
Výroční zpráva za rok 2011

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
2011  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
13.5.2011 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 (www.zachovalykraj.cz). 

Úložiště RAO
Dne 23. února proběhla v Božejovicích veřejná diskuse „Bojíte se jaderného odpa-

du? Úložiště může být i u vaší obce“. Diskuse proběhla v rámci pořadu Českého rozhlasu 
„Speciál Martina Veselovského“ vysílaného z kulturního domu v Božejovicích. Dikuse se 
zúčastnili Zdeněk Černý (starosta obce Nadějkov), Dana Drábová (předsedkyně SÚJB), 
Edvard Sequens (sdružení Calla) a Jiří Slovák (SÚRAO). Na závěr diskuse přišly dotazy 
občanů z publika.

http://www.zachovalykraj.cz/


Zástupcem sdružení v Pracovní skupině pro dialog o hlubinném úložišti, která byla 
ustanovena v roce 2010, je Jiří Popelka. V roce 2011 se pracovní skupina sešla celkem 
čtyřikrát. 

Na první schůzce (17. února) se obcím a občanským iniciativám se podařilo 
dosáhnout zvolení právníka Ekologického právního  Mgr. Pavla Douchy za člena pracovní 
skupiny. Mgr. Doucha se stal vedoucím podskupiny pro legislativu, která připravila několik 
návrhů, jak posílit postavení obcí v procesu vyhledávání místa pro úložiště.

Na druhé schůzce (17. května) se pracovní skupina usnesla na doporučení doplnění 
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady („Souhlas obcí je závaznou podmínkou pro 
stanovení průzkumného území a pro řešení střetu zájmů při povolování hornické činnosti.“), 
pozměňovacím návrhu atomového zákona (Bez souhlasného stanoviska obce ke stanovení 
průzkumného území a vyhlášení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry 
podle zvláštních předpisů, nebude se pokračovat ve  vyhledávání lokalit, umísťování a 
povolování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na jejím území.“ ) a návrhu navýšení 
kompenzací za průzkum pro obce.  Při hlasování ve sněmovně však prošel pouze návrh na 
zvýšení kompenzací.

Na třetí schůzce (13. září) se hovořilo o příčinách neúspěchu při prosazování změny 
atomového zákona. Pracovní skupina odsouhlasila, že se bude snažit o změnu postavení 
obcí několika způsoby: přípravou zvláštního zákona o HÚ, přípravou změny novely 
atomového zákona a horního zákona a úpravou Koncepce nakládání s RAO.

Na čtvrté schůzce (22.listopadu) se skupina seznámila s novým ředitelem SÚRAO 
JUDr. Janem Prachařem a připravovala podklady pro jednání s ministrem průmyslu a pro 
seminář o RAO v Parlamentu.

„Čajovna Na stezce“
V Nadějkově se pokračujeme s besedami v „Čajovně Na stezce“,  v roce 2011 jich

bylo celkem devět: o Islandu, jihovýchodní Asii, Himálaji, letecké archeologii, pohořích Peru,
novinářích, zvonech jihočeských kostelů, ostrově Gotland a Mexiku.  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. Pro cestu na Homole, kterou obnovuje nadějkovský Okrašlovací spolek jsme připravili
další dvě informační tabule (Život v tůních a Draha).

Okrašlovacímu  spolek  Nadějkov  jsme  pomáhali  při  podání  žádosti  o  grant
z Programu místního rozvoje Nadace VIA na úpravu návsi v Hubově. Grant jsme v roce 2010
získali a díky němu byla v letech 2010-11 náves uklizena, vznikly zde okrasné záhony, hřiště
pro  děti,  informační  tabule  a  byl  vysazen  javor.  Projekt  podpořila  obec  Nadějkov,  firma
Efaflex a místní živnostníci Jiří Dušek, Josef Havelka a Jana Průšová, slavnostní otevření
obnovené návsi se konalo 21. října 2011. Nadace VIA navíc zaplatila  pro členy sdružení
několik  školení  a odbornou literaturu; příspěvek jsme získali  v roce 2010 a utratili  během
roku 2011.

Dále jsme zažádali o dotaci z programu LEADER na obnovu veřejného prostranství
ve Vratišově, tato žádost však nebyla úspěšná.

V prosinci jsme spustili vlastní web sdružení na adrese www.zachovalykraj.cz. Měl by
přinést ucelené informace o dosavadní činnosti sdružení,  úložišti  radioaktivních odpadů a
připravovaných akcích.

http://www.zachovalykraj.cz/


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

Dohnalovi,  Jiřímu  Duškovi,  firmě Efaflex,  Ekologickému  právnímu  servisu,   spolku  Fikar
Nadějkov,  Jiřímu  Fišerovi,  Josefu  Havelkovi,  Hnutí  Duha,  Michalu  Hejcmanovi,  Olegu
Homolovi,  sdružení  Jistebnická  vrchovina,  Oldřichu  Kašparovi,  Janu  Kopřivovi,  Jiřímu
Markovi, Nadaci VIA, Vítu Našincovi, Štěpánce Našincové, Okrašlovacímu spolku Jistebnice,
Okrašlovacímu spolku Nadějkov, obcim Božetice, Chyšky, Jistebnice, Nadějkov, Přeštěnice,
Vlksice   a Zhoř,  osadním výborům Svoříž  a  Božejovice,  Vandě Pincové,  Janě Průšové,
Edvardu Sequensovi, Oldřichu Vackovi a všem dalším.

Vyúčtování roku 2011

Příjmy Výdaje

převod z r. 2010 61 033,00

dobrovolné vstupné v čajovně 2 472,00 čajovna: čaj               
2 738,00

příspěvek obce Jistebnice 3 000,00 právní služby (Pracovní skupina) 4 200,00

příspěvek obce Nadějkov 10 000,00

cesta Na Homole a naučná stezka:
 laminování, tisk
 výroba tabulí 

100,00
2 000,00

tvorba webu – licence 4 000,00

Okrašlovací spolek Nadějkov 
(na herní prvek na hubovské 
návsi)

20 000,00

Obnova hubovské návsi:
 herní prvek
 kačírek
 kamenná drť

52 881,00
4 003,00
2 548,00

Z příspěvku Nadace VIA:
 semináře
 odborná literatura

4 423,00
468,00

úroky 9,00
poštovné
výpis Statistický úřad
platby bance   

70,00
70,00

127,00
celkem příjmy 96 514,00 celkem výdaje 77 628,00
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