
Občanské sdružení Zachovalý kraj 

Výroční zpráva za rok 2008

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),  František  Jelínek,
Jistebnice-Svoříž,  Kateřina  Mikešová,  Nadějkov  (účetní),  ing.  Jan  Küblbeck,  Jistebnice-
Božejovice, 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, a předběžná studie proveditel-
nosti.  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.)

Na rok 2009 plánuje SÚRAO zahájení  podrobnějších průzkumů: jednalo by se o
vrty  do  hloubky  500  –  1000  m.  K zahájení  průzkumu  potřebuje  podle  programového
prohlášení vlády souhlas obcí, který se zatím podařilo získat jen v jedné z lokalit (Lubenec),
a to za podmínky, že souhlas z průzkumem neznamená souhlas s budováním úložiště, a že
se k souhlasu přidají i ostatní lokality. Ostatní lokality průzkumy odmítají.

Během  roku  2008  měla  vláda  o  dokumentech,  které  se  týkaly  úložiště,  jednat
několikrát, ale pokaždé jejich schvalování odložila. Šlo jednak o Politiku územního rozvoje,
za  druhé o  analýzu  Ministerstva  průmyslu  a obchodu,  která  se zabývala  účastí  obcí  při
povolování úložiště.

http://www.nadejkov.cz/


Politika  územního rozvoje (PÚR)  je  v  podstatě  územní  plán  pro  celou  Českou
republiku. V jejím návrhu je zaneseno všech šest lokalit pro úložiště, ačkoliv vládní koncepce
stanovuje nalézt (a zanést do územního plánu) pouze dvě lokality, a to až v roce 2015. Proti
návrhu v této podobě protestovalo Ministerstvo životního prostředí, ekologické organizace,
obce  i  jednotliví  občané  (díky  Ekologickému  právnímu servisu  měli  možnost  posílat  své
námitky e-mailem a prostřednictvím SMS). Členové sdružení ZK, zástupci obcí i osadních
výborů se zúčastnili veřejného projednávání PÚR v Praze a v Brně, kde rovněž prezentovali
své stanovisko.  Ministerstvo pro místní  rozvoj  připomínky nevzalo v úvahu,  lokality  zatím
v PÚR zůstaly, ale dokument stále ještě vládou nebyl schválen.

Analýza účasti obcí by obecním samosprávám ani do budoucna nepřiznala žádné
rozsáhlejší  pravomoci  –  podle  ní  stačí,  že  mají  možnost  připomínkovat  proces  EIA
(posuzování vlivu na životní prostředí) a účastnit se stavebního řízení. Nesouhlasilo s ní opět
Ministerstvo  životního prostředí,  byla  proto na Ministerstvo  průmyslu  a obchodu vrácena
k přepracování. Na program jednání vlády se měla dostat znovu na jaře 2009, v prakticky
nezměněné podobě, ale k jejímu projednávání nedošlo.

Na protest proti úložišti se i v tomto roce konal koncert v u kaple sv. Maří Magdaleny
nad  Jistebnicí.  V neděli  21.9.2008  zde  jihočeské  lidovky  zazpíval  soubor  Hosana,
doprovázený Jistebnickými pištci. Pro návštěvníky byla připravena k podpisu připomínková
listina k Politice územního rozvoje  a jejich dotazy zodpověděl Pavel Doucha, právník EPS.
Dále  mohli  shlédnout  výstavu fotografií  křížků,  kapliček  a květin,  děti  si  vyráběly  lodičky,
sluníčka a větrníčky, koláčky z jistebnické pekárny se dostaly na všechny. 

„Čajovna Na stezce“
V Nadějkově se pokračujeme s besedami v „Čajovně Na stezce“,  v roce 2008 jich

bylo  celkem devět:  O Zambii  (po  stopách Emila  Holuba),  o  Krymu,  o severním a jižním
ostrově Nového Zealandu, o Grónsku, o Galapágách a Ekvádoru, o Kostarice, o Bolívii a o
severním  Pákistánu.  Besedy  se  konají  od  října  do  června  vždy  první  sobotu  v měsíci
v kinobaru U kostela.

Další činnost
Průběžně se věnujeme údržbě naučné stezky Nadějkovsko a péči o školku stromků

pro výsadby. Část trasy stezky mezi zastávkami 4 a 6 byla v roce 2008 změněna - aby turisté
nebloudili po lukách, vede nyní lesem po druhém břehu potoka a rybníků Kadoch a Sloup.
V reedici vyšla vyprodaná brožurka Naučná stezka Nadějkovsko, doplněná o texty k Rodinné
stezce.

Na  jaře  jsme  spolu  s občanským  sdružením  Jistebnická  vrchovina  a  Českou
společností ornitologickou domluvili Vítání ptačího zpěvu na Jistebnicku.

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.  Díky  spojenému úsilí  sdružení  Přátelé  Chlístova  a  obce
Nadějkov nařídil Stavební úřad Jistebnice odstranění stavebních úprav na trati, a ty, které
jsou blíže k obci,  skutečně odstraněny byly.  Situace se poněkud zlepšila,  ale k ideálnímu
stavu má daleko.

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

Poděkování všem, kteří nám pomohli 

http://www.nadejkov.cz/


sdružení  Calla,  Jindrovi  Částkovi,  Vladimíru  Čermákovi,  Zdeňku  Dvořákovi,
Ekologickému právnímu servisu,  spolku Fikar Nadějkov, Hnutí Duha, sdružení Jistebnická
vrchovina, Adrianě Machálkové, Okrašlovacímu spolku Jistebnice,  obcim Božetice, Chyšky,
Jistebnice, Nadějkov, Přeštěnice, Vlksice  a Zhoř, osadním výborům Svoříž a Božejovice,
občanskému sdružení Přátelé Chlístova, Edvardu Sequensovi, Daliboru Stráskému, Václavu
Strouhalovi, Pavlu Šitnerovi, Ondřeji Šráčkovi. a všem dalším.

Vyúčtování roku 2008

Příjmy Výdaje

převod z r. 2007 10 208,00
čajovna: čaj, 
koncert u sv. Magdaleny: 
občerstvení

5 069,00

dobrovolné vstupné v čajovně 2 853,00 čajovna: konvice a misky 1 500,00

příspěvek obce Jistebnice 3 000,00
údržba naučné a rodinné stezky:
oprava sekačky
tisk a laminování

2 148,00
636,00

příspěvek obce Nadějkov 10 000,00
koncert u sv. Magdaleny: fotopráce
výtvarné potřeby

536,00
396,00

úroky 46,00 platby bance   170,00
celkem příjmy 26 107,00 celkem výdaje 10 455,00
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