Občanské sdružení Zachovalý kraj

Výroční zpráva za rok 2007
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 254 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, v roce
2007 pracovala ve složení Olga Černá, Nadějkov (předsedkyně), Jana Kortanová,
Jistebnice, Kateřina Mikešová, Nadějkov (účetní), ing. Jan Küblbeck, Jistebnice, Mgr. Hana
Zemanová, Chyšky. Rada byla zvolena na valné hromadě sdružení dne 23.2.2007 tak, aby
v ní byli zástupci z 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
Pozastavení průzkumu v lokalitách platilo i v tomto roce. Současně však zůstává
v platnosti i navržené zúžení lokality, které SÚRAO zveřejnila vloni na jaře, a předběžná
studie proveditelnosti. Narhovaná lokalita se nachází přibližně mezi Drahněticemi, nádražím
Božejovic, Svoříží a Jistebnicí. Studie proveditelnosti situuje úložiště poblíž Božejovic.
(Podrobné dokumenty SÚRAO jsou k nahlédnutí v nadějkovské knihovně na CD i v tištěné
formě, odkaz na ně najdete i na našich webových stránkách.)
Dne 24.1.2007 se v Jistebnici konal seminář o ukládání radioaktivních odpadů, kde
přednášeli odborníci ze sdružení Calla, Duha a Ekologický právní servis. Semináře se
zúčastnili zástupci místní samosprávy a občanských sdružení. Obsahem semináře byly
aktuální informace o dění kolem úložiště a možnostech právní obrany proti němu. Účastníci
zde připravili Memorandum pro vládu a Parlament ČR, ve kterém znovu vysvětlují své
odmítavé stanovisko k úložišti a žádají o změnu atomového zákona. Memorandum bylo
odesláno až začátkem prázdnin, protože během jara jsme jeho obsah konzultovali se
starosty zastupitelstvy okolních obcí, kterých se k němu postupně připojilo celkem třináct.
Celý text memoranda včetně podpisů najdete na našich webových stránkách. Odpověděli na

něj pan poslanec Vojtěch Filip, pan senátor Ivo Bárek, ředitel SÚRAO pan Vítězslav Duda
a ministr životního prostředí, pan Martin Bursík. Podle slov posledně jmenovaného měla
vláda do konce roku přijmout usnesení, které by obcím zaručovalo, že se na jejich území
nebude stavět úložiště bez jejich souhlasu.
Na podzim proběhla sdělovacími prostředky zpráva o tom, že ministr průmyslu a
obchodu, pan Martin Říman, nepodpoří požadavek obcí na změnu atomového zákona, která
by jim zaručovala větší pravomoci při povolování atomových staveb. Starostové z naší
lokality se na něj proto obrátili otevřeným dopisem, ve kterém znovu připomněli obsah
referenda. Kopii dopisu zaslali i ostatním členům vlády a sdělovacím prostředkům. Upozornili
ho také na to, že závazek nepokračovat v plánovaném průzkumu úložištních lokalit proti vůli
obcí je součástí programového prohlášení vlády
Usnesení vlády, které sliboval pan Bursík, do dnešního dne stále přijato nebylo.
Začátkem roku 2008 se ředitel SÚRAO, pan Duda, obrátil na starosty obcí s nabídkou
diskuse o tom, za jakých podmínek by souhlasili s dalším pokračováním průzkumů.
Na protest proti úložišti se i v tomto roce konal koncert v Růžené u Chyšek. V neděli
1.7.2007 zde hrála skupina Second hand z Vysokého Chlumce. Zachovalý kraj se na
organizaci tohoto koncertu podílel spolu s obcemi Chyšky, Zhoř a Nadějkov a Římskokatolickou farností Chyšky. Koncerty doprovodila nástěnka s informacemi o úložišti, diváci měli
možnost a symbolicky přidat své NE! na plakát, znázorňující výstavbu úložiště pod zdejší
krajinou.

„Čajovna Na stezce“
V Nadějkově se pokračujeme s besedami v „Čajovně Na stezce“, v roce 2006 jich
bylo celkem devět: o Sibiři (2x), Chile, Jemenu, Ugandě, pověstech Táborska, Senegalu,
Mexiku a čertech. Na poslední z nich přijel pan Jaromír Štětina a byla doplněna cyklistickým
výletem na lokalitu Čertův kámen u Modlíkova. Besedy, spojené s promítáním a pitím
dobrého čaje se konaly v místním kinobaru U kostela pravidelně každou první sobotu
v měsíci od října do června. Zvlášť slavná byla říjnová beseda o Senegalu: byla totiž již 50.
v pořadí a Jan Koláček ji zakončil brilantní hrou na harmoniku.

Další činnost
Na jaře a na podzim jsme vysadili další část aleje u silnice nad Nadějkovem, směrem
ke Starcově Lhotě, společně s Okrašlovacím spolkem Jistebnice a Jistebnickou vrchovinou
čistili okolí říčky Smutná. Průběžně se věnujeme údržbě naučné stezky Nadějkovsko a péči
o školku stromků pro výsadby.
Na stavebním úřadě v Jistebnici jsme požádali o informace k plánovaným správním
řízením v katastru obce Nadějkov, se zvláštním zřetelem na všechna jednání o nelegální
motokrosové trati v Chlístově. Začátkem letních prázdnin se na obecním úřadě v Nadějkově konala schůzka všech zainteresovaných stran, na které došlo k alespoň částečné
dohodě o podmínkách provozu na trati. Tuto dohodu však motorkáři prakticky okamžitě
porušili. V současné době nařídil stavební úřad Jistebnice odstranění stavebních úprav na
trati, případem se intenzivně zabývá sdružení Přátelé Chlístova, obec Nadějkov, krajská
hygienická stanice a Ministerstvo životního prostředí.

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

Poděkování všem, kteří nám pomohli
panu děkanovi Jakubovi Berkovi, sdružení Calla, Vladimíru Čermákovi, Ekologickému
právnímu servisu, spolku Fikar Nadějkov, Hnutí Duha, sdružení Jistebnická vrchovina,
Okrašlovacímu spolku Jistebnice, Karolíně a Janu Koláčkovi, obcim Božetice, Chyšky,
Jistebnice, Nadějkov, Přeštěnice, Vlksice a Zhoř, Romanu Machovi, Jiřímu Procházkovi,
občanskému sdružení Přátelé Chlístova, Edvardu Sequensovi, Danielu Stráskému, Václavu
Strouhalovi, P. Norbertu Vehovskému, Jaroslavu Wimmerovi a všem dalším.

Vyúčtování roku 2007
Příjmy
převod z r. 2005
dobrovolné vstupné v čajovně

Výdaje
5 833,00 čajovna: čaj, občerstvení
4 720,50 údržba naučné a rodinné stezky

2 866,50
1 071,00

příspěvek obce Jistebnice

3 000,00 ozvučení koncertu

3 000,00

příspěvek obce Nadějkov
úroky
celkem příjmy

3 600,00 poštovné, kanc. potřeby
32,00 platby bance
17 185,50 celkem výdaje
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