Výroční zpráva za rok 2013
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 více než 250 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), Zdeněk Novák, Jistebnice-Padařov.
Rada byla zvolena na valné hromadě sdružení dne 15. 2. 2013 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
V lednu 2013 podala společnost DIAMO, se kterou Správa úložišť radioaktivních odpadů
(SÚRAO) uzavřela mandátní smlouvu, žádost o povolení průzkumného území pro první lokalitu - Kraví
Hora na Žďársku. Tím došlo k porušení slibu SÚRAO, že bez souhlasu samospráv dotčených obcí
nebudou žádosti o povolení průzkumů podávány. Na základě této skutečnosti vznikla výzva „K hlubinnému úložišti férově“. Její hlavní body byly:
1. Zasaďte se o přijetí zákona, který posílí postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout
hlubinné úložiště.
2. Nepřipusťte zahájení průzkumných prácí v žádné z lokalit, dokud nebude legislativně vyřešeno
rovnoprávnější postavení obcí a státu.
3. Respektujte názor obyvatel obcí v místech pro budoucí úložiště, přistupujte k nim otevřeně,
konzistentně a bez úkladů.

4. Zajistěte vysoká bezpečnostní kritéria výběru lokality hlubinného úložiště.
Výzvu podepsalo 131 starostů a 29 zástupců sdružení a dalších subjektů. V naší lokalitě jej podepsali
starostové obcí Božetice, Balkova Lhota, Jistebnice, Nadějkov, Opařany, a Radkov, zástupci osadního
výboru Padařov, občanských sdružení Zachovalý kraj a Jistebnická vrchovina a MAS Krajina srdce.
Výzva byla předána na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) před zahájením první schůze
Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti v roce 2013.
Pracovní skupina
V duchu porušení slibů ze strany státu se neslo i setkání Pracovní skupiny dne 12. března
2013. Zde bylo ze strany SÚRAO prezentováno, že žádost byla podána na podnět ministra průmyslu a
obchodu. Pro vyřízení žádosti byla podepsána mandátní smlouva mezi SÚRAO a státním podnikem
DIAMO. DIAMO žádost vyřizuje a dle vyjádření jejich zástupců nejsou vázáni žádnými přísliby, které
SÚRAO nabízela obcím. Dále byla prezentována aktualizace postupu výběru lokality a to ve smyslu
postupného vyřazování lokalit dle výsledku průzkumných prací. Pracovní skupina se sešla v roce 2013
ještě jednou, 14. května, na jednání však nepřišli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu ani
ministerstva životního prostředí. Neposlali ani svoje stanovisko k návrhu zákona o zvýšení spoluúčasti
obcí, na kterém se Pracovní skupina shodla po dvou letech jednání.
Lokalita Magdaléna
Na naší lokalitě došlo také k podání žádosti o povolení průzkumného území prostřednictvím
státního podniku DIAMO. Zahájení správního řízení bylo 25. září. OS Zachovalý kraj je na základě
oznámení o účasti v řízení účastníkem řízení. Ve správním řízení OS Zachovalý kraj, společně
s městem Jistebnice, obcí Nadějkov a obcí Božetice zastupuje právník Mgr. Pavel Doucha z advokátní
kanceláře Šikola & partneři. Připomínky k žádosti byly odeslány do 2. prosince 2013. Hlavní námitky
OS Zachovalý kraj, města Jistebnice a obcí Nadějkov a Božetice jsou:
 žádná z obcí s úložiště nesouhlasí, občané se proti němu vyjádřili v místním referendu (proti
úložišti bylo 95 - 97 % hlasujících)
 podle vyjádření Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví je dotčené území
krajinářsky velmi cenné a případné úložiště by devastovalo dosud harmonickou atmosféru
v širokém okolí.
 v žádosti o povolení průzkumů chybí řada dokumentů, na které přitom žádost odkazuje (plán
činnosti a rozpočet SÚRAO, koncepce nakládání s vyhořelým jaderným palivem, projekt prací na
lokalitě, předběžná studie proveditelnosti, geologické mapy...)
 na mapě „střet zájmů“ chybí některé vodní zdroje a prvky Územního systému ekologické stability
(biokoridory, biologická centra...)
 úplně chybí posouzení vlivu úložiště na životní prostředí (zejména z hlediska ohrožení vodních
zdrojů a ztráty podzemní vody)
 v žádosti není dostatečně vysvětleno, jak budou průzkumné práce probíhat, k čemu budou jejich
výsledky dobré a jak se podle nich bude posuzovat, zda je lokalita pro úložiště vhodná
 výběrová řízení na provedení průzkumných prací jsou nesystémová a zmatená
Na konci roku 2013 došlo na základě rozhodnutí ministra životního prostředí ke zrušení
průzkumného území pro lokalitu Kraví Hora. Ke zrušení došlo na základě odvolání místního sdružení
„Nechceme úložiště“ a sdružení CALLA.

„Čajovna Na stezce“
V Nadějkově pokračujeme s besedami v „Čajovně Na stezce“, v roce 2013 jich bylo celkem
devět: Náves jako střed světa, Tokio a okolí, Český tramp na Sibiři, Boje 1. světové války a jejich stopy
v Slovinském krasu, Aljaška,Obnova zámeckého parku v Nadějkově, Duchovní krajina Táborska, Srí
Lanka apředvánoční Čokoládová čajovna. Besedy se konají od října do června vždy první sobotu
v měsíci v kinobaru U kostela.
Červnová čajovna byla stá v pořadí, proto na ni navázala zahradní slavnost na Farské
zahradě v Nadějkově s občerstvením, muzikou a sekáním všech, kdo se na minulých besedách
podíleli. Konala se během Víkendu otevřených zahrad, který v Nadějkově pořádala místní farnost a
Okrašlovací spolek.

Další činnost
Průběžně se věnujeme údržbě naučné stezky Nadějkovsko a Nadějkovské rodinné stezky.
V roce 2013 byl vyměněn spadlý altánek za lesem Řeháčkovina. Nový altánek zhotovil Petr Dvořák
z Vratišova.
OS Zachovalý kraj spolupracovalo v roce 2013 s obcí Nadějkov na projektu „Naděje pro
náměstí“, který podpořila Nadace Partnerství částkou 198 000 Kč. Spolupráce spočívala v pomoci při
organizaci tří plánovacích setkání a tří brigád na úpravě náměstí. V říjnu 2013 podala obec Nadějkov
žádost o grant na zprůchodnění cesty na kopec Pahrbek (Čambula) u Brtce. Žádosti předcházelo
setkání s obyvateli Brtce na besedě o rozhledně, která by výhledově mohla na Čambule být. Protože
brtečtí tento nápad podpořili, obec připravila projekt na zprůchodnění cesty a výsadby podél ní; žádost
podpořila Nadace VIA částkou 30 000 Kč. OS Zachovalý kraj bude pomáhat při organizaci akcí
projektu (brigády, besedy) a připraví informační panel k cestě.
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, Josefu Brůčkovi, Jindřichu Částkovi, Dobré čajovně Tábor,
Pavlu Douchovi, spolku Fikar Nadějkov, Hnutí Duha, Jiřímu Hodinovi, Tereze Hrubé, Jiřímu Jahelkovi,
sdružení Jistebnická vrchovina, Lucii Jordanové, Martinovi Klodovi, Janě Kohlové, Janu Koláčkovi,
Jeníkovi Krajčovi, Ludmile Mikulové, Nadaci VIA, Vítu Našincovi, Janu Nápravovi, Jiřímu Novotnému,
Okrašlovacímu spolku Jistebnice, Okrašlovacímu spolku Nadějkov, obcim Božetice, Chyšky,
Jistebnice, Nadějkov, Přeštěnice, Vlksice a Zhoř, osadním výborům Svoříž, Božejovice a Padřov,
Římsokatolické farnosti Nadějkov, Edvardu Sequensovi, Václavu Urbanovi a všem dalším.

Vyúčtování roku 2013
Příjmy (Kč)
převod z r. 2012

Výdaje (Kč)
23 164,00

provoz webu

dobrovolné vstupné v čajovně

Čajovna:
3 300,00 čaj
vyčištění ubrusů
občerstvení

příspěvek obce Jistebnice

3 000,00

příspěvek obce Nadějkov
úroky

Naučná stezka:
dřevěný altán na stezce
5 000,00 tisk, laminování

605,00
1 775,00
210,00
1 185,00

19 500, 00
276,00

1,00 platby bance

celkem příjmy

34 465,00 celkem výdaje

Zůstatek na účtu a v pokladně:

10 815,00

99,00
23 650,00
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