravotnictví 3535,80 K  2400,-
komunikace 7838,20 K  11222,50
zemědělství 29032,- K  28948,60
sociál. péče 862,80 K  1202,80
školství  - - K  6450,-
dluhy                                          1,50                       K                 69395,40  

108.293,65 K  141.239,95

Uložené  vklady  132.925,40,  vrácené  peníze  1116,70;  mimořádný  příjem  142.424,-  vydání
19.356,30, hotovost 1./1. 2.983,-  31./12. 27.284,05, saldo 321.923,05 K. Mimořádný příjem se
skládá: z vráceného přeplatku 610,- K, vrácené zálohy pro Selectu 44.996,-, vrácené subvence od
min. veřejných prací 28.150,-,  70% z akcií elektrárenských 63.600,- a z dividendy 5068,- K; na
dluhu elektrisačním ubylo 69.395,40 a zbývá 88.604,60. Jest předpoklad, že obnos bude během
roku splacen. Staré české přísloví: z čeho největší strach nejspíš dobře dopadne, při elektrisaci obce
naší se plně osvědčilo. Snížiti dluh podařilo se příjmem dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí a
příspěvkem šlechtitelské stanice Selecty na Větrově 25.758,70 K.

Koncese
autodrožkářská povolena Jindřichu Janouchovi, domkáři v Nadějkově č. 9. Následkem potíží

s přídělem benzinu sotva bude moci dopravu zahájiti. 

Tajemník
K výkonu dozorčí služby povolán J. F. Dvořák a na jeho místo určen Antonín Bidlo, vrchní

čet. strážmistr v. v. 

Radio
19. a 20. dubna odebírány z radiových přijímačů „krátké vlny“. Všichni majitelé vyzváni do

hostince u Kramperů, kde pověřená firma J. Kubec, Strezmíř, odmontovala vinutí krátkých vln a
vystaveno každému potvrzení. Vhod to žádnému nebylo, ale co naplat! 

Divadlo
26. dubna odpoledne a večer sehrál „Fikar“ div. pohádku F. Baleje: „Obušku, hýbej se“ za

hojné účasti. Vybráno 2386,-, vydání 866,90 K. Z čistého výnosu věnováno škole 1000 K a Deylovu
ústavu pro slepé 500 K. 



Výchova mládeže
28.  dubna  uspořádána  přednáška  okresního  pověřence  Kuratoria  pro  výchovu  mládeže,

Jaroslava Kříže za účasti členů výboru Čtenářsko-ochotnického spolku Fikar, rodičů a mladistvých
od 14-18 let.  Podány  informace  o  úkolech  výchovy  kuratoria  a  předvedena  dvěma instruktory
„vzorná  hodina“  s přítomnými  hochy  v počtu  19.  Byla  provedena  cvičení  prostná,  hry  a  t.  zv.
duchovní výchova s orientací na řád, zavedený v Čechách a na Moravě po 15. březnu 1939. V době,
kdy  tělovýchovné  organisace  byly  rozpuštěny,  nebylo  by  na  újmu  mládeži,  kdyby  k tělesné
zdatnosti  v duchu  povinností  občanských  i  kázně  byla  vychovávána  a  bude-li  vedena  dobrými
Čechy, česká zůstane! Vycházeje z tohoto stanoviska a v předpokladu, že by jinak sokolské nářadí
mohlo býti z obce odebráno i jinaká činnost spolková zastavena a jmění spolku převzato, dále pak,
že by i  naše děti  do vzdálených obcí  byly povinny docházeti,  rozhodl  se  spolek Fikar  převzíti
kuratorní činnost. Cvičitelem ustanoven Karel Kaprál, pekařský dělník jako místní vedoucí M. N. S.
a sportovec. Zahájení výchovy mládeže stalo se 16. května a to dětí od 10 – 18 let, které se na
cvičení dostavily v hojném počtu. Po proslovu starosty obce a instruktora z Petrovic v sále hostince
u Jandů, odebrala se mládež na hříště, kde se 107 hochy konány pochodové cviky od ½10 – 12 h.
Děvčata necvičí, není instruktorek. (Ovšem, že byla také předčítána „nová duchovní orientace“, ale
nebyla brána vážně, neboť ji všichni považují za samozřejmou nutnost v dané chvíli, právě tak, jako
nelze zabavením „Dějin“ Palackého smazat českou historii!)

Dalšími cvičiteli byli Václav Bär a Miroslav Hrubant. 

Radio
5. května z příkazu okresního úřadu č. 317 pres. na základě výnosu zemského presidenta byl

obecnímu úřadu přidělen rozhlasový přijímač v ceně 2365 K. Poplatek z koncese hradí obec.

Příspěvky
Na opatření nezletilého příslušníka obce Stanislava Jíšky ve věku 6 let  usneslo se obec.

zastupitelstvo přispívati 200 K měsíčně Josefu Havlíkovi v Rosičce, který jej má na výchově. 

Poškození lesa
Poškození obecní paseky, kterou zavinil zapálením ohně školák Businský z Busínů uvolil se

nahraditi otec. 

Daně
31.  května přeměněna daň důchodová u zaměstnanců v daň ze mzdy,  kterou má srážeti

zaměstnavatel zaměstnancům, pokud jejich příjem dosáhne 18000 K ročně.  

Sbírka Soc. pomoci
20. května  proveden výběr „národní daně“ pro Sociální pomoc místním důvěrníkem (K.

Jindrák) mezi zemědělci, svolanými do hostince „u Pánků“, za účelem plateb za mletí a výdeje
přiznání k dani z obratu. Výběr proveden podle výměry od 1ha a ze 71 zemědělců zaplatilo 45 po
11 K dle tabulky; od 16 zemědělců v Kališti 176 K a od 10 z Hubova 138 K vybral obecní posel. 

Ostatním povoláním určeno odvésti 1% z příjmu a živnostníci vyzváni zvláště svými skupinami
odvésti příspěvek přímo. 

Přesídlování



V okresu  neveklovském  bylo  nařízeno  přesídlení  obyvatelstva  a  to  již  loni.  Nyní  se
dovídáme, že takto postižen jest i okres sedlčanský a to město Sedlčany má lhůtu do 1. srpna t.r.
Dokonce se proslýchá, že i na sedlecký okres dojde a to prý až po Modlíkov; úředně není to známo,
ale lidé žijí v obavě před možností vystěhování. 

Stromů sázení
3. června z podnětu Čt. ochot. spolku Fikar konána porada o výsadbě ovocných a okrasných

stromů, ku které sezváni zástupci obcí i  korporací, ale kromě tří  zástupců „Selecty“ a místního
předsedy Svazu zemědělství, Františka Masáčka, byla velmi málo navštívena. Propagaci výsadby
stromů dáno heslo: „Naše pětiletka – deset tisíc stromů do Nadějkova a okolí“. Pro nepatrnou účást
i  zájem porada  pozůstávala  pouze  s projevu jednatele  „Fikaru“  a  předseda  místního  svazu čes.
zemědělců  bude  se  informovati  na  okresním úřadě  o  možnostech,  které  by  napomohly  sázení
stromů podél silnic. Má býti dle návrhu projevu vznesena žádost na spolky i rodáky a příznivce
Nadějkovska o finanční pomoc. „Fikar“ byl by ochoten sehráti 2 představení ročně ve prospěch
akce, Kampelička by přispěla na každý desátý vysazený stromek 10 K a ostatní dle možnosti by
mohli přispěti. Také by měl být proveden soupis zájemců o stromky a školkařským závodům učiněn
dotaz o cenách a dotačních podmínkách. 

Příděly
V 50. zás. období (31./5.-27./6.) zkrácena dávka masa z 1400 na 1000 gr a místo masa lze

obdržeti 250 gr ječné mouky. 

Divadlo
20.  června  o pouti,  která  letos  byla  bez  jediné  atrakce,  sehrál  „Fikar“  veselohru  bratří

Branaldů: Naše tchýně odzbrojuje. Účast byla tak hojná, že obecenstvo se nemohlo do sálu u Jandů
stěsnati  a  muselo  proto  býti  odkázáno  na  opakování  hry  dne  4.  července.  Vybráno  2620  K a
z čistého výnosu 1573 Kč věnováno na stromkovou akci 1000 K. 

Kopaná
Také odpoledne za pěkného počasí sehrán přátelský zápas v kopané Nadějkov = Jesenice

v poměru 3:1. Vybráno na příspěvcích 600 K.

Divadlo
4. července divadlo opakováno a příjem činil 580 K, vydání 328 K. Z výnosu věnováno 250

K Vincentinu. 

Italie
26. července odstoupil ze svého úřadu Benito Musolini, vůdce fašistické Italie. 

Okresní úřad
15.  července  přesídlil  okresní  úřad  ze  Sedlčan  do  Votic  následkem přesídlování  města

Sedlčan a okolí. 

Ceny piva
Od 1. srpna zvýšena cena piva ½ l ze 2,20 na 2,40 K; rovněž plzeňské zvýšeno o 20 h na

3,40 za ½ l.



Kopaná
Téhož dne uspořádán zápas v kopané Nadějkov = Petrovice a to pro Petrovice 15:1, ježto

zdejší sportovci si přizvali hráče = profesionála. Na vstupném vybráno přes 2000 K. 

Divadlo 
Večer  měla  býti  sehrána  „Fikarem“  div.  hra  J.  Barnáše:  Most  nejkrásnější,  ale  nedošlo

povolení od okresního úřadu a tudíž hrálo se až 8. srpna. 

Želvy
Do Prahy došlo několik vagonů želv, takže se dostaly i k nám po 20 K pro radost dětem. 

Hasiči
12. srpna odevzdal hasičský sbor povinně 36 kg mosazného šroubení a obdržel za kg 2,50

K! Náhradní šroubení k hadicím litinové a hliníkové musí obec platiti 65 K za kus (1200 K). 

Kouzelník
14. a 15. srpna měl zde kouzelné představení Longmark a předvedl různé triky s kartami,

koulemi, prsteny, kruhy a kartony. Vstupné od 8-15 K a bylo plně obsazeno. Ilusionista je 215 m
vysoký. 

Divadlo
22. srpna opakováno divadlo: Most nejkrásnější. Příjem 822, vydání i z 8.8. 1329,-, zbytek

obou představení 932,90 K ve prospěch M.N.S., která věnovala na stromkovou akci 435 K. 

Úpravy obce
Strž u Kužele upravena nákladem 404,40 K Čtenářsko-ochotnického spolku „Fikar“, který

pečuje o zkrášlení obce i okolí podle možnosti. 

Kontroly
Od  15.  srpna  do  15.  září  jsou  přísné  prohlídky zavazadel  na  nádraží  na  venkově i  ve

městech a rovněž i na křižovatkách silnic a u poštovních úřadů (před budovou). (Poštovní balíčkový
ruch je  velmi  čilý,  ale  k otvírání  balíčků na poštovních  úřadech,  pokud známo,  nedochází.)  Je
trestné zasílati neb převážeti potraviny jako tuky, mouku, chléb, vejce, mák, mléko apod. 

Mlýny
Od 1. srpna do 15. září jsou uzavřeny mlýny. 

Italie
9. září  ráno byla ohlášena radiem bezpodmínečná kapitulace Italie, kterou vláda maršála

Badoglia podepsala 3. září. 

Úmrtí
10.  září  za  hojné  účasti  občanstva  konal  se  pohřeb  dlouholetého  člena  obecního

zastupitelstva,  listonoše  a  horlivého  ochotníka  Františka  Fary.  Zemřel  v táborské  nemocnici



následkem vnitřního krvácení ve stáří 49 let. V Nadějkově postavil domek čp. 91. Čest památce
oblíbeného občana!

Lidová škola
26. září zahájila lidová škola hospodářská zde svojí činnost. Školu navštěvuje 21 chlapec a

16 dívek z obcí Nadějkova, Petříkovic,  Starcovy Lhoty, Modlíkova, Vlksic,  Nosetína a Stříteže.
Rozpočet činil 5113 K na výdaje osobní a 1250 K na výdaje věcné. 

Čas
4. října opět zaveden pravidelný čas o 2h ranní a hodiny posunuty o hodinu zpět. 

Kolkovné
1. října kolkovné z obchodních knih a účtů zrušeno vládním nařízením.   

Věnování, dar
3. října předána Kampeličce v Nadějkově věnovací listina archiváře Františka Teplého v. v.,

který zde před 50 lety jako kaplan působil a po požáru r 1893 o sbírky pro postižené osadníky velmi
se zasloužil,  ale  nevděk sklidil!  Věnovací listina zní:  „Věnování:  Obnos 5000 K slovy pět  tisíc
korun zůstane vložen jako stálý vklad ve Spořitelním a záložním spolku, Kampeličky v Nadějkově.
Úroky z něho každoročně počátkem ledna obdrží potřebná žena nebo muž z vesnic přifařených do
Nadějkova, včetně sám Nadějkov, jenž je zároveň příslušník těchto obcí s předností toho, jenž se po
celý život zabýval zemědělstvím. Osobu po společné poradě určí: důstojný pan farář v Nadějkově,
majitel mlýna Micáskova a předseda spolku Kampeličky v Nadějkově – a to tak, aby pořad dědin se
dál  střídavě.  Žádám,  aby  se  o  tomto  věnování  co  nejméně  mluvilo  a  nic  v žádných  novinách
neuveřejňovalo.“ 

V Malenicích na Šumavě, 19. září 1943, Frant. Teplý, v.r.

Zajatci ruští
5. října při hledání hub v lese „Zadní vrchy“ poblíže rybníka „Pilařského“ byli spatřeni dva

neznámí  muži,  v nichž  zjištěni  ruští  zajatci:  Ivan  Načenko  -  Leutnant  čís.  1072  a  Alexandr
Galkovski – Leutnant č. 172875 a 6.10. dopraveni na něm. vojenské velitelství v Praze. Na zajatce
byl upozorněn chlapcem Rudolfem Dvořákem št. strážmistr Oldřich Svoboda se svým tchánem.
Svoboda poslal chlapce na čet. stanici a zajatci zatčeni pak š. str. Boh. Zoulem a str. Ant. Miláčkem.
(Dle protokolu čet. stanice.)

Stromořadí: dar
11.  října  věnovala  na  stromořadí  v Nadějkově  Marie  Jirásková,  choď  komisionáře

z pražských jatek, obnos 1000 K s přáním, aby za tuto částku byly na náměstí vysázeny lípy. Za
výše uvedené i za toto věnování kronikář jako pokladník Kampeličky i jednatel Čt. ochot. spolku
„Fikar“ dárcům poděkoval. 

Divadlo
17. října sehrána „Fikarem“ divadelní hra Jos. Kubíka: „Mlýn na samotě“. Příjem činil 2157

K, vydání 1089,60 a ze zbytku věnováno hasičům 800 K a 267,40 K na „stromkovou akci“.

Knihovna - dar



11. listopadu došlo 16 knih jako dar ministerstva lidové osvěty a to: Christophe: Wir tragen
den Tod übers Meer, Jaques N.: Die Karte auf der Kugel, Ullenbusch: Jürgen Wullenwever, Von den
Karavanken bis Kreta, Blunck R.: Hugo Junkers, Dorfler: Vendelín, Hering E. Hansa, Unger H.:
Germanin, Jung H.:Otroci konvojů, Klik Jos. Dr: Čechy a Morava v rámci dějin, Lažnovský K.: Od
horníka k novináři, Varšavskij Dr S.: Vláda lži a podvodu, Wirsig G.: Bez mezí a hranic, Brikcius M.
A.: Země zrady, Machát A.: Schubert, muzikant boží, Šimáček M. A.: Lačná srdce. (Knihy vesměs
válečné  propagace  a  vždy  jen  jako  Popelka  kniha  českého  autora.  Válečná  literatura  není  ani
vyhledávána, ani čtena).

Kopaná
14.  listopadu  utkal  se  na místním hřišti  Nadějkov – Božetice – Jistebnice.  Zápasu přes

nepříznivé  počasí  přihlíželo  hojnost  obecenstva.  Byly  též  rozdíleny  ceny:  Nadějkov  –  pohár
(věnoval MUDr K. Houda) Božetice – bronzovou sošku a Jistebnice – praporek. Vstupné 10 K.

Dodávky
Počínaje  hospodářským rokem 1943/44  od  1./8.1943  přepočítávají  se  dodávky  dobytka,

mléka a olejnatých semen na t. zvané mléčné jednotky (1 kg mléka o tučnosti 3½% - 1033 l). Na kg
hovězího masa počítá se pět jednotek a zemědělec je povinnen odvésti z 1 ha kontigentní plochy
(rolí,  luk  a  ¼  pastvin)  tisíc  jednotek.  Vepřové  maso  –  šest  jednotek,  olejnatá  semena  –  šest.
V prvním čtvrtletí byla předepsána povinnost 100 jednotek, z nichž ¼ v mléce, jinak pro zemědělce
nastupují trestní opatření zrušením chovu koz, husí a kachen, aby bylo ušetřeno krmivo pro zvýšení
užitkovosti krav. Obilí po odpočtení samozásobitelských dávek (13,30 kg pšenice a žita na jednu
osobu a čtyřnedělní období) a obilí k setí (na 1 ha 210 kg žita, 220 kg pšenice, nebo ovsa a ječmene)
povinen jest zemědělec odevzdati všechno kromě krmného obilí (ovsa a ječmene), které si může
ponechati pro potřebu v hospodářství. Olejnatých semen, hlavně máku, nařízeno loni síti 2%, letos
4½% orné půdy. Přibližně se odhadovala letošní sklizeň na 14 q z ha.  Letošní předpis dodávky
brambor všeobecně nebyl splněn vzhledem k neúrodě a proto spotřebitelská dávky 75 kg na osobu
od 14./11. – 1./4.44 musí vystačiti o měsíc déle. Na sadbu ponechány 4 q na míru, 200 kg na osobu
a ostatní od 3 cm v průměru nutno odevzdati.  

Stromořadí - sázení
17.  listopadu  došlo od firmy J.  Balín,  Klatovy 20 lipek po 33 K a  z nich 14 vysázeno

žactvem lidové školy hospodářské. Kolíky k nim daroval František Beneš, rolník a starosta obce
Petříkovice ze Šichovy Vesce. Ostatní lipky vysázeny kolem hříště a u hasičského skladiště. Na
stromkovou akci  přispěli:  „Fikar“  1917,40 K,  Marie  Jirásková,  Praha,  1000 K,  M.N.S.  435 K,
Jaroslav Kaprál,  učitel  hudby, Praha,  200 K, MUDr Václav Chyba, Dobříš, 200 K; příjem činil
3852,40 K, vydání 2164,30 K (20 lip, 30 javorů), zbývá 1702 K včetně úroků. Rovněž došlo jako
dar od firmy Selecta, Praha, 25 vlašských ořechů k vysázení na jaře. 

Velkostatek
30.  listopadu  převzat  zdejší  velkostatek  do  státní  správy;  doposud  byl  pod  vnucenou

správou. 

Příděly



od 13. prosince do 9. ledna na 57. zás. období vydán zvláštní příděl cukru 250 gr a pšeničné
mouky jemné 500 gr na osobu. Na vánoce pak byl příděl 50 cigaret a 31. prosince opět 50 cigaret
jako přídavek.

Rekvisice
Do  obce  dostavila  se  vyšetřující  komise,  zjišťující  zásoby  brambor,  ze  kterých  byli

zemědělci povinni dodati ještě ze samozásobitelských dávek 40 kg a sadba snížena na 360 kg na
míru. V některých případech vyměřeny pokuty. 

Divadlo
26. prosince  sehrál „Fikar“ div.  veselohru od Viktora Fraňka: Testament strýce Fabiána.

Příjem činil 2696,50 K, vydání 2140,60 Kč; ze zbytku věnováno na stromkovou akci 655,90 K. Sál
byl naplněn do posledního místa a na výtky drogisty Františka Bernada pořadatelstvo oznámilo
obecenstvu aby vzadu nehlučelo, dítky do 16 let aby opustily místnost a všichni příště zaujali svá
místa včas. K další výtce se později výbor usnesl omeziti počet míst k stání na 150 (bylo až 244) a
úbytek pokladní vyrovnati zvýšením vstupného a to: I. místo 10,- II. místo 8,- k stání 6,- (bylo 7,-
6,-  5,-).

Počasí 
v únoru a březnu pěkné, takže lidé vyjeli do polí a seli. Do 26. března ani nekáplo; byla

obava  ze  sucha,  ale  pak  přece  zapršelo.  V dubnu  se  dostavily  plískanice  a  chladno,  později
slunečno, takže nejen třešně, ale i švestky rozkvětly, ale 30. dubna padal opět sníh a kroupy, takže i
počátek května byl chladný. Velmi teplé a suché počasí potrvalo téměř celý srpen, takže lidé se
notně potili, ale úroda zrna i slámy byla hojná. Žitné klasy se stéblem narostly až 2½ m vysoké.
Následkem veder, které v týdnu do 22. srpna dosahovaly 40  (v Praze prý až 54 ) bylo málo píce℃ ℃
a otavy vyschly před kosením. 

Populace
V letošním roce narodili se zde 4 hoši a 4 děvčata; zemřeli 4 muži a 4 ženy.

Úroků dělení
20. prosince rozděleny úroky z chudinských nadací (2561,- a zbytek 328 K z r. 1942) 19

osobám po 50 K a 13 po 35 K, pro Annu Koflákovou v Ražici a Annu Dvořákovou v Popovicích po
600 K jako roční podpora a zbytek ponechán pro mimořádné výdaje. 

Dluhy
Zemská banka vyhověla výpovědi  obce  zbytku elektrisační  zápůjčky v částce  20.287 K,

kterou obec zaplatí. 

Škola
Příspěvek obce na lidovou školu hospodářskou činí 250 K za rok. 

Domovské
Do Jistebnice přijat Rudolf Havel, nar. 1903, s rodinou. Do obce svoříšské přijat Jan Havel,

nar. 1887, s rodinou; do Prahy přijat Rudolf Vacek (1892) s rodinou, Adolf Buzek s rodinou do
Ďáblic a František Koflák s rodinou do Prahy. 



Příspěvek na hříště
Na podanou žádost N. S. udělilo ministerstvo vnitra příspěvek na úpravu hříště a cvičiště

5000 K, které došly koncem roku. Deylovu ústavu pro slepé zasláno 50 K.

Dodávky
Předpis dodávek v r. 1943 činil: pšenice 313 q (dodáno 217 q) žita 930 q (1067 q), krmného

obilí 190 q (253 q s uznaným osivem), máku 35,98 q (13,45 q) luštěnin 60 kg (25 kg), brambor
2845 q  (dodáno 1904,25 q).

Předpis dobytka: 292 q hovězího (dodáno 267 q), 89 q vepřového, dodáno 26,10 q; předpis
sena 58,10 q, dodáno 45,05 q, slámy 40 q, dodáno 37 q. Předepsáno také 145 hus, dodáno 116 hus;
ze 76 kachen dodáno 63 kusy. 

Ceny
Ačkoliv úředně stanovené ceny obilí, mouky, zemědělských a jiných výrobků, zboží apod.

jsou téměř stejné jako v roce 1939, jsou ceny mimo odměřených dávek a dodávek na tak zvaném
černém trhu vysoké a značně stoupají; přes to, že obchod takový je stíhán, nelze mu zabrániti.
(Husa až 3000 K, mouka 15 – 20 K za kg, máslo 300 – 500 K, rovněž i sádlo a maso. Lístek na
odběr masa 150 K i více.)

1944

Poměry
Do letošního roku vstupujeme opět ve znamení války, o které tak mnozí se domnívali, že

skončí již v minulém roce!  Zápolení je ještě v plném proudu, strasti a bědy nejsou ještě u konce
a jaké do konce přijdou, nevíme. Ač hluk válečného běsnění nedoléhá tak přímo, přece i my cítíme
tíhu  doby  a  nejistot,  kterými  je  provázena.  Loni  bylo  nucené  stěhování  na  Neveklovsku
a Sedlčansku, letos do 15. února mají se vystěhovati Vrchotovy Janovice a přilehlé obce a proslýchá
se, že i na nás dojde. Zatím tomu nevěříme, ale jistoty nemáme. Pracovní úřady povolávají další
ročník 1924 k nástupu práce do Říše. V oboru zásobovacím zvětšen počet odběrních lístků o lístek
na odběr palivového dříví a to pro domácnost 200 kg či ½ m3 na rok. Odběr petroleje soustředěn na
dva obchody.  Na vánoce uvolněn prodej  punčoch a ponožek a  to  jeden pár  pro osobu;  ostatní
textilní zboží je dále vázáno pro postižené leteckými nálety. Poukazy na obuv jsou rovněž omezeny.
Zboží všeho druhu je nedostatek a vesměs vázáno na odběrní poukazy a na známky. 

Úmrtí
V prvém týdnu roku byly tři pohřby: Antonína Martiny, posledního bývalého mlynáře na

panském  mlýně  zdejším,  Josefa  Hulváta,  výměnkáře  z Kaliště  a  Jana  Součka,  výměnkáře
v Křenových Dvorech, který byl dobrým ovocnářem a pěstitelem stromoví.  K úmrtí  A. Martiny
malou poznámku připojuji: Zemřel téměř náhle v prčické nemocnici právě když měl býti propuštěn,
takže pozůstalí nevěděli, kam uschoval vkladní knížky a nemohli je nalézti. Po pohřbu zjevil se ve
snu synovi, kterému udal místo úschovy a na tomto místě byly také knížky nalezeny. – 



Letos nebylo možno ani kalendáře počátkem roku opatřiti.

Koncert
9. ledna organisace mládeže ve Starcově Lhotě uspořádala koncert v hostinci u Jandů. 

Peníze 
Dnem  15.  ledna  přestanou  býti  zákonným  platidlem  tisícikorunové  bankovky  s datem

8. dubna 1932 a do 8. dubna t.r. se stahují. 

Koncert
23. ledna  uspořádala mládež N.S. koncert s hudbou Františka Horycha v hostinci u Jandů

při plném obsazení sálu. Vstupné 12 K. Vybráno na 5000 K i s tombolou a „poštou“.
6. února  uspořádali hasiči z Brtce koncert u Jandů; návštěva byla vzhledem ku špatnému

počasí menší. 

Pracovní; Sníh
11. února vyhlášena obecním úřadem pracovní povinnost za účelem prohazování sněhu a to

mužů od 18-60 roků z čp. 1-40 a protože sníh dále připadává a se věje, dostane se i na další. – Sníh
byl prohazován po tři dny a pak ještě v prvé i druhé polovině března; od 22. března nebylo možno
pro stálé vánice ani prohazovati. Závěje na Petranici přesahovaly 2 m. U Miličína i vlakové spojení
bylo přerušeno a k odstraňování sněhu povoláno vojsko. Doprava úplně uvázla. 

Vesuv
Jak ze zpráv ze světa  se  dovídáme,  v druhé polovině března projevil  také Vesuv v Italii

sopečnou činnost. Výbuchy byly velmi prudké, láva se řinula třistametrovým proudem v tloušťce 27
metrů,  sopečné  páry  dosahovaly  výše  4000  m  a  do  vzdálenosti  30  km  byli  lidé  ohrožováni
kamením. Několik osad bylo zalito lávou, která rychlostí 200 m za hodinu se valila s vrcholu sopky.

Válka
Mimořádné  jevy  přírodní  pojí  se  k dějům  válečným,  které  hlavně  na  východě  doznaly

velikých  změn.  Rusové  postoupili  od  ledna  loňského  roku  od  Stalingradu  až  k Černovicům
v Rumunsku, tedy přes 1300 km. Dne 22. března obsazeno Němci Maďarsko a  provedena tam
změna vlády. 

Koncert
27. února uspořádala M.N.S. Pohoří koncert v hostinci u Jandů. 

Hasiči
28. února doplacen zbytek dluhu 6200,- K u Kampeličky. 

Rozpočet
8.  března  rozpočet na rok 1944 projednán v obecním zastupitelstvu a usneseno uhraditi

vykázaný schodek 28.767,- K 80% přirážkou k dani činžovní (základ 2538,30 = 2030,-) a 300%
k ostatním  daním  (základ  4903,10  =  14.709,-).  Neuhrazený  zbytek  12.028,-  usneseno  uhraditi
z hotového jmění obce. 



Rozpočtová potřeba: Úhrada:
I Ústřední správa 16.550,- K   2.500,- K
II Obecní jmění   5.880,- K    4.800,- K
IV Obecní přirážky      165,- K    9.950,- K
V Příděly        - -   3.711,- K
VI Bezpečnost   9.138,- K        -  -
VII Zdravotnictví   2.700,- K      300,- K
VIII Komunikace      700,- K         50,- K
IX Sociální péče   3.300,- K       100,- K
X Školství 11.745,- K        - - 

50.178,- K  21.411,- K

Divadlo
26. března sehrál Čt. ochot. spolek „Fikar“ div. hru: „Do konce života“ od J. Drahovského.

Vybíráno  poprvé  vstupné 10,-  8,-  a  6,-  K vzhledem k omezení  počtu  míst  k stání.  Příjem činil
1388,-, vydání 860,20. 

Sbírka S. pomoci
uspořádaná v obci vynesla 1058,30 v hotovosti a 729,- v poukazech.

N.S.
Do  15. března  vybrány členské příspěvky na r. 1944 v částce 3375,- a z toho ponecháno

v pokladně místní organisace 330 K. Zaplatilo 122 mužů, 113 žen; vystoupilo pět úmrtím, devět
výpovědí a 12 přestěhováním. Od Sociální pomoci poskytnuty místním občanům příspěvky v r.
1943 v částce 2500 K a do konce března letos 1450 K, takže vybrané peníze se nám zpět vrací. 

Čas letní
Od 3. dubna zaveden opět letní čas a hodiny posunuty o 1 hod. ku předu. 

Příděly
V 61. zás. období (počíná 3. dubna) kromě pro děti do 14 let nebude vydáváno ani máslo,

ani sádlo.  Místo toho bude vydáváno mleté tučné maso a  to 250 gr na osobu. V tomto období
vydáváno, po prvé od vánoc cukroví po 200 gr. (Na vánoce bylo pouze pro děti.)

Hostinský
Od 1.  dubna  převzal  opět  živnost  hostinskou  a  řeznickou  Václav  Janda  po  šestiletém

pronájmu.  Nájemce  František  Benda  z Květuše  se  odstěhoval  do  Chlistova  a  řezník  Jan  Pejša,
provozující řeznictví, přestal je převzetím provozovati. 

Divadlo
10. dubna sehráno Čt. ochot. spolkem „Fikar“ divadlo F. Laska a F. Baleje: „Osiřelo dítě“.

Příjem 2505,20, vydání 1138,20 K.

Koncert
16. dubna uspořádal V. Janda koncert s místní hudbou.



Stromů sázení
19. dubna zahájena jarní výsadba stromů. Za součinnosti místní lidové školy a dozoru říd.

uč. Jaroslava Bendy a učitele Antonína Chomouta vysázeno na náměstí 22 javorů. Týž den vysázeli
místní občané Jan Koptiš, listonoš, Karel Kaprál, pekař, Aloisie Šimáková, pensistka a manželé K. a
B. Jindrákovi: kolem hříště 4 lípy a 2 javory, u hasičské kolny 1 lípu, u rybníka Kůžele 4 smuteční
vrby a na draha 6 ořechů vlašských. Jámy vykopali dopoledne v počtu 33 Frant. Zdeněk a Josef
Podzimek za 52 K. Zdarma vykopali 8 jam Josef Hrubant, Jan Duchoň a Bohuslav Čipera na výzvu
oběžníkem občanstvu. 

František Mára z čp. 26 dovezl ku stromkům zem a obchodník Josef Votruba dal vykopati
dvě jámy. Občany svrchu jmenovanými vysázeny ještě druhého dne další stromky: 7 k Hronově
Vesci (ořechy), 6 ořechů k Hubovu, 1 ořech u hřbitova, tamtéž 2 javory (Štěpán Šitner) a 1 ořech
u mlýnského mostu. Pomrzlé agáty z náměstí odkoupil kolářský mistr, Antonín Nygrýn za 60 K
(šest). Žerdě na koly dodal Jaroslav Bláha, statkář ze Starcovy Lhoty za 240 K. Koly připravil za
60 K Josef Koptiš, tesař.

Zbývající 4 ořechy, aby nemusely býti ještě přesazovány, prodány po 40 K Janu Koptišovi,
Josefu  Reichlovi,  Václavu  Součkovi  a  Kampeličce.  Zájem  o  výsadbu  ovocných  stromků  ve
vlastnictví soukromém je značný, ale stromky nelze opatřiti.  Výlohy na stromkovou akci činily
doposud 2700 K. 

Kontroly 
cenové byly provedeny na ceny housat. 

Cvičení P. O. 
29. dubna bylo provedeno cvičení protiletecké ochrany za součinnosti všech složek o 20h a

potrvalo hodinu. 

Příděly
1. května počalo 62. zás. období, ve kterém vydávány též lístky na brambory a to na 1 kg

týdně pro osobu. V minulém období nebyl příděl a za sníženou dávku obdrží spotřebitel na období
400 gr luštěnin a 1500 gr žitné mouky. Též vydáváno opět máslo pro dospělé, ale snížena dávka
umělých tuků ze 485 gr na 335 gr. Náhradou tučné maso. Mléka připadá 1/16 l odstředěného na
dospělé a na děti ¼ až ½ l tučného (mimo soboty a neděle).

Bankovky 
Dány do oběhu nové bankovky po 20 a 500 K II. vydání.

Knihovna
3.  května  obecní  knihovna  čítala  660  čísel.  Příjem  za  půjčovací  období  315  K na

příspěvcích čtenářů a 280 K obecní dotace. Uloženo bylo 900 K. Půjčeno bylo 45 čtenářům 1233
knih; ubyly tři knihy zabavením a přibylo 18 svazků z daru ministerstva školství a národní osvěty. 

Kurs knihovnický
7.  května  uspořádán  knihovnický  kurs  ve  Střezimíři,  kterého  se  zúčastnil  knihovník,

K. Jindrák a okrskový knihovní dozorce učitel Antonín Chomout. Na kurse vznesen knihovníkem
dotaz, kdo z cizích autorů má býti považován za klasika, ježto neklasická díla mají dle nařízení býti



z knihoven vyřazena. Podle názoru ministerstva je cizím klasikem ten, kdo zemřel před padesáti a
více roky. 

Den mládeže
Téhož  dne  uspořádán  Kuratoriem pro  výchovu  mládeže  „den  mládeže“.  U  nás  proběhl

jednoduše postavením „máje“ na hříšti a menšími závody tamtéž. 

Výsadba lesní
8. – 10. května vysázeno na draha poblíže lesa „Předních vrchů“ 2500 smrčků. 

Provolání
12.  května  svoláni  starostové  obcí  o  22  hod.  do  Votic,  kde  jim  vydáno  provolání

k obyvatelstvu s výzvou k pátrání po podezřelých lidech, kteří prý byli vysazeni z cizích letadel na
záškodnickou  činnost.  Hroženo  přísnými  tresty  tomu,  kdo  by  jim  nadržoval.  Podle  doslechu
bombardováno město Most. 

Divadlo
14. května sehrálo členstvo Čt. och. spolku „Fikar“ div. hru od F. M. Kostkových: „Mámy,

vy naše zlaté, české mámy“. Příjem 1872,50 K, vydání 1048,80 K. 

Poplatky 
18. května za pasení dobytka na obecních pastvištích stanoveny z hovězího kusu 10,- z kozy

6,- z husy 2,- K.

Divadlo školní
20. a 21. května  sehrály školní dítky pohádkovou hru: Nečesánek a Mánička v kouzelné

zemi, za hojné účasti.  Účinkovalo asi 60 dětí a z obou představení činil příjem 3642,20, vydání
582,20.

Kopaná, Divadlo
29. května Nadějkov – Borotín s výsledkem 7:3. Večer opakována hra ze 14. května. Příjem

1175, vydání 915 K.

Kopaná, Koncert
4.  června  Nadějkov – Jistebnice s výsledkem 5:3;  příjem na vstupném as  3000.-.  Večer

koncert u Jandů byl hojně navštívený. Pouť se vyznačovala kolotočem a střelnicí. 

Řím
5. června Němci opustili Řím s oddůvodněním chránění památek před zničením.

Válka - invase
6. června krátce po půlnoci, jak hlášeno rozhlasem, započala invase anglo-amerických vojsk

na severozápadním pobřeží Francie, mezi Le Havrem a Cherburgem. Podle hlášení je to rozhodující
období  této  války.  –  Lidé  se  nyní  velmi  často  zaměstnávají  sledováním války  na  mapě,  která
v malých i velkých rozměrech, upotřebením téměř rozpadlá, je skoro v každé domácnosti. 



Úmrtí - kostelník
9. června zemřel po delší chorobě Václav Kadoch, svobodný krejčí a domkář v Nadějkově

čp. 12. ve věku 51 rok. Uzavírá řadu svých předků, kteří se zabývali kostelnictvím v místě po dvě
století. Kostelnictví převzala sestra Viktorie, rovněž svobodná, žijící se svobodnou sestrou Marií ve
společné domácnosti. Bratr zemřelého, Vladimír, je zaměstnán v Praze u pohřebního ústavu. Rod
Kadochů je nejstarší v místě. 

Škola 
V červnu pokryta jedna strana střechy školní budovy novými taškami. 

Úmrtí - ponocný
18. června konal se pohřeb Gustava Zemana, domkáře z čp. 36., který po řadu let, ač silně

nahluchlý,  zastával  funkci  ponocného.  Jeho polodřevěný domek,  došky krytý,  nalézá  se poblíž
potoka, pode mlýnem. Ponocenství svěřeno zatím synu Františkovi.  Téhož dne konal se pohřeb
štáb. strážmistra na odpočinku, Josefa Kubáta, bydlícího v zámku. Oba zemřeli na souchotiny, prvý
ve věku 65 roků, druhý v 50 létech. 

Divadlo školní
Odpoledne opakovaly školní dítky pohádkovou hru „Nečesánek a Mánička.“ Účast hojná,

příjem 1404 K, čistý 1029,50 K.

Divadlo
25.  června  sehrálo  členstvo  Čt.  ochot.  spolku  „Fikar“  div.  veselohru  Mir.  Babky:  Za

hokynářským krámem. Příjem 2011 K, vydání 1129 K, zbytek 882 K po úhradě menších úprav.
inventáře věnován na „stromkovou akci“.

Nálet
21. července mimo říšské území náletem postiženo město Pardubice, kde bylo zabito asi 37

lidí. 

Německá mládež
28.  července  v počtu  42  dětí  se  přistěhovala  do zámku,  kde  před tím prováděny menší

opravy. Zařízení, židle, skříně, postele a nádobí přivezeny již na jaře. Vedením kuchyně pověřen
Václav Janda za měsíční plat as 2500 K, brzo však byl vystřídán Boženou Kubátovou, vdovou po
št. strážmistru. 

Včelaři
K 15. červnu  byli ve zdejším včelařském spolku 62 včelaři, vlastníci 204 vyzimovaných

včelstev a 136 rojů. Letos se včelstva hojně rojila. V Nadějkově bylo 12 včelařů s 56 včelstvy a 28
roji; přibylo pět včelařů se 13 roji. Snůška medu nebyla velká, ale lepší, než loni. 

Poplach 
11. srpna byl proveden za součinnosti hasičů letecký poplach. 

Divadlo



13.  srpna  sehrály  si  děti  samy  na  dvoře  čp.  19.  div.  hru:  „Dvě  Maričky“  a  výnos
476 K věnovaly Deylovu ústavu pro slepé v Praze. 

Totalita
v nasazení  všech sil  pro válečně důležité  úkoly se provádí.  Zastavena divadelní  činnost,

omezeno školství a zavřeny odborné školy. 

Atentát
na Adolfa Hitlera, provedený 20. července, se nezdařil. 

Školy
11. září  následkem 6 případů obrny uzavřeny školy v Táboře. U nás se vyskytl 1 případ,

svědčící na obrnu, proti které není zatím ochranných prostředků, kromě isolace nemocných. 

Pracovní
17. září obdržel říd. učitel Jaroslav Benda příkaz k práci podle totálního nasazení a 18. září

nastoupil do Pardubic. 

K.L.V. Lager
19.  září obdržel  tábor  německé  mládeže  v budově  zámku,  čítající  as  100  osob,  příkaz

k odcestování do Čáslavi. 

Letadla 
23. září přeletěly ve velké výšce zde po poledni svazy cizích letadel. Lidi i děti se sbíhali a

pozorovali  kouřové  proužky  po  obloze.  Před  druhou  hodinou  vracející  se  letadla  shodila  u
Petříkovic, Větrova a Malijováku tři nádoby od benzinu s anglickým označením, které odvezeny na
čet. stanici, odkud poslány dále. 

Čas
Ze dne  1. na 2.  říjen  o 3 hod. ráno změněn „letní“ čas na normální posunutím ručiček

hodinových o hodinu zpět. 

Příděly 
Od 15. října zmenšeny dávky umělých tuků o 5 dkg u dospělých a o 10 dkg u dětí od 6 let.

U dětí  do  6  let  snížena  dávka másla  z 500 gr  na  375 gr  a  úbytky vyrovnány tučným masem.
V minulém období ubráno též 200 gr chleba, který jest špatný. 

Jsou zde občas nutné porážky vepřů a hovězího dobytka; u vepřů příčinou obrna a červenka,
takže maso, je-li uznáno poživatelným, před prodejem je ovařeno. U hovězího jsou různé příčiny
porážek. Mase se vydává na lístky v poměru 1:2 neb 1:4 podle jakosti. Cena 8 K za 1 kg. 

Pracovní
16.  října  z nedostatku  pracovních  sil,  jichž  přes  pohrůžky  a  zákroky  pracovního  úřadu

nepřibývá, přišli dnes k velkostatku němečtí vojáci, v počtu as 52 osob, aby tu při práci vypomáhali.
Druhého dne však 40 jich odešlo zpět do Sedlce, ježto výživa zdála se právě velkostatku přílišným
zatížením. Dne 22. října v neděli vybubnováno, že všichni občané bez rozdílu povolání mají  se
zúčastniti dobývání brambor. Ve čtvrtek před tím obcházeli četníci domácnosti s výzvou k účasti na



práci.  Výzvy bylo po většině uposlechnuto.  Za účasti  as 60 osob dobyty za nedělní  odpoledne
brambory na poli „Harfě“ nad cihelnou. Ještě na příští týden je pracovní povinnost vyhlášena. 

K.L.V. Lager
Koncem října přibyl do zámku opět nový transport dětí, as 70 osob s dvěma vychovateli a

ošetřovatelkou, mimo dvou vojáků střežících tábor proti parašutistům, o kterých se stále více mluví.

Parašutisté
Starostové obcí  sezváni  k informační  schůzi  do Sedlce,  kde kladen důraz na dodržování

nočních hlídek. Občané podezřelým lidem nemají se stavěti na odpor, protože jsou patrně ozbrojeni,
ale hlásiti v době nejkratší zprávu četnictvu, neb poštovnímu úřadu, který má od konce října noční
službu. Poslední dobou shozeny z cizích letadel některé součásti oděvu a vysílací stanice. Lidé věci
odevzdali na čet. stanici. Posledně shozené letáky v německém jazyku velmi pilně sbíraly děti z
„lagru“, aby se nedostaly do rukou občanů. Neobsahovaly žádné zvláštnosti. 

Válka, 
o jejímž konci kolovalo mnoho předpovědí, trvá v neztenčené míře. Letos, v druhé polovině

roku vypovědělo Turecko smlouvy s Německem, Rumunsko, doposud bojující po boku Německa,
požádalo Sovětský svaz o příměří a přidalo se k němu, rovněž tak i Finsko a neválčící Bulharsko.
Na Balkáně svazy srbských povstalců pod vedením maršála Brože-Tita se spojily se sovětskými
armádami a také na Slovensku učiněn pokus o povstání, které prý bylo v Báňské Bystrici potřeno.
V Maďarsku pokusy o příměří se Sověty likvidovány změnou vlády a toho času bojují německo-
maďarské svazy se sovětskými armádami před Budapeští. Na západě invasní vojska anglo-americká
dospěla  pevnosti  Met,  přístavu  Antverp  a  Cách,  jsou  vyloděna  v Belgii  a  Holandsku,  odkud
postupují na říšské hranice.  Německo zahájilo raketovou palbu na jižní Anglii a Londýn. Podle
hlášení  o  náletové  situaci  několikráte  denně  létají  nad  říšským  územím  bombardovací  svazy,
ostřelující průmyslová střediska všech oblastí. Ve Varšavě krvavě potlačeno povstání Poláků a boj
německo-sovětských  armád  se  posunul  do  Východních  Prus.  U  nás  bombardováním postižena
města Most, Pardubice a Brno. K vojensko-politické situaci promluvili v posledních dnech ministr
Emanuel Moravec a předseda vlády Dr Krejčí, varujíce před nerozvážnostmi, ku kterým by daná
situace mohla svádět a volají: „Důvěřujte nám, své zákonné vládě, která to vždy myslela dobře pro
zachování národa!“ - 

Pracovní
Literní učitelka Anna Slunečková, která byla v září pracovně nasazena do Vlašimi, vrátila se

k svému povolání jako všechny učitelky, které zproštěny práce ve zbrojních podnicích. I říd. učitel
Jaroslav Benda mimoškolského nasazení zproštěn. 

Mikuláši
5. prosince  v předvečer svátku sv. Mikuláše chodívají doposud lidé za mikuláše, anděla a

čerta oblečení k dětem s nadílkou: mikuláš zkouší děti z poslušnosti a zbožnosti a varuje děti od
nezbedností.  Pak,  podle  uvážení  je  podílí  z košíčku  andělova  nějakým  pamlskem.  Těm
neposlušným naděluje  čert  metlou.  Děti  si  dávají  za  okna talíře,  dříve  také  punčošky,  aby jim
Mikuláš nadělil. Obvykle se jejich naděje splní, ale v punčoškách bývalo i uhlí jako nadílka čertova.
Letos je však po něm veliká poptávka a sklady zabavuje okresní úřad jen pro válečně důležité
podniky, takže do punčošek již nezbývá. Letos chodili mikuláši v několika sborech, malí i velcí a



také do školy přišli mezi děti, kde jim dávána ponaučení (Mikuláš A. Šimáková). Děti pak poděleny
násadkami a tužkami od Kampeličky. 

Pracovní
8. prosince obdrželi příslušníci ročníků 1921, 1922, 1923 výzvy ku přehlídce u pracovního

úřadu ve Voticích a odtud budou posíláni na příslušná pracoviště. Výzvy týkaly se hlavně mužů ze
zemědělství. V neděli, 10. prosince o 10 hod. sešli se jinoši u čet. stanice, odkud je odvezl autobus
do Votic. U nás byly to čtyři osoby, které zatím ponechány pro nezbytnost nadále v zemědělství. 

Schůze
Téhož dne uspořádána z příkazu ministerstva zemědělství a lesnictví schůze pro zemědělce,

kde  byly  prosloveny  předem  určenými  pracovníky  dvě  přednášky:  „Výrobní  bitva  zemědělců
v r. 1944/45“ a o „bolševismu“. Schůze dosti početně navštívena. 

Příděly
Dnem  11. prosince  počalo 70. zás. období,  ve kterém sníženy dávky pšeničné mouky a

umělých tuků. Dávky jsou tyto: 150 gr krupice, 150 gr těstovin, 150 gr bramborové mouky, 150 gr
krup,  4  vejce,  1  mýdlo,  250  gr  prášku,  1-3  l  petroleje,  1/16  l  odstř.  mléka,  děti  ¼  -  ¾  l
neodstředěného mléka; máslo: dospělí 140 gr, do 3 let 425 gr, do 6 let 550 gr, do 14 let 400 gr;
umělý tuk: dospělí 235 gr, děti od 6-14 let 200 gr; dospělí 250 gr hovězího masa a uzenin, 80 gr
vepřového sádla, 200 gr vepř. masa, děti od 6 let 200 gr vepř. masa, 250 gr hovězího a děti do 6 let
50 gr masa v náhradu za tuky. Maso: dospělí 1 kg, děti od 6-14 let 1,20 kg, do 6 let 400 gr; cukr
všichni 1550 gr a vánoční příděl 500 gr, kávovina 300 gr (obvykle početnější rodině přebývá), 250
gr soli, 40 gr droždí (samozásobitelé obilím o 20 gr droždí a o 100 gr soli více); chléb: dospělí 6400
gr, 1650 gr pšeničné mouky 00, neb bílého pečiva 2000 gr; děti od 6-14 let 3000 gr pš. mouky, 4 kg
chleba,  250  gr  ovoc.  syrupu;  pro  venkovské  obce  uvolněno  200  gr  cukrovinek  na  lístek.
Samozásobitelé nedostávají poživatiny, máslo obdrží z mlékárny a tuků umělých dostávají méně
ježto mají vyšší dávky mléka, které si ponechávají z povinné dodávky. 

Úroků dělení
19. prosince  rozděleny úroky z chudinských fondů a to: 19 dílů po 55 K a 13 po 40 K =

1565K; Janě Rychové na byt 100 K, Anně Dvořákové roční podpory 600 K a Anně Koflákové
v Ražicích 400 K.

P.O. Nájem
Usneseno najmouti místnost v čp. 26. od Františka Máry za roční nájem 1400 K ze dvou

místností pro účele protiletecké obrany na hlídky. (Placeno 500 K za část roku.)

Domovské
Do  Prahy  přijat  Josef  Havel,  narozený  1912,  syn  Josefa  a  Josefy,  rozené  Jandové,

s manželkou Andělou a dítkami Jindřichem a Josefem. (z čp. 77.)

Povozník
Živnost  povoznická  udělena  okresním úřadem ve  Voticích  č.  26741/44 z 2./10.44  Karlu

Zdeňkovi, rolníku z čp. 47.



Kontroly
16. prosince  byli svoláni zemědělci v obci Starcově Lhotě do hostince Jaroslava Maniny,

kde jim nařízeno splniti předepsanou dodávku chlebovin alespoň ve výši 55%. Kdo již měl výmlat
provedený a nedodal, byl přísně vyslýchán za asistence četnictva a vykonána u něho prohlídka.
Také nucen ke zvýšení dodávky kdo dodal málo. Dva Kosíkové z Pohořelic, Janoušek a Jankovský
z Chlumu dokonce pro nesplnění dodávky přivedeni na zdejší četnickou stanici v poutech a druhý
den odvezeni do Votic k výslechu. Vrátili se však bez úhony zpět. Kontroloři byli Češi. 

Pracovní
27. prosince uveřejněno provolání vlády k českému obyvatelstvu o náboru více tisíc mužů

do věku 45 let  k několikatýdenním zákopovým pracím v zemi  Moravské  pro zabezpečení  před
bolševickou záplavou, která se blíží. Obsílky zde obdrželi: Antonín Havel, Václav Bär, František
Zeman a Jaroslav Pejša. 

N. S. Příspěvky
Skončen výběr členských příspěvků na rok 1945; od 240 členů a členek vybráno 3080 K,

které po odečtení 10% pro místní potřebu poukázány složenkou na ústředí. Sběrné listiny vráceny
okres. sekretariátu do Sedlce. 

P.O.
Zostřeny hlídky a občané vždy po třech musí držeti hlídky od večera do rána. Strážnice je

zatím v čp. 26. V Petříkovicích zřídili dřevěný domek na návsi k tomu účelu. Má být pořízen i zde. 

Počasí
Počátkem roku počasí velmi mírné,  téměř beze sněhu, který padal 4. a 5. února a později,  kdy
z něho byly velké závěje. Následkem dubnového ochlazení, polní práce, již započaté musely býti
odloženy na květen, kdy bylo studeno a deštivo. Teprve poslední dny se velmi oteplilo, přišla bouře
s krupobitím,  které  oklepalo  květy,  jimiž  byly stromy obaleny.  V červnu deštivo.  Léto skončilo
mírným podzimkem a teprve závěr roku se vyznačil vánicí. 

Úroda
Žně započaly 6. srpna a úroda není taková, jako loni. V červenci bylo deštivo, v srpnu sucho

a teplo. 

Dodávky
Předpis  povinných  dodávek  v hospodářském  roce  1944/45  činil  (hosp.  rok  od  1./8.44-

31./7.45):
předpis: dodáno: 

chlebové obilí 1166 q 714,26 q
krmné obilí 262 q 262 q
hovězí dobytek 273,88 q o 50% více místo vepřového
vepřový dobytek 88,89 q 68,57 q
brambor 3600 q 3200 q
sena 32 q 31 q
slámy 40 q 38 q



Populace
Ve farnosti zdejší narozeno 19 dětí, 6 chlapců, 13 děvčat;
„           „ zemřelo 19 osob, 8 mužů, 8 žen, 3 děti;
„           „ oddány 4 páry novomanželů.

1945


	Počasí
	Anonymy
	Pracovní
	Rozpočet
	Nedělní klid = obchody
	Úroků dělení

	Postřik
	Domovské
	Komise
	Stromy
	Poplatky
	Příděly
	Poštovné
	Počasí
	Němčina
	Schůze a hrozby
	Poměry
	Závody
	Příděly
	Jugoslávie
	Nemoce
	Ceny
	Válka
	Lihoviny
	Sokol
	Příděly
	Setí,
	Pohřeb
	Válka
	Dar N. S.
	Tresty
	Zákazy

	Úmrtí
	Příděly
	Oslava

	Účty
	Ponocný
	Škola lidová
	Elektrisace
	Domovské
	Zalesnění
	Knihovna
	Sbírka
	Elektrisace
	Odhad nemovit.
	Válka
	Divadlo školní
	Sbírka
	Biograf
	Příděly
	Knihovna
	Příděly
	Mince
	Myši – trávení
	Elektrisace
	Domovské
	Komise
	Elektrisace
	Domovské
	Dražba
	Odstředivky
	„V“
	Hlídky
	Sbírka
	„V“
	Příděly
	Kartotéka
	Odvody dělníků
	Ovce
	Kuřivo
	Příděly
	Škola
	Židé
	Hlídky „V“
	Stav výjimečný
	Příděly
	Soupis zvířat
	Přirážka válečná
	Sbírka N.P.
	Úroky
	Dohlížitel dobytka
	Elektrisace
	Dávky
	Knihovna = Dar
	Příděly
	Mlýny
	Utonutí
	Doba uzavírací
	Válka
	Obilí
	Rozpočet
	Elektrisace
	Divadlo
	Populace
	Osevní plocha
	Sklizeň
	Dodávky
	Počasí

