Občanské sdružení Zachovalý kraj

Výroční zpráva za rok 2009
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
2009 pracovala ve složení Jiří Popelka, Jistebnice-Božejovice (předseda), Olga Černá,
Nadějkov, František Jelínek, Jistebnice-Svoříž, Kateřina Mikešová, Nadějkov (účetní), Jan
Küblbeck, Jistebnice-Božejovice. 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
V roce 2009 byla projednávána Politika územního rozvoje ČR, ve které byla
požadována územní ochrana pro všechny vybrané lokality HÚ. Proběhlo veřejné slyšení a
petice proti návrhu Politiky územního rozvoje ČR. Výsledkem je vyškrtnutí lokalit při
schvalování návrhu vládou ČR
2.4.2009 proběhlo setkání se zástupci SÚRAO v KD Jistebnice. Na schůzce byly
předneseny materiály pro další postup vyhledávání lokality pro HÚ (geologické průzkumy)
Zástupcům SÚRAO bylo předneseno zamítavé stanovisko k povolení průzkumných prací
přítomnými starosty obcí Jistebnice, Nadějkov a Božetice.
20.4.2009 se uskutečnilo setkání starostů a zástupců občanských iniciativ z lokalit
v Božejovicích. Na setkání byla přijata Výzva starostů a zástupců občanských iniciativ
k problematice vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. Pod výzvu se
podepsalo 14 starostů obcí a 10 zástupců občanských a ekologických iniciativ.
26.11.2009 byla pořádána konference “Nekonfliktně k hlubinnému úložišti“ Správou
úložišť radioaktivního odpadu pod záštitou ministra průmyslu a obchodu. Na konferenci

vystoupili zástupci z Francie, Švýcarska, Finska,Švédska, Japonska a Německa. Přítomné
seznámili s postupem vyhledávání HÚ v jednotlivých zemích.
Koncem roku zahájila Správa úložišť radioaktivních odpadů prezentaci svých názorů
v regionálních periodikách (např. Táborský deník, MF DNES)

„Čajovna Na stezce“
V Nadějkově se pokračujeme s besedami v „Čajovně Na stezce“, v roce 2009 jich
bylo celkem devět: o Altaji, západní Sibiři a Bajkalu, o Brazílii, o Venezuele, Kolumbii a
Brazílii, o Maroku, o východním Turecku a výstupu na Ararat, o Jižní Americe, o Vietnamu a
Laosu, a severní Austrálii a cyklistickém závodě Crocodile Trophy a o Madagaskaru. 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, Nadějkovské rodinné
stezky a péči o školku stromků pro výsadby.
Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Nadějkov, obcí Nadějkov a za finanční
podpory z Programu obnovy venkova jsme zahájili úpravu cesty Na Homolích. V roce 2009
byla zprůchodněna část cesty, připravujeme informační tabule a dřevěné prolézačky pro děti.
Okrašlovacímu spolku Nadějkov jsme pomáhali při organizaci Martinské slavnosti a
Adventního zpívání.

Poděkování všem, kteří nám pomohli
sdružení Calla, Jindrovi Částkovi, Ivanovi Dererovi, Zdeňkovi Dvořákovi,
Ekologickému právnímu servisu, spolku Fikar Nadějkov, Hnutí Duha, sdružení Jistebnická
vrchovina, Aleši Kutíkovi,
Vladimíru Kremsovi, Okrašlovacímu spolku Jistebnice,
Okrašlovacímu spolku Nadějkov, obcim Božetice, Chyšky, Jistebnice, Nadějkov, Přeštěnice,
Vlksice a Zhoř, osadním výborům Svoříž a Božejovice, občanskému sdružení Přátelé
Chlístova, Ivanovi a Pavlovi Rybaříkovím, Magdě Rezkové, Edvardu Sequensovi, Daliboru
Stráskému, Oldřichu Vackov. a všem dalším.

Vyúčtování roku 2009
Příjmy

Výdaje

převod z r. 2008

15 652,00

dobrovolné vstupné v čajovně
příspěvek obce Jistebnice
příspěvek obce Nadějkov
Úroky
celkem příjmy

čajovna: čaj
konvice
pronájem kinobaru

4 105,00 Občerstvení Martinská slavnost
údržba naučné a rodinné stezky:
pohonné hmoty
10 000,00 cesta Na Homole: zemní práce
43,00 platby bance
32 800,00 celkem výdaje
3 000,00

Zachovalý kraj
občanské sdružení
sídlo: Nadějkov 150, PSČ 398 52, založeno: 20. 4. 2001
registrováno MV: VS/1-1/46 847/01, IČO: 265 30 643
č. účtu: 185494739/0300
kontakt: tel. 381 272 054, e-mail: u.tuhyka@seznam.cz

2 814,00
200,00
1 000,00
990,00
952,00
156,00
7 854,00
44,00
14 010,00

