
Výroční zpráva za rok 2012

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 2012
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 11.3.2012 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 15.června proběhla v Božejovicích veřejná diskuse za účasti pozvaných hostů, zástupců
Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a veřejnosti. Mezi hosty byli Mgr. Jiří Zimola, hejtman
Jihočeského kraje a Mgr. Pavel Eybert, senátor Parlamentu ČR. Za SÚRAO byli přítomni RNDr. Jiří
Slovák, JUDr. Jan Prachař a za MPO ing. Radek Šula. 

Mgr.  Jiří Zimola  připomněl  zástupcům SÚRAO usnesení  Jihočeského  kraje,  které  odmítá
výstavbu hlubinného úložiště na území kraje. RNDr.  Jiří Slovák odprezentoval postup vyhledávání
vhodné lokality  a zopakoval  známé informace o poskytnutí  kompenzací  za povolení  průzkumných
prací. V prezentaci zpřesnil zájmové území pro hlubinné úložiště, které se nyní nachází v prostoru
mezi Jistebnicí a Drahněticeni (v kopci pod kaplí  sv. Máří Magdaleny ).  JUDr.  Jan Prachař ukázal
přítomným pro  představu  obrázky  z  exkurze  do  francouzského areálu  Bure,  kde  je  již  budována
podzemní laboratoř k hlubinnému úložišti. Dále zopakoval, že SÚRAO nebude provádět průzkumné
práce tam, kde nebudou souhlasit místní samosprávy. 

http://www.zachovalykraj.cz/


Po  úvodních  prezentacích  byl  dán  prostor  přítomným  občanům  na  dotazy.  Z  diskuze
vyplynulo, že SÚRAO pošle na obce dopis s žádostí o spolupráci na povolení průzkumných prací. Z
atmosféry v sále byl cítit většinový nesouhlas s budováním úložiště v naší lokalitě. 

Po  besedě jsme  v  prezentačním  materiálu  zástupců SÚRAO  objevili  snímky  studie
povrchového  areálu  umístěného  v  těsné  blízkosti  osady  Padařov.  Tato  varianta  nebyla  nikde
zveřejněna,  proto  jsme  se  na  ni  zeptali  ředitele  SÚRAO,  který  nám  odpověděl,  že  jde  o  studii
alternativního umístění povrchového areálu v naší lokalitě. 

Zástupcem  sdružení  v Pracovní  skupině  pro  dialog  o  hlubinném  úložišti,  která  byla
ustanovena v roce 2010, je Jiří Popelka. V roce 2012 se pracovní skupina sešla celkem čtyřikrát. První
schůzka pracovní skupiny se konala v březnu, jednala o veřejných debatách v obcích,  postupu v
přípravě zákona o hlubinném úložišti a novelách horního a atomového zákona, přípravě semináře v
Senátu na téma Postavení obcí v procesu výběru lokality pro hlubinné úložiště“ a jednání s ministrem
průmyslu a obchodu a vyhodnotila závěry kulatého stol, který se konal v únoru Jihlavě.

Druhé jednání pracovní skupiny bylo v  červnu. Hodnotil se zde dubnový seminář v Senátu,
seminář na téma "Implementace Aarhuské úmluvy v ČR", a veřejné debaty v obcích - zde zazněla
kritika  na  adresu  moderátora.  Pracovní  skupina  se  usnesla  navrhnout  Ministerstvu  průmyslu  a
obchodu, aby lokality, vytipované pro hlubinné úložiště, měly svého zástupce v Radě SÚRAO. RNDr.
Slovák informoval o tom, že příprava samostatného zákona o hlubinném úložišti  příliš nepokročila,
bude o něm jednat legislativní podskupina. Jednání o změně atomového zákona, horního zákona a
koncepce nakládání s RAO nepokročila vůbec.

Třetí jednání se konalo v září. Uložilo legislativní podskupině dopracovat návrhy na změnu
zákonů ve prospěch většího zapojení obcí do jednání o úložišti a odsouhlasilo přijetí zástupců z  nové
lokality Kraví Hora do pracovní skupiny.

Poslední  jednání  tohoto  roku  se  konalo  v  prosinci.  Byli  zvoleni  noví  členové  skupiny,  její
předsedkyně a  místopředsedkyně.  Hlavním  výsledkem  jednání  bylo  schválení  návrhu  zákona,
zajišťujícího zlepšení postavení obcí při jednání o úložišti. Tento návrh bude dále projednávat vláda a
Parlament.

Jako reakci na Zprávy ze Správy, které rozesílá do domácností Správa úložišť radioaktivního
odpadu,  začalo  OS  Zachovalý  kraj  ve  spolupráci  s obcemi  vydávat  Zprávy  ze  samosprávy  -
zpravodaj pro obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov. V roce 2012 vyšla tři čísla. První číslo (březen)
obsahovalo informace o úložišti, názory starostů obcí Božetice, Jistebnice a Nadějkova, rozhovor s
právníkem Mgr. Pavlem Douchou a zajímavosti o kostelíku sv. Maří Magdalény, podle něhož Správa
úložišť pojmenovala  naši  lokalitu.  Druhé číslo  (červenec)  přineslo  zprávu  o besedě se SÚRAO v
Božejovicích, plánek umístění povrchového areálu, který SÚRAO plánuje u Padařova, aniž by o tom
kohokoli v naší lokalitě informovala, názor geologa na průzkumné vrty, pověsti z Magdalény a anketu
pro členy místních spolků: chtěli byste pro svou činnost peníze za souhlas s průzkumem? Třetí číslo
(listopad) obsahovalo hlavně obrázky - vizualizaci povrchového areálu úložiště a mapky návrhu jeho
umístění,  dále  informaci  o  výzkumu veřejného mínění,  smlouvě,  kterou SÚRAO nabídla  obcím a
zajímavostí z jiných lokalit. Vydání tohoto čísla zpravodaje podpořila rychlým grantem Nadace VIA.

V září  nabídla  Správa  úložišť  obcím  k podpisu  dohody  o  spolupráci,  ale  zástupci  obcí
dohodu odmítli.

„Čajovna Na stezce“

V Nadějkově se pokračujeme s besedami v „Čajovně Na stezce“, v roce 2012 jich bylo celkem
devět: o Himálaji, Skotsku, Peru, výsadbách zeleně a ovocných stromech v obcích Čertova břemene,
Sibiři, Albánii, čaji a Číně a bulharských horách. Besedy se konají od října do června vždy první sobotu
v měsíci v kinobaru U kostela.

http://www.surao.cz/cze/O-SURAO/Aktuality/SURAO-pripravila-pro-lokality-novy-informacni-zpravodaj-Zpravy-ze-Spravy


Další činnost

Průběžně se věnujeme údržbě naučné stezky Nadějkovsko a Nadějkovské rodinné stezky. 
Podali  jsme žádost  o úpravu veřejného prostranství  ve  Vratišově  do programu Místo  pod

stromy Nadace Partnerství,  ale  nebyla  úspěšná;  podporu získal  projekt  „Naděje  pro náměstí“,  ve
kterém je OS Zachovalý kraj partnerem obce Nadějkov.

Web  sdružení  na  adrese  www.zachovalykraj.cz pravidelně  aktualizujeme.  Měl  by  přinést
ucelené informace o dosavadní činnosti  sdružení,  úložišti  radioaktivních  odpadů a připravovaných
akcích.

Poděkování všem, kteří nám pomáhají 
sdružení  Calla,  Adamu  Barošovi,  Stanislavu  Bočkovi,  Pavlu  Černému,  Pavlu  Douchovi,

Ekologickému právnímu servisu,  spolku Fikar Nadějkov, Jiřímu Fišerovi, Hnutí Duha, Tereze Hrubé,
sdružení Jistebnická vrchovina, Nadaci VIA, Janu Nápravovi, Vítu Našincovi, Okrašlovacímu spolku
Jistebnice,  Okrašlovacímu  spolku  Nadějkov,  obcim  Božetice,  Chyšky,  Jistebnice,  Nadějkov,
Přeštěnice, Vlksice  a Zhoř, osadním výborům Svoříž a Božejovice,  Martinovi Ryšavému Edvardu
Sequensovi, Lence Stroblové, Vladimíru Stehlíkovi, Světlaně Švrlové, Martě Šantrůčkové, Jaroslavu
Těsnohlídkovi, tiskárně TRIA v Olbramovicích, Jiřímu Velebilovi a všem dalším.

Vyúčtování roku 2012

Příjmy Výdaje

převod z r. 2011 18 976,00

dobrovolné vstupné v čajovně 4 476,00 čajovna: čaj               
4 807,00

příspěvek obce Jistebnice 3 000,00

 tvorba webu – licence 4 000,00

příspěvek obce Nadějkov 6 000,00

grant Nadace VIA 6 000,00
Zprávy ze samosprávy 

 tisk
 distribuce

5 256,00
982,00

úroky 2,00
poštovné
kancelářské potřeby
platby bance   

68,00
12,00
51,00

celkem příjmy 38 455,00 celkem výdaje 15 176,00

Zachovalý kraj
občanské sdružení

www.zachovalykraj.cz
sídlo: Božejovice 39, 391 32 Jistebnice - Božejovice, založeno: 20. 4. 2001
registrováno MV: VS/1-1/46 847/01, IČO: 265 30 643, č. účtu: 185494739/0300
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tel. 739 339 028, e-mail: popelka.jiri@centrum.cz  (J. Popelka),
tel. 737 166 733,  e-mail: u.tuhyka@seznam.cz (O. Černá)
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