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Blahop řejeme všem,  

 

kteří oslavili  svá významná životní jubilea! 
 
červenec: 
Marie Tkadlecová, Nadějkov; Karel Bursík, Nadějkov 
Eliška Štemberková, Nadějkov; Marie Plavcová, Vratišov 
Karel Dvořák, Nadějkov; Taťána Šimerová, Hronova Vesec 
Josef Votruba, Nadějkov 
 
srpen: 
Jiří Steinbauer, Nadějkov; Marie Votrubová, Nadějkov 
Růžena Dvořáková, Vratišov; Josef Ctibor, Modlíkov 
Pavel Šitner, Nadějkov; Hana Jerzová, Nadějkov 
 
září: 
Rastislav Jánoška, Nadějkov; Věra Kolářová, Brtec 
Bedřich Šimera, Hronova Vesec; Marie Nováková, Hronova Vesec  
 

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

Tel. 381 272 017, e-mail: starosta@nadejkov.cz, knihovna@nadejkov.cz. 
Redakce Ing. Arnošt Novák a Petra Macháčková 
 Reg.č. MK ČR E 13168. Náklad 150 ks.  
� Toto číslo vychází v říjnu 2016   � 
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 Informace k Hlasu Nad ějkova 
 

 Příspěvky:  Děkujeme za všechny příspěvky do tohoto čísla Hlasu 
Nadějkova! Uzávěrka příštího čísla je 4. prosince 2016, všechny podepsa-
né příspěvky jsou vítány. Příspěvky můžete posílat na adresy uvedené 
v tiráži, vhodit do schránky na budově úřadu nebo přinést na obec. Prosí-
me zejména o zasílání pozvánek na akce. Mohou být zveřejněny nejen 
v Hlase, ale i na webových stránkách obce a Mikroregionu Venkov.  

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

 Předplatné: ve výši 21 Kč / 1 číslo (platí se cena Hlasu a poštovné, 
tj. 7 + 14 Kč) si můžete domluvit na obci (tel. 381 272 117, 
ucetni@nadejkov.cz). 
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Zprávi čky ze 
školky  

str. 7 

Osudy sud ů 
a lidí 

str.10 

HLAS  
NADĚJKOVA 
ročník XXIV/ číslo 3  říjen 2016 

vydává obec Nadějkov 
cena 7 Kč 

Milí ob čané  
a přátelé  

str. 13 

Stejně jako školáci, i my ve školce začínáme 
v září nanovo. Odpočinuti po prázdninách, 
plni zážitků z dovolených a hlavně šťastni, 
že se spolu znovu potkáváme. 

Úložiště radioaktivních odpadů se na strán-
ky Hlasu Nadějkova vrací už patnáct let. 
Následující text je shrnutím celé této doby, 
protože Nadějkov se dnes znova ocitá 
na rozcestí. 

Ve dnech 25. – 31. července jsme se s ně-
kolika mladými z Jistebnice a Nadějkova, 
účastnili Světových dnů mládeže v Krakově. 

Stru čně z obsahu: 

Z jednání obecního zastupitelstva (2) 
Svoz nebezpe čného odpadu (6) Zprávi čky ze školky (7)  

Fikar, divadelní a osv ětový spolek (8) 
Čajovna Na stezce, Skauti (9)  

Osudy sud ů a lidí (10) Farnost (13)  
Bend ův křížek (14) Její milost - 2 díl (15)  

Akce Okrašlovacího spolku (18)  
Valašský výrobce d řevěných palet (19) 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva  obce č. 3/2016 
dne 10. června 2016 
 

Usnesení č. 28/2016: Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání 
na zasedání č. 3 dne 10. 6. 2016.  
Usnesení č. 29/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Zdeňka Černého jako 
zapisovatele, Jiřího Vocílku a Pavla Šitnera jako ověřovatele zápisu 
ze zasedání dne 10. 6. 2016.  
 

Závěrečný ú čet Obce Nad ějkov za rok 2015 
Usnesení č. 30/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko  
finančního výboru Obce Nadějkov ze dne 27. 5. 2015.  
Závěrečný účet byl zveřejněn dne 25. 5. 2016 na úřední i elektronické 
úřední desce. 
Celkové příjmy 28.610.444 Kč 
Celkové výdaje 25.212.288 Kč 
Usnesení č. 31/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení následují-
cích nápravných opatření: účetní jednotka provede přeúčtování pozemků 
na analytických účtech účtu 031 – Pozemky řádně dle kategorie jednotli-
vých pozemků. Dále pak bude při účtování používat platnou legislativu – 
zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášku č. 410/2009 Sb., České účet-
ní standardy pro ÚSC. Termín pro odstranění nedostatků stanovuje 
na  20. 1. 2017.  
Usnesení č. 32/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaře-
ní a závěrečný účet Obce Nadějkov v roce 2015 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Nadějkov za rok 2015, bez výhrady.   
 

Účetní záv ěrka Obce Nad ějkov za rok 2015 
Výsledek hospodaření běžného účetního období byl za rok 2015 
4.618.062 Kč. 
Usnesení č. 33/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce 
Nadějkov za rok 2015 bez výhrady.  
 

Rozpo čtové zm ěny  
Usnesení č. 34/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 4/2016 ve výši 363.439 Kč na příjmové i výdajové straně       
rozpočtu.  
Usnesení č. 35/2016: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou 
změnu č. 5/2016 ve výši 5.500 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.  
Usnesení č. 36/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu 
č. 6/2016 ve výši 522.730 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu.  
 

Závěrečný ú čet DSO Čertovo b řemeno 
Usnesení č. 37/2016:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný 
účet DSO Čertovo břemeno. Zveřejněn byl na úřední i elektronické úřední 
desce od 25. 5. 2015 do 10. 6. 2015.  
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    Okrašlovací spolek  
    pro Nad ějkov a okolí 
 

zve všechny místní i p řespolní na tyto akce: 
 

říjen 
 

sobota 15. října od 13 do 17 hodin , MOŠTOVÁNÍ A DÝŇOVÁNÍ 
NA FARSKÉ  
Moštujeme pro širokou veřejnost, je nutné mít vlastní nádoby. 
cena 7Kč/litr moštu 
DLABÁNÍ A ZDOBENÍ DÝNÍ PRO D ĚTI 
 
sobota 29. října od 13 do 17 hodin, MOŠTOVÁNÍ NA FARSKÉ  
Moštujeme pro širokou veřejnost, je nutné mít vlastní nádoby. 
cena 7Kč/litr moštu 

 
listopad  
 

sobota 12. listopadu cca od 16:30 hodin  SVATOMARTINSKÁ SLAV-
NOST, začátek na Farské zahradě. 

 
prosinec  
 

neděle 18. prosince , VÁNOČNÍ PŘÍBĚH, divadelní představení pro 
všechny v podání Víti Marčíka mladšího. 
 

Změna programu jest možná. Prosíme sledujte informa ční zdroje. 
 

Od října pokračuje „KERAMIKA PRO D ĚTI A TVOŘIVÉ DOSPĚLÉ 
S  HANKOU“ v řemeslné dílně ve 2. patře ZŠ Nadějkov. Termíny budou 
zveřejněny na facebooku  Okrašlovák a na  www.okrašlovací-spolek.cz     

 
Dílna je otevřena všem zájemcům, děti předškolního věku chodí 

v doprovodu dospěláka. Potřeba jsou pouze přezuvky, pracovní oděv, pití 
a sváča. 

Jana Průšová 
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Rekonstrukce d ětského h řišt ě u ZŠ a MŠ Nadějkov 
Usnesení č. 38/2016:  
a) Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje realizaci projektu 
„Rekonstrukce dětského hřiště u ZŠ a MŠ Nadějkov“ a na základě dopo-
ručení hodnotící komise pověřuje zastupitelstvo starostu  obce uzavře-
ním  smlouvy na realizaci projektu „Rekonstrukce dětského hřiště u ZŠ 
a MŠ Nadějkov“ s firmou BENJAMÍN s. r. o., 687 08 Buchlovice, IČ 255 
23 414, která nabídla celkovou cenu 629.000 Kč včetně DPH. 
b) Zastupitelstvo pověřuje starostu obce veškerým dalším jednáním 
v souvislosti s projektem „Rekonstrukce dětského hřiště u ZŠ a MŠ Naděj-
kov“ včetně podpisů všech dokumentů souvisejících s realizací tohoto  
projektu. 
c) Zastupitelstvo deleguje pravomoc provést rozpočtové změny související 
s projektem „Rekonstrukce dětského hřiště u ZŠ a MŠ Nadějkov“ do kom-
petence rady obce Nadějkov. 
 

Projekt „Oprava komunikace Brtec“ 
Usnesení č. 39/2016:  
a) Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje realizaci projektu „Obnova opo-
třebované obrusné vrstvy Brtec“ a na základě doporučení hodnotící komi-
se pověřuje zastupitelstvo starostu  obce uzavřením  smlouvy na realizaci 
tohoto projektu s firmou Údržba silnic s.r.o., Osečany 80, 264 01 Sedlča-
ny, IČ 616 81 199, která nabídla celkovou cenu 2.256.296,68 Kč         
včetně DPH.  
b) Zastupitelstvo obce Nadějkov pověřuje starostu obce veškerým dalším 
jednáním v souvislosti s projektem „Obnova opotřebované obrusné vrstvy 
Brtec“ včetně podpisů všech dokumentů souvisejících s realizací tohoto 
projektu. 
c) Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc provést rozpočtové 
změny související s projektem „Obnova opotřebované obrusné vrstvy  
Brtec“ do kompetence rady obce Nadějkov. 
 

Projekt „Most Kotaškov“ - p říprava 
 Usnesení č. 40/2016:  
a) Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje realizaci projektu „Most přes 
Smutnou v Kotaškově“.  
b) Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc výběru dodavatele 
stavby, na základě protokolu a doporučení hodnotící komise, na radu   
obce Nadějkov. 
c) Zastupitelstvo obce Nadějkov pověřuje starostu obce veškerým dalším 
jednáním v souvislosti s projektem „Most přes Smutnou v Kotaškově“ 
včetně podpisů všech dokumentů souvisejících s realizací tohoto projektu. 
d) Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc provést rozpočtové 
změny související s projektem „Most přes Smutnou v Kotaškově“ 
do kompetence rady obce Nadějkov. 
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Dotace v roce 2016 
Výměna oken bytového domu 105 
Usnesení č. 41/2016:  
a) Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje realizaci projektu 
„Rekonstrukce oken domu čp. 105“.  
b) Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc výběru dodavatele 
stavby, na základě protokolu a doporučení hodnotící komise, na radu   
obce Nadějkov. 
c) Zastupitelstvo obce Nadějkov pověřuje starostu obce veškerým dalším 
jednáním v souvislosti s projektem „Rekonstrukce oken domu čp. 105“ 
včetně podpisů všech dokumentů souvisejících s realizací tohoto projektu. 
d) Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc provést rozpočtové 
změny související s projektem „Rekonstrukce oken domu čp. 105“ 
do kompetence rady obce Nadějkov. 
 

Oprava h řbitovní zdi 
Usnesení č. 42/2016:  
a) Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje realizaci projektu „Oprava   
hřbitovní zdi“.  
b) Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc výběru dodavatele 
stavby, na základě protokolu a doporučení hodnotící komise, na radu   
obce Nadějkov. 
c) Zastupitelstvo obce Nadějkov pověřuje starostu obce veškerým dalším 
jednáním v souvislosti s projektem „Oprava hřbitovní zdi“ včetně podpisů 
všech dokumentů souvisejících s realizací tohoto projektu. 
d) Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc provést rozpočtové 
změny související s projektem „Oprava hřbitovní zdi“ do kompetence rady 
obce Nadějkov. 
 

Zametací kartá č 
Usnesení č. 43/2016:  
a) Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje realizaci projektu „Zametací 
kartáč“.  
b) Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu obce Nadějkov“ mezi smluvními stranami Obec Naděj-
kov a DSO „Čertovo břemeno“ a pověřuje starostu obce podpisem této 
smlouvy. 
c) Zastupitelstvo obce Nadějkov deleguje pravomoc provést rozpočtové 
změny související s projektem „Zametací kartáč“ do kompetence rady  
obce Nadějkov. 
 

Oprava st řechy čp. 5 
Usnesení č. 44/2016: Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí   
přiznanou dotaci na projekt „Oprava střechy domu čp. 5“.  
 

Pozemek pod KD Brtec (narovnání vlastnických vztahů - koupě) 
Usnesení č. 45/2016:  Zastupitelstvo obce: 
a) schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 19/2 v k.ú. Brtec o výměře 8 m2 
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dáno od přírody, jít výš a dál, nebo za tou naší touhou se skrývá něco 
podstatně hlubšího, co v denním pachtění nemůžeme dobře postihnout?! 
Jít do sebe! Ano, jít do sebe a hledat cestičku, která by nás z toho bludiště 
a tápání vyvedla!  

Pan lesní se zatavil u téhle, jakoby na šeptnuté myšlenky a zdálo se mu, 
že našel počátek začarovaného kruhu, ve které se do kolečka točil, nebo, 
řekneme do klubíčka, které se odvíjelo a zase zašmodrchávalo a už vypa-
dalo tak, že se vůbec nerozmotá a nerozplete.  

„Říkáš, že ti křivdí. Prosím nech na hlavě! Jsou to maličkosti, to je prav-
da, ale z maličkostí se život, jak to pověděl ten anglicky moralista, de La 
Rochefoucauld, nebo že by francouzský? Ale ty maličkosti tu jsou! Tak 
pěkně s barvou ven a žádné semhle, támhle. Není šprochu, aby nebylo 
pravdy trochu. Zbav se těch maličkostí, které kazí náladu a potom nemůže 
na tebe někdo žalovat, ani paní hraběnka štiplavými poznámkami na tebe 
vyskakovat. Basta! A tvůj štít bude čistý! Máš ty vůbec zapotřebí, pro pár 
krejcarů, či snad ten kousek pomazánky se trápit? Nemáš! Syna jsi dal 
na studie, dcera je pohledné děvče, tak co? Najíš se, vyspíš se, svou prá-
ci si zataneš a nemáš-li za tu práci tolik, co ten druhý, tím se netrap! 
Na světě nebude nikdy všem stejně. Však i to málo bývá požehnáno! 
Tak a teď pěkně hlavu vzhůru a hajdy domů!“   

Jakoby s pana lesního něco spadlo, jak se mu ulevilo. Sňal klobouk, 
za jehož mašlí vykukovalo stračí peříčko, otřel zpocené čelo a hleďme, 
počal vnímati okolí i čas, který zatím značně pokročil. Málem by byl přešel 
do vysokochlumeckého revíru, kam ho až v zamyšlení nohy donesly.  

„Nic platno. Mamka bude mít starosti a čekat s obědem.“ Odešel brzo 
ráno, ani nezaskočil, když šel kolem. Dělal starosti sobě i druhým. 
A proč vlastně? Pro nic, za nic! Všechno se spraví a bude zase v pořádku. 
Paní hraběnku lamentací přejde! Doma dobře pojedl. Večer, když se zase 
vrátil, Julinka mu zahrála na piano a pan lesní tu noc spal dobře.  

Její milost, paní hraběnka, našla během dne také svoje rozptýle-
ní. Postarala se o to návštěva malířů z Vídně a pak její dlouholetý obdivo-
vatel a chráněnec. „Bekrle“ mu důvěrně říkala. Byl sice o celé čtvrtstoletí 
mladší, ale to hraběnce docela nic nevadilo, aby se stal jejím důvěrným 
přítelem, nezbytným průvodcem na cestách i doma, nablízku, na dosah 
ruky, třeba po zvláštním točitém schodišti. Jednou prý na cestách – a paní 
hraběnka hodně cestovala, zastihlo ji kdesi v Leibachu zemětřesení, (bylo 
prý to zrovna rok předtím, co dala svému pejskovi pod Fortenským rybníč-
kem postaviti náhrobek s letopočtem). A že byl zachránce v osobě prů-
vodce po ruce, vyvázla bez pohromy. Přes třicet let jí provázel po cestách 
světem i po cestičkách zámeckého parku. Kdys v kruhu vídeňského světa, 
jako švarný mládenec s uměleckou duší jí padl do oka a maje jemný,   
vytříbený vkus a mladé srdce, stal se jí doživotním společníkem, třebaže 
v době, kdy se honosila krásou a ztepilostí postavy, mohli si kavalíři nohy 
uběhat a kola u svých kočárů ujezdit k nadějkovskému zámku, kde i mar-
šálské srdce se dovedlo rozehřát! 

Pokra čování v p říštím čísle Hlasu Nad ějkova. 
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ale těžko nese, kdy člověk zůstane jako kůl v plotě! O starého už nikdo 
nestojí, mladá léta jsou pryč a co teď, když už se člověku třesou kolena? 
„Pod zem za živa nevlezeš, tam tě musí uložit jiní, až dodýcháš!“  

Správce Brož! Ve službách zdejší vrchnosti zešedivěl, následky sladkých 
hříchů Její milosti utajoval a do opatrování v neznámé ruce odnášel, pocti-
vě se snažil plnit všechny uložené mu povinnosti a odměna? O té mohl 
povídat starý šafář a později ovčák, Jan Šimák: Tam, s vrchu Homolí, 
opřen o kmen topolu, jimiž byla homolská silnice vroubena, díval se smut-
ně zpátky na nadějkovské domky, vroubené zelení, na kotlinu s dvěma 
vížkami, jednou štíhlou, kostelní, druhou baňatou, zámeckou, ztrácející 
se rovněž v parkové zeleni, kde dlouhá léta působil, kde znal každý      
kámen, strom i keř, Mlýnský rybník s lodičkami a labutěmi, rybníček Běl-
ský s ostrůvkem, Fortenský  i Pivovarský a Kovářský s loukou téhož jmé-
na, o kterém říkali, že přitahuje déšť při seči, jakoby definovali před ním, 
všechny ty nadějkovské  sousedy, s nimiž besedoval, i tu dvorskou chasu, 
se kterou konec konců vždycky dobře vyšel. Se všemi a se vším tím 
se  loučil, co mu bylo tak blízké, Slza za slzou brázdila cestičkou po vrás-
čité tváři padajíc mezi luční kvítka. A co hlavou táhlo? Celý život 
s radostmi i trampotami, důvěrou náklonností i tvrdým jejím koncem. Tak, 
tak, panská láska po zajících skáče – a tuhle toho případu bylo na ní vidět 
ze všech stran! 

Pan lesní si povzdechl, přešel Borovíčko, doma v myslivně „Na Bažant-
nici“ se ani nezastavil, pokračoval dál, vzhůru k Větrovu, ke školkám 
do „Babího vrchu“. Člověk je někdy nejraději sám se svými myšlenkami, 
které se hlavou honí, jako roj neodbytných komárů. Musí si to myšlenky 
trochu uspořádat, než zase přijde mezi lidi. I to bývá těžké, když neobvyk-
lým podnětem byly vyšinuty míry. Jako bys kámen do vody hodil. Ani okolí 
nevnímáš, chrám přírody nevidíš, slunka hřejivé pocely nepociťuješ. Jsi 
zahalen hustou mlhou svého zamyšlení nad ději s věcmi, nad sebou sa-
mým, nad tím, co bylo, co je a co přijde. Jdeš jasným dnem a přece 
se ti zdá, že je soumrak, že nad Chýškou se vynesla mračna, která věstí 
bouřkou, a že do tváře ti zavál severák. Jdeš a jdeš a ano, nevíš vlastně 
kam. Jako by už divoká hra živlů započala, kdesi zaburácelo a klikatý 
blesk projel dusné ovzduší tam někde nad mozolovskými Kladinami a jako 
bys slyšel kalištskou sousedku Dolejší, stojící u okna s ustaranou tváří 
vyřknout zažehnání: „Pámbu s námi a zlý pryč!“ A myšlenky se derou tou 
chmurou, jak přivál z vody z kaskád deště, který už není požehnáním, 
ale pohromou a všechno tě to táhne někam dolů, do hlubiny, ke dnu. Vidíš 
najednou celý svůj život jako na dlani: dobré, zlé, malé, velké a konce 
se nemůžeš dobrat, ať to vezmeš z té, anebo z druhé strany. Připadáš 
si najednou takovým malým, nanicovatým stvořením, kterému se zdá, 
že všechno je bez významu: to co bylo uděláno a co ještě udělati zbývá.  

Odkud se to stvoření vzalo, proč tu je, a kam že spěje? Má vůbec život 
nějaký význam a smysl a jaký? Máme-li málo, chceme víc, chceme mít 
tolik, jako ten druhý, co má víc? Toužíme po blahobytu, a když dosáhne-
me, po čem jsme toužili, pořád se nám něco nedostává. Je nám to tak 
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v souladu se zveřejněným záměrem ze dne 23. 3. 2016. Kupní cenu za-
stupitelstvo stanovuje v souladu s platným usnesením ve výši 70 Kč za m2 
b) stanovuje, že ostatní administrativní náklady spojené s  návrhem 
na vklad do katastru nemovitostí budou hrazeny stranou kupující 
c) pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy a ostatních dokumentů 
souvisejících s prodejem a převodem pozemku 
 

Vyřazení movitého majetku obce prodejem 
Usnesení č. 46/2016:  Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej nepotřeb-
ného majetku obce a to kopírky Canon iR 2016J. Zastupitelstvo deleguje 
pravomoc stanovení ceny prodávaného majetku na radu Obce Nadějkov 
a zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce jednáním o prodeji 
a podpisem všech příslušných dokumentů potřebných k prodeji uvedené-
ho majetku. 
 

Informace ze sch ůzí rady obce 
Starosta seznámil přítomné s některými usneseními rady obce.  
 
Připomínky a nám ěty zastupitel ů a přítomných host ů 
Olga Černá informovala o schůzi Místní akční skupiny (MAS) a tvorbě její 
strategie do roku 2023.  
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva  obce č. 3/2016 
dne 5. srpna 2016 

 

Usnesení č. 47/2016:  Zastupitelstvo schvaluje navržený program jednání 
na zasedání č. 4 dne 5. 8. 2016.  
Usnesení č. 48/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje Marcelu Chocholatou 
jako zapisovatelku, Petru Dohnalovou a Josefa Dvořáka jako ověřovatele 
zápisu ze zasedání dne 5. 8. 2016.  
 

Projet Oprava obrusné vrstvy Brtec 
Usnesení č. 49/2016: 
a) Zastupitelstvo obce Nadějkov bere na vědomí odstoupení vítěze výbě-
rového řízení na  realizaci projektu „Obnova opot řebované obrusné 
vrstvy Brtec“ firmy Údržba silnic s.r.o., Ose čany 80, 264 01 Sedl čany, 
IČ 616 81 199, která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku, 
ze soutěže,  
b) Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje realizaci projektu „Obnova 
opot řebované obrusné vrstvy Brtec“ a na základě doporučení hodnotící 
komise pověřuje zastupitelstvo starostu  obce uzavřením  smlouvy na rea-
lizaci projektu „Obnova opot řebované obrusné vrstvy Brtec“ s firmou 
PROTOM Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strak onice, I Č 438 41 
252, která nabídla celkovou cenu 2.308.075 Kč včetně DPH a která 
se z hlediska ekonomické výhodnosti umístila jako druhá v pořadí. 
 
 

  Z���� � ���� 
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    Svoz nebezpe čného odpadu 
 

      V Nadějkově a všech osadách v pond ělí 3. října 
bude svážen tento odpad: 

 

�chladničky, pračky, myčky, sporáky, klimatizační jednotky 
�vysavače, fény, kávovary 
�počítače, tiskárny, kopírky, telefony, faxy 
�televizory, radiopřijímače, videorekordéry 
�vrtačky, pily, sekačky, pájky 
�hračky, vybavení pro volný čas a sporty 
�lékařské přístroje 
�staré barvy a obaly od nich 
�odpadní oleje a obaly od nich 
�akumulátory, zářivky a výbojky 
�velkoobjemový odpad 
 

ODPAD PŘIPRAVTE PŘED SVŮJ  DŮM 
-ou- 

Územní plán Chyšky 
Usnesení č. 50/2016:  Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením veřejné 
infrastruktury a ÚSES (Ústřední systém ekologické stability území) 
na  nově zpracovávaný územní plán Obce Chyšky.  
 

Smlouva o smlouv ě budoucí E.On – Starcova Lhota (Bláh ův mlýn) 
Usnesení č. 51/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030030093/001  
a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.  
 

Dotace na rozší ření možnosti zásobování pitnou vodou 
Usnesení č. 52/2016: 
a) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti v rámci výzvy č. 8/2016 
v rámci Národního programu Životní prostředí pro posílení resp. vybudo-
vání zdrojů pitné vody v lokalitě Nadějkov a Starcova Lhota. 
b) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zajištěním všech činností 
a podpisem všech dokumentů související s podáním žádosti., 
c) Zastupitelstvo obce deleguje pravomoc provést případné rozpočtové 
změny související s přípravnými činnostmi pro prodání žádosti na radu 
Obce Nadějkov. 
 

Informace k úložišti jaderného odpadu 
Starosta informoval o dvou schůzkách, které proběhly k tomuto tématu: 
1) S RNDr. Slovákem, ředitelem SÚRAO 
2) Schůzka  s ministrem Mládkem za účasti starostů, členů PS Dialog 
a některých spolků. 

  Z���� � ���� 
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Její milost - 2 díl 
 

„Pámbu dej šťastný a veselý dobrý jitro, pane fořt!“ pozdravuje zamyšle-
ného lesníka kolemjdoucí sousedka Dolejšová z Kaliště. „Tak obhlížejí 
po ránu tu naši boží ourodu? Nu, dá-li Pámbu, budeme mít božího daru 
požehnaně. Jen aby do toho nic nepřišlo, rač Pámbu chránit!“ -  „Dej to 
Pámbu, matko!“ odpoví na pozdrav a přílohu k němu pan lesní, vytrhnuv 
se ze svého přemyšlení, ale nijak se do hovoru nenutí, třebaže jindy si rád 
s touhle sousedkou pohovoří. „A proč se taky nezajdou na toho našeho 
podívat? Zrovínka tuhle povídal o tý Rajfajsence, co jí jako v Nadějkově 
založili, že si to lidi moc pochvalujou, a že je to pro celý okolí velký dobro-
diní, když si tak navzájem budou pomáhat a nebudou muset prosit jako 
nějaký žebráci vo almužnu, a že taky už je nebudou lichváři dřít a přivádět 
na buben. Povídal můj, že voni jsou moc moudří lidé, pane fořt, a že se 
tak o všechny starají! Aby jim to Pámbu voplatil, dal hodně zdraví a chránil 
od všeho zlýho!“ - „I dej to Pámbu, matko, dej to Pámbu,“ potěšen tou 
upřímnou chvalořečí, děkuje pan lesní. „A pozdravujte starýho! Však 
až bude trochu pokdy, přijdu se na něj podívat. Máme si co povědět. Však 
ten váš má taky za ušima a to víte, matko, co by člověk zmoh sám, kdyby 
mu jiní nepomohli. Jeden sám neznamená nic, ale všichni dohromady 
dokážou moc! V tom to vězí. Váš muž táhl se mnou za jeden provaz a by-
lo jich víc, co se k němu přidali, a tak jsme to přece dali dohromady. Je to 
dobrá věc a já myslím, že to pude. To víte, všechny začátky jsou těžké, 
ale s těma člověk musí počítat a nebát se jich!“ dodával lesník kuráže víc 
sám sobě, než aby mluvil do větru. „A vyřiďte starýmu, ať si ke mně pošle 
zase pro nějakou knížku. Poslal mi syn z Prahy Třebízskýho, to ho bude 
jistě bavit.“ 

„A to jó, pane fořt, když budou vod tý dobroty. To mi rádi přečteme. Dyť 
i já to louskám, když mám trochu pokdy. Ale to víte! vono se toho času 
pořád nedostává. Ty Chocholouškovy knížky už můj přečet všechny. Ve-
lebný pán Teplý, co se vo nadějkovský po požáru tak staral, říkával, že by 
měli mít Nadějkováci Chocholouška ve větší ouctě a vážnosti, že si toho 
zasloužil. Však taky chudák! Co musel vytrpět oustrků, když chtěl lidem 
votvírat voči. Vono to tak bejvá a říkává se: pro dobrotu na žebrotu. Však 
ani velebnému pánovi se Nadějkováci moc neodvděčili. Nevděk světem 
vládne!“ povzdychla si ještě sousedka a rychle dodala: „Ale pane Bože, já 
se tu zakrákorala a doma práce čeká. Už musím běžet. Tak Pámbu jim dej 
hodně zdravý, pane fořt a s Pánem bohem!“ Pan lesní potřásl podávanou 
pravicí, pozdvihl klobouk, opětoval pozdrav a zdvihl se také, aby ve své 
cestě pokračoval. 

Sousedka svými závěrečnými slovy jakoby mu znova posadila brouka do 
hlavy. Zdálo se mu, že mluví v souvislosti s proudem jeho předcházejících 
myšlenek. Před očima mu mihl obrázek šedivého správce – důvěrníka 
vrchnosti, sloužícího poctivě a věrně desítky let, říkává se té službě do 
roztrhání těla a jaká odměna! Bez penze do penze! To se lehko vysloví, 

 O��� � ����� 
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Bend ův křížek 
 
Tento malý křížek byl postaven po tragické události, která se stala 

v Petříkovicích dne 3. června 1983. Bohumil Benda při výjezdu ze svého 
dvora na motocyklu se srazil s dalším motocyklistou jedoucím do Naděj-
kova, Janem Novákem. Bohumil Benda byl na místě mrtev a Jan Novák 
se po krátké době vrátil z nemocnice. Křížek je vysoký 55 centimetrů. 

Jiří Vocílka 
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Zprávi čky ze školky 
 
Stejně jako školáci, i my ve školce začínáme v září nanovo. Odpočinuti 

po prázdninách, plni zážitků z dovolených a hlavně šťastni, že se spolu 
znovu potkáváme. 

Hned na konci prvního celého týdne školky nás navštívilo divadélko 
Sedmihlásek a zahrálo nám pohádku O Červené Karkulce. Byla to legrace 
a vlka se vůbec nikdo z dětí nebál! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V druhé polovině září začínáme s kurzem plaváním v Táboře. Čeká nás 

10 lekcí vždy v pondělí. Jezdíme již tradičně svým autobusem spolu 
se školáky. Děti z první třídy absolvují kurz s námi, což je moc prima, pro-
tože jsou to naši kamarádi z loňského roku. Je nám vyhrazen malý bazén, 
kde všichni bezpečně stačíme a pomalu se učíme se nebát vody, potápět 
se, splývat a plavat. Je dost času i na volné hraní ve vodě a dovádění 
a ostatními. 

Jsme teprve na začátku školního roku, ale už teď se těšíme na všechno, 
co nás během celého roku ve školce čeká. 

Jitka Krajčová 

  Š����� 
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    Divadelní a osv ětový spolek  
    srde čně zve vážené obecenstvo na 
 

    XVIII. Fikarské  slavnosti 2016: 
 

25. září  
Loutkové p ředstavení Tomáše Machka „DIVOTVORNÝ MLÝNEK ", 
od 15 hodin na farské zahradě, v případě nepohody v kině. 
Od pradávna si chudí lidé na celém světě vyprávěli příběhy plné divotvor-
ných předmětů, které by jim pomohly ke štěstí. Divy z moravských lido-
vých pohádek vám v našem představení předvedou různé typy loutek. 
Uvidíte maňáska, marionetu, muppeta nebo plošnou loutku.  
Na představení bude navazovat dílna, v níž se diváci seznámí 
s technologií výroby jednotlivých typů loutek. 
Hraje: Tomáš Machek 
Dramaturgie a režie: Tereza Machková 
Machkovic loutkové divadlo jsme v Nadějkově mohli vidět před dvěma 
lety, kdy nám sehráli pohádkový indický příběh „O Nirdhanáthovi“. 
Délka tohoto představení je asi 40 min. Více na www.umenimeni.cz          
 
15. října  
„KABARDUET “, na sále U Jandů. O Kabarduetu víme jen, že jde 
o „Divadelně-hudební počin dvojice mladých mužů, kteří jsou spolužáci 
z textařského oddělení Konzervatoře Jaroslava Ježka“. Více třeba zde: 
www.kabarduet.cz 
 
22. října  
„KAŠPÁREK A PRINCEZNA “, Divadelní asociace Marky Míkové , 
od 15 hodin v kině. 
Marku Míkovou a její kamarády již léta dobře známe, hráli na školní za-
hradě, v kině, na Farské zahradě. Více zde: http: www.damm.snadno.eu 
 
18. a 19.  listopadu  
Noël Coward: „ROZMARNÝ DUCH“ Dvě premiéry spolku Fikar 
s alternacemi, začátky v 19 hodin, na sále hostince U Jandů. 
Spisovatel Charles Condomin se chce pro svou novou knihu poučit o spiri-
tistických seancích, médiích a jiných šarlatánech. Aby používal i správný 
žargon, pozve na večeři proslulé médium, mysteriózní madame Arcati.  
Bláznivá stará dáma sice budí jen smích, přesto se jí (nejspíš omylem) 
podaří přivolat ducha zesnulé první paní Condominové, která je viditelná 
jen pro Charlese a druhé paní Condominové příslušně pije krev. Nepove-
dená spiritistická seance a zahrávání si s okultními vědami není moc bez-
pečné ani jednoduché a pan Condomin zažívá rodinné propletence, 
s nimiž si neví rady, když balancuje mezi živou a mrtvou manželkou.    
Pomůže mu výstřední madam Arcati znovu navrátit jeho dřívější klid, nebo 
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Farnost 
 
Milí ob čané a přátelé, 
 
Ve dnech 25. – 31. července jsme se s několika mladými z Jistebnice 

a Nadějkova, účastnili Světových dnů mládeže v Krakově, kde se sjelo 
přes dva a půl milionu mladých lidí z celého světa, aby se setkali v duchu 
křesťanské víry a společně s papežem Františkem prožili krásné chvíle 
povzbuzení, vzájemného sdílení a dialogu, a tak dali světu signál k pokoji 
a vzájemnému porozumění mezi národy.  

Bylo to pro nás velmi obohacující a povzbudivé, vidět tolik mladých lidí, 
kteří věří v Boha a tvoří společenství církve, a kteří po výzvě papeže nesli 
do svých domovů v různých částech světa poselství pokoje a smíření. 
Celé setkání se neslo v duchu slov z evangelia: „Blahoslavení milosrd-
ní, nebo ť oni dojdou milosrdenství.“  (Mt 5,7) 

 
K podzimu patří radost z plodů země, kdy máme být vděční za to, 

co se nám urodilo, co jsme vypěstovali. V církvi si 1. září připomínáme 
Den stvo ření. Je to den, ve kterém se zamýšlíme nad stvořením a děku-
jeme Bohu za to, čím jsme obklopeni, ale také se zamýšlíme nad vlastní 
odpovědnosti za stvořený svět kolem nás, za přírodu, kterou máme také 
chránit a chovat se k ní ohleduplně. Tak to čteme i na prvních stránkách 
Bible, že Bůh člověku svěřil péči o stvoření, a aby vše sloužilo k dobru 
člověka. Proto jsme v kostele ve čtvrtek 1. září děkovali za úrodu 
a stvoření. 

 
Chci také s vděčností připomenout, že během listopadu by měla být 

ukončena druhá etapa restaurování varhan v nadějkovském kostele.  
Děkuji Obci Nadějkov za příspěvek 80 000 Kč na tuto opravu a také 

všem, kteří přispívají každou třetí neděli v měsíci v kostele na tento účel. 
Doufám, že se nám v další (třetí) etapě podaří varhany kompletně opravit, 
aby mohly nadále sloužit nám i dalším generacím. 

 
Všem p řeji krásný podzim a Boží požehnání do dalších dn ů našeho 

života!  
P. Mikuláš Selvek, administrátor 
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Ministr průmyslu říká, že nechce jít proti vůli obcí a žádá od nich odpo-
vědi na tři otázky: zda mají vůli pokračovat v činnosti Pracovní skupiny 
pro dialog o hlubinném úložišti, zda mají vůli dále spolupracovat na návr-
hu věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru vhodné 
lokality a zda mají zájem podílet se na přípravě nařízení vlády o příspěv-
cích pro dotčené obce.  

Tři lokality ze sedmi už oznámily, že z Pracovní skupiny vystupují, proto-
že pro ně členství v ní nemá žádný smysl:  připomínky, které jejím       
prostřednictví podávali odborníci (právníci, ekologové, geologové) 
i zástupci obcí, SÚRAO a MPO sice slíbily vypořádat, ale nic se nestalo. 
Důležité informace (umístění povrchového areálu, zahájení průzkumu 
na všech lokalitách, snížení počtu lokalit…) se na jednání PS vůbec neob-
jevily a obce se je dozvěděly jen náhodou anebo z médií, a to až ve chvíli, 
kdy se k nim nemohly nijak vyjádřit. V naší lokalitě Magdaléna opouštění 
Pracovní skupiny odhlasovala zastupitelstva města Jistebnice i obce    
Božetice, v Nadějkově se hlasovat teprve bude. 

Odpůrci neseriózního přÍstupu státu se domlouvají na založení Platformy 
proti hlubinnému úložišti. Do této doby do Platformy vstoupilo nebo 
se chystá vstoupit patnáct obcí nebo měst ze čtyř lokalit, deset spolků 
ze všech sedmi lokalit a jeden celostátní spolek. V lokalitě Magdalena 
se zatím členem Platformy stal spolek Zachovalý kraj, město Jistebnice 
a obec Božetice, v Nadějkově opět záleží na rozhodnutí zastupitelstva. 
Členové Platformy chtějí požádat stát, aby průzkumy pozastavil, dokud 
nebudou stanovena jasná a odborně nezpochybnitelná pravidla pro výběr 
lokalit: taková, která se nebudou měnit s každým dalším ministrem nebo 
zasedáním vlády. Trvají na tom, že úložiště nelze plánovat na místě, 
kde s jeho umístěním obce nesouhlasí.  

 
Budou krajské a senátní volby, část kandidátů si všimla, že úložiště 

je problém, a někteří z nich slibují, že požadavky obcí podpoří. 
 
Tak uvidíme. Veletočů kolem úložiště už bylo tolik, že se nedají vyloučit 

další překvapivá rozhodnutí. Za celou dobu se ale potvrdila jedna věc: 
protestovat proti úložišti má smysl. A pokud se k protestům spojí obce, 
spolky i lidé ze všech lokalit, mají i velkou naději na úspěch. 

 Olga Černá 
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do jeho života zanese ještě více chaosu? Na tyto a mnohé jiné otázky  
dostanete odpověď, když se přijdete na Rozmarného ducha podívat. 
 
9. prosince 
„PÉRO ZA KLOBOUKEM“ 
Koncert i u nás známého šramlu, který kromě svižné muziky dovede 
i výborně pobavit. Jeho koncerty zvedají posluchače ze židlí. Tento kon-
cert navíc nezvykle živě uvede adventní repertoár. 
 
FIKAR se omlouvá za zrušení představení 10. září  „ORDINACE V RAJ-
SKÉ ZAHRAD Ě“ Divadélka Múzika ze Sezimova Ústí. Bylo zapříčiněno 
onemocněním jedné z hlavních postav.  
 
Další informace a p řípadná dopln ění a změny P.T. obecenstvo najde 
zde: www.fikar.info. 

Zdeněk Černý 

Čajovna Na stezce 
 

vždy první sobotu v měsíci od 17 hodin v kině 
 

8. října – Jan Charypar a spol: ZA ZDÍKEM DO AMERIKY  
5. listopadu - Petr Zemánek: PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ (Jak se natáčejí 
rozhovory s pamětníky druhé světové války, totálního nasazení, padesá-
tých let, kolektivizace…) 
3. prosince - Kristýna Plešingrová: MEXIKO 
 

V příštím roce Jindra Částka a jeho cesta do Pobaltí: ESTONSKO 
A LOTYŠSKO . 

Olga Černá 

Skauti 
 
Odstartovali jsme letošní sezónu a opět se scházíme.           

Potkáváme se každý pátek od 16:20 do 18:20 v klubovně na faře 
na náměstí.  Letos pod vedením Xi-xaa a Háďy, příležitostně i Anežky. 

Letos budou skupiny v etapové hře putovat po botanické zahradě 
a zkoumat různé druhy rostlin. Rádi uvidíme jak známé tváře, tak nové 
zájemce, nestyďte se tedy přijít podívat. 

Jan Černý 
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    Osudy sud ů a lidí  

 
Úložiště radioaktivních odpadů se na stránky Hlasu Nadějkova vrací 

už patnáct let. Následující text je shrnutím celé této doby, protože Naděj-
kov se dnes znova ocitá na rozcestí: zastupitelstvo bude rozhodovat 
o tom, jak se postaví k další spolupráci se státem. Pokud informace 
o úložišti sledujete průběžně nebo se vám text nechce číst celý, věnujte, 
prosím, pozornost alespoň závěrečným odstavcům o dění v letošním roce 
a aktuální situaci. 

 
V roce 2001 se díky paní senátorce Jitce Seitlové dostal na veřejnost 

seznam osmi lokalit, vytipovaných pro budoucí hlubinné úložiště radioak-
tivních odpadů. Lidé z lokalit byli zaskočení, začali si zjišťovat, co to vlast-
ně znamená, a jestli by se jejich obec nemohla nějak dostat ze seznamu 
pryč. Psali petice, zakládali občanská sdružení a pořádali protestní akce. 

Státní organizace Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) zača-
la obce objíždět a vysvětlovat starostům a novinářům, že úložiště je potře-
ba, bude na sto procent bezpečné, nezasáhne do krajiny a do života, 
a že vybrané lokality jsou pro budoucí úložiště zaručeně ty ze všech    
nejlepší. Na otázku, proč se vyhořelé jaderné palivo nemůže skladovat 
v bývalých dolech, poblíž elektráren nebo ve vojenských újezdech, 
kde žádné vesnice nejsou, odborníci ze SÚRAO odpovídali „nejsou tam 
vhodné podmínky“. 

V roce 2002 SÚRAO zveřejnila nový seznam, lokalit na něm bylo šest. 
Proti původním osmi se mezi nimi octly dvě úplně nové, dvě vypadly, další 
se spojily nebo trochu posunuly a přejmenovaly. Lidé z lokalit psali petice, 
pořádali protestní akce a organizovali místní referenda, ve kterých          
79-99% hlasujících řeklo, že úložiště nechtějí. 

V roce 2003 SÚRAO začala v lokalitách s průzkumem. Obce             
protestovaly. 

V roce 2004 rozhodl ministr průmyslu průzkumy na pět let pozastavit, 
aby se stát s obcemi zatím nějak dohodl. Obce poslaly vládě a poslancům 
dopis a požádaly je, aby změnili zákony – v řadě evropských zemí 
je k budování úložiště potřebný souhlas místní samosprávy, v ČR zatím 
ne. Oslovení většinou neodpověděli nebo napsali, že to nejde. 

V roce 2008 navrhlo ministerstvo pro místní rozvoj zakreslit všech šest 
lokalit pro úložiště do územního plánu státu. Obce protestovaly a lokality 
nakonec do plánu zakresleny nebyly. 

V roce 2009 obce zopakovaly výzvu ke změně zákonů. Oslovení       
většinou neodpověděli nebo napsali, že to nejde. Na seznam zvažova-
ných lokalit přibyla další – ve vojenském újezdu, kde nejsou skoro žádné 
vesnice. 

V roce 2010 SÚRAO zjistila, že obce si na myšlenku úložiště za humny 
ani za pět let nezvykli. Ministerstvo průmyslu založilo Pracovní skupinu 
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pro dialog o hlubinném úložišti, byli v ní zástupci ministerstev, SÚRAO, 
obcí nevládních organizací, socioložka a právník, scházeli se čtyřikrát 
do roka a měli za úkol nějak se dohodnout. 

V roce 2011 na seznam lokalit přibyla další – v oblasti, kde jsou uranové 
doly. Vláda pro obce, na jejichž území bude probíhat průzkum, schválila 
finanční kompenzace. 

V roce 2012 SÚRAO pořádala v obcích besedy, na kterých vysvětlovala, 
že úložiště je potřeba, bude na sto procent bezpečné, za zásahy do kraji-
ny a do života dostanou obce peníze a že se v žádném případě nebude 
nic dělat v lokalitách, které nechtějí spolupracovat. Šest lokalit spolupraco-
vat nechtělo, jedna (u uranových dolů) povolení průzkumů zvažovala, 
ale nakonec smlouvu se státem nepodepsala žádná z obcí.  

Pracovní skupina v prosinci 2012 po dvou letech dohadů dokončila    
návrh zákona, který dává obcím aspoň částečnou možnost rozhodnout se, 
jestli úložiště chtějí nebo nechtějí. Obce si myslely, že dokud zákon nebu-
de schválený, nebude se nic dít. 

V lednu 2013 se obce dozvěděly, že bez ohledu na jejich mínění 
se s průzkumem začne úplně všude. Považovaly to za podraz a žádaly 
vládu a poslance, aby byl co nejdříve přijat zákon, který posílí roli obcí, 
a s  průzkumy se před jeho přijetím nezačínalo. Oslovení většinou neod-
pověděli nebo napsali, že to nejde. 

Většina obcí se proti průzkumům bránila žalobami, bez úspěchu.       
Průzkumy ale stejně dlouho nezačínaly, protože SÚRAO se nepodařilo 
dokončit výběrové řízení na firmu, která by ho měla provést. Návrh zákona 
ležel v šupleti Ministerstva průmyslu a obchodu a nic se s ním nedělo.  

Obce ze všech lokalit v roce 2015 a 2016 uspořádaly na jaře společný 
„Den proti úložišti“. Průzkum lokalit v roce 2016 nakonec začal, byť v ome-
zeném rozsahu: výběrové řízení stále není dokončené. 

 
V létě 2016 oznamuje ministr průmyslu Jan Mládek, že k dalším průzku-

mům doporučí jen dvě lokality: ty, které se proti nim nebránily žalobami. 
Obce v obou dvou jsou naštvané: žaloby nepodaly, protože se spolehly na 
to, že ať udělají nebo neudělají cokoli, průzkum stejně bude úplně všude. 

Ministr průmyslu oznamuje, že to, co řekl, vlastně tak nemyslel. SÚRAO 
objíždí lokality a říká, že průzkum bude úplně všude. Firma, která má   
většinu prací provést, stále není vybraná. Povolení k průzkumům 
má SÚRAO jen do konce roku 2016, na další rok o ně bude muset žádat 
znovu. SÚRAO zveřejňuje zprávu o tom, že o ně bude usilovat jen 
na třech až čtyřech lokalitách. Krom toho začíná prověřovat dvě lokality 
u jaderných elektráren a uvažuje o návratu do čtyř lokalit, které byly v roce 
2002 vyřazeny jako méně vhodné. 

Návrh zákona, který v letech 2011-12 připravila Pracovní skupina, 
by na podzim 2016 měla konečně projednat vláda. Hlasováním v Parla-
mentě však velmi pravděpodobně do konce volebního období nestihne 
projít, takže jeho schválení je v nedohlednu. 


