Občanské sdružení Zachovalý kraj

Výroční zpráva za rok 2005
Vznik, poslání a organizace sdružení
Občanské sdružení Zachovalý kraj bylo založeno v lednu r. 2001 na základě petice
občanů Nadějkova proti plánované výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu
poblíž nedalekých Chyšek a Vlksic. Pod peticí se sešlo celkem 244 podpisů a byla v prosinci
2000 odeslána na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Cílem sdružení je zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot zdejší krajiny,
ochrana přírody a kulturních památek. Členy sdružení se postupně stali i obyvatelé dalších
okolních obcí, jichž se výstavba úložiště týká; nyní má Zachovalý kraj celkem 252 členů
z Nadějkova, Jistebnice (okr. Tábor) Božejovic, Chyšek, Vlksic (okr. Písek) Sedlce-Prčice
(okr. Benešov), Petrovic (okr. Příbram), ale i vzdálenějších měst, např. z Prahy a
Dobřichovic.
Statutárním orgánem občanského sdružení Zachovalý kraj je pětičlenná rada ve
složení Zdenka Bendová, Nadějkov (předsedkyně), MVDr. Stanislav Kameník, Zhoř, Václava
Kolářová, Vlksice, ing. Jan Küblbeck, Jistebnice, Mgr. Hana Zemanová, Chyšky. Rada byla
zvolena na valné hromadě sdružení dne 23.5.2003 tak, aby v ní byli zástupci většiny
dotčených obcí, a každý její člen může vystupovat jménem sdružení samostatně.
O své činnosti sdružení pravidelně informuje veřejnost prostřednictvím tisku,
obecních úřadů dotčených obcí a internetových stránek obce Nadějkov (www.nadejkov.cz).

Úložiště RAO
Vzhledem k tomu, že na konci roku 2003 Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o
odložení průzkumu „úložištních“ lokalit o pět let, neprobíhala v roce 2005 žádná jednání se
Správou úložišť radioaktivního odpadu.
Členové sdružení během roku pokračovali ve svém úsilí ústně i písemně přesvědčit
poslance a senátory, aby přijali novelu „atomového“ zákona. Novela dává obcím větší
pravomoci při schvalování jaderných staveb a nově upravuje i výši odškodnění při případné
havárii, a dobu, po kterou je možné o ně žádat. Novelu v upravené podobě schválil Senát, ve
Sněmovně Parlamentu zatím na projednání čeká. Obcím nedává právo veta, ale umožňuje
jim zúčastnit se řízení při povolování jaderné stavby.
Na protest proti úložišti se konaly dva koncerty: u kaple sv. Maří Magdaleny nad
Jistebnicí zpíval 31.8. sbor Hosana a hráli Jistebničtí pištci. V Chyškách - za značného
zájmu novinářů - vystoupil 19.11. Vlasta Horváth. Na zahájení promluvil vedle paní Hany
Zemanové a chyšeckého starosty Miroslava Maksy také senátor Pavel Eybert, protest
podpořil dopisem jihočeský hejtman Jan Zahradník. Zachovalý kraj se na organizaci tohoto
koncertu podílel spolu s obcemi Chyšky, Zhoř a Nadějkov a Římskokatolickou farností
Chyšky. Oba koncerty doprovodila nástěnka s informacemi o úložišti.

Na jaře nám Ekologicko ekonomické fórum zapůjčilo výstavku „Jaderná energie
versus alternativní zdroje“, která byla postupně instalována v několika obcích. Během léta
se u nás na několik dní zastavila také pojízdná výstava Greenpeace, která pod názvem
„Poloviční život“ představila fotografie z oblasti Majak, postižené vypouštěním radioaktivních odpadů do řeky.

Biologický průzkum
Času, který vznikl odsunutím rozhodování o úložišti na rok 2009, se pokoušíme využít
na biologický průzkum naší lokality. Jednak může být výskyt chráněných druhů rostlin a
živočichů dalším argumentem proti úložišti, za druhé proto, že pokud se odvoláváme na
ochranu přírody a krajiny, měli bychom vědět, co vlastně chceme chránit a jak.
V letošním roce u nás pokračovali v průzkumu ornitolog ing. Michal Strnad, a Mgr.
David Fischer (žáby), svoji práci o místním výskytu vzácnějších druhů dvoukřídlého hmyzu
nám poskytl RNDr. Milan Chvála (PřFUK). Průzkumy probíhaly v jihovýchodní části lokality,
tzn. od Jistebnice směrem k Nadějkovu a Božeticím, a to ze dvou důvodů: jednak je
Chyšecko a Vlksicko docela dobře popsáno kvůli přípravě přírodního parku, za druhé má
jižní část lokality větší „naději“ na úložiště, protože má blíže k železnici. Průzkumy by měly
být uzavřeny a jejich konečné výsledky zveřejněny do poloviny roku 2006, dosavadní
výsledky jsou na www.nadejkov.cz, nebo je možné je pro zájemce nakopírovat.
Doplňkovou akcí k průzkumu bylo „Vítání ptačího zpěvu“ a ing. Michaelem
Strnadem – vycházka s výkladem o spatřených i slyšených ptačích druzích, která proběhla
v květnu mezi Jistebnicí a Nadějkovem.

„Čajovna na stezce“
V Nadějkově se pokračujeme s besedami v „Čajovně na stezce“, v roce 2005 jich
bylo celkem osm: o bonsajích, Afghánistánu, Pákistánu, Finsku, rovníkové Africe, Špicberkách, Jižní Americe a Kosovu. Nejvzácnějším hostem byl novinář a spisovatel Jaromír
Štětina. Besedy, spojené s promítáním a pitím dobrého čaje se konají v místním kinobaru U
kostela pravidelně každou první sobotu v měsíci od října do května.
Na konci léta jsme pořádali „Ekofilmek“- třídenní promítání dokumentů z přehlídky
Ekofilm, doplněné o besedy (Pavel Křížek, Olga Sommerová, Edvard Sequens, Aleš
Brotánek) výstavu „Ekologie, ekonomika, harmonie v bydlení“ (zapůjčilo o.s. Ekodům) a
vycházku po naučné stezce. Zájemci mohli navštívit i některé ekofarmy v okolí a novou školu
v Jistebnici. Slavnostním zakončením Ekofilmku byl výše zmíněný koncert u sv. Magdaleny.

Další činnost
Na podzim jsme vysadili se školními dětmi duby okolo fotbalového hřiště a další
přibližně tři km alejí u silnic k Hubovu, Kališti a Brtci. Průběžně se věnujeme údržbě naučné
stezky Nadějkovsko a péči o školku stromků pro výsadby.
Přihlásili jsme se na stavebním úřadě v Jistebnici s žádostí o informace o všech
zamýšlených stavebních úpravách, týkající se nelegální motokrosové tratě v Chlístově.

Poděkování všem, kteří nám pomohli
Danielu Abazidovi, Janu Bednářovi, Aleši Brotánkovi, Simoně Broukalové, Monice
Břendové, sdružení Calla, Radce a Vítězslavu Dohnalovým, rodině Dvořákově z Vratišova,
Ekologickému právnímu servisu, Ekologicko-ekonomickému fóru, sdružení Ekodům, Pavlu
Eybertovi, spolku Fikar Nadějkov, Davidu Fischerovi, Greenpeace, Hnutí Duha, Milanu
Chválovi, Josefu Jahelkovi, Miroslavu Jindřichu Zdíkovi Jordánkovi, Pavlu Křížkovi, Janě
Maděrové, paní Markové z Mlýnce, městu Milevsko, Ministerstvu Životního prostředí, Libuši
Novotné, obcim Božetice, Chyšky, Jistebnice, Nadějkov, Přeštěnice, Vlksice a Zhoř,
sdružení Rosa, Jitce Seitlové, Edvardu Sequensovi, Olze Sommerové, Čestmíru
Sosnovcovi, Michaelu Strnadovi, Václavu Strouhalovi, Ondřeji Šráčkovi, Jaromíru Štětinovi,
Karlu Urbánkovi, ZŠ Nadějkov a všem dalším.

Vyúčtování roku 2005
Příjmy

Výdaje

převod z r. 2004
dobrovolné vstupné v čajovně a
na Ekofilmku,
prodej brožurek o naučné stezce
příspěvek obce Jistebnice
příspěvek obce Nadějkov
příspěvek obce Zhoř
úroky
celkem příjmy

29 310,86 převod na účet Římskokatolické
farnosti Chyšky1)

10 000,00

4 170,50 čajovna: čaj, svíčky, konvice
občerstvení-hosté Ekofilmku
3 000,00 převod na účet Člověka v tísni2)
10 000,00 botanický průzkum, ing. Strnad3)
1 000,00 nákup sekačky na údržbu stezky
poštovné
106,63
platby bance
47 587,99 celkem výdaje

1 865,00
217,00
1 263,00
5 000,00
25 990,00
134,00
73,00
44 542,00

Poznámky:
1) Příspěvek Jihočeského kraje ve výši 10 000 Kč získalo sdružení v roce 2004 a byl
určen na úhradu uspořádání koncertu Hradišťanu. Proto byl převeden na účet
Římskokatolické farnosti Chyšky, která koncert finančně zajistila.
2) Vstupné, vybrané na čajovně s J.Štětinou
3) Dosavadní vyúčtování biologického průzkumu (2003-2005):
Příspěvky obcí a nadací, rok (Kč)
Božetice, 2003
Chyšky, 2004
Jistebnice, 2004,05
Nadějkov, 2003,04,05
Přeštěnice, 2004
Vlksice, 2003
Zhoř, 2005
Nadace Partnerství, 2004
celkem

Úhrada průzkumu, rok (Kč)
Poznámka
2 000
1 000 ing. M.Strnad, 2004,05
10 000
6 000
27 500
1 000 RNDr. D.Abazid, 2004
5 000
3 000
1 000
Mgr.D.Fischer
jaro 2006
5 000
46 500
15 000

Aktuální informace o činnosti sdružení Zachovalý kraj
najdete na www.nadejkov.cz, odkaz spolky.
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