
Občanské sdružení Zachovalý kraj 

Výroční zpráva za rok 2010

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  2010  proběhla  konference  „Kulatý  stůl  -  nekonfliktně  k hlubinnému  úložišti.“

Zástupci  SÚRAO na  této  konferenci  chtěli  zřídit  pracovní  komisi  pro dialog  o  hlubinném
úložišti.  Po  mnoho  připomínkách  se  dospělo  k souhlasu  většiny  přítomných  se  vznikem
pracovní  skupiny  pro dialog  o  hlubinném  úložišti.  Po skončení  měli  účastníci  konference
možnost připomínkovat stanovy pracovní skupiny.

Dne  25.11.2010  proběhla  ustavující  schůze  Pracovní  skupiny  pro  dialog  o  hlubinném
úložišti.  Na  schůzi  byly  schváleny  stanovy  a  zvolena  předsedkyně  skupiny  a
místopředsedkyně skupiny. Za lokalitu Božejovice jsou ve skupině Mgr. Vladimír Mašek, Ing.
Zdeněk Černý, Jaroslav Kofroň a Ing. Jiří Popelka. Zápisy z jednání pracovní skupiny jsou
k nahlédnutí  u pana Jiřího Popelky a na webu SÚRAO: http://www.surao.cz/cze/Pracovni-
skupina

V prosinci  2010 proběhla  každoroční  návštěva zástupců SÚRAO v Jistebnici.  Na tomto
setkání  byl  prezentován  nesouhlasný  postoj  zástupců  lokality  s aktivitami  k vyhledávání
vhodné lokality pro HÚ.

http://www.nadejkov.cz/


„Čajovna Na stezce“
V Nadějkově se pokračujeme s besedami v „Čajovně Na stezce“,  v roce 2010 jich

bylo  celkem sedm:  o  cykloexpedicích  Kanadou  a  Tuniskem,  za  čajem do  Japonska,  za
jádrem do Iránu (nenašlo se), o Norsku, Borneu a Afghánistánu. 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 Nadějkovské rodinné

stezky. 
Ve  spolupráci  s Okrašlovacím spolkem Nadějkov  a  obcí  Nadějkov  pokračujeme v

úpravách cesty Na Homolích, kam byly umístěny dvě informační tabule a dřevěné lavičky -
koníčci  pro  děti.  Okrašlovacímu  spolku  Nadějkov  jsme  pomáhali  při  získání  grantu
z Programu místního rozvoje Nadace VIA na úpravu návsi v Hubově.

Poděkování všem, kteří nám pomohli 
sdružení  Calla,  Jindrovi  Částkovi,  Pavlu  Douchovi,  Vítězslavu  Dohnalovi,

Ekologickému  právnímu  servisu,   spolku  Fikar  Nadějkov,  Jiřímu  Fišerovi,  Hnutí  Duha,
sdružení  Jistebnická vrchovina,  P.  Miroslavu Zdíkovi  Jordánkovi,  Pavlu  Mrázovi,  Honzovi
Nápravovi,  Okrašlovacímu  spolku  Jistebnice,  Okrašlovacímu  spolku  Nadějkov,  obcim
Božetice,  Chyšky,  Jistebnice,  Nadějkov,  Přeštěnice,  Vlksice   a  Zhoř,  osadním  výborům
Svoříž a Božejovice, Zdeňkovi Šmídovi a všem dalším.

Vyúčtování roku 2010

Příjmy Výdaje

převod z r. 2009 18 790,00

dobrovolné vstupné v čajovně 3 459,00 čajovna: čaj               
779,00

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

910,00
270,00

příspěvek obce Nadějkov 10 000,00

cesta Na Homole: 
 úprava, čištění
 laminování, tisk
 výroba tabulí a laviček

3 300,00
664,00

6 000,00

Nadace VIA - grant 47 500,00

Obnova hubovské návsi:
 zemní práce
 armovací síť
 panely
 strom
 štěrk

5 100,00
1 464,00

994,00
1 540,00

480,00

úroky 26,00
poštovné
platby bance   

100,00
141,00

celkem příjmy 82 775,00 celkem výdaje 21 742,00
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