
Výroční zpráva za rok 2014

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 2014
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

Besedy o úložišti, která se konala v Padařově v březnu, se zúčastnilo asi 70 lidí. 
V roce 2014 probíhalo správní řízení k žádosti o povolení průzkumného území pro lokalitu

Magdaléna.  Obce  a  občanská  sdružení  z  lokality  podaly  řadu  připomínek,  Ministerstvo  životního
prostředí  přesto  20.  října  2014 rozhodlo  o  stanovení  průzkumného území na lokalitě  Magdalena.
Advokátní  kancelář  Šikola  &  partneři,  zastupující  město  Jistebnice,  obce  Božetice,  Nadějkov  a
Zachovalý kraj, podala rozklad proti rozhodnutí MŽP. 

V červnu proběhla Makovská setkání s mottem: „Zemi jsme nezdědili od našich předků, máme
ji výpůjčenou od svých dětí“, jako vyjádření nesouhlasu se zamýšlenou výstavbou hlubinného uložiště
radioktivního odpadu. Akci podpořilo město Jistebnice, obce Božetice a Nadějkov a Zachovalý kraj.
Pro setkání jsme připravili několik informačních materiálů - leták, tištěnou prezentaci o úložišti, plány
na jeho vzhled a umístění a časovou osu s nejdůležitějšími body dosavadního vývoje.

http://www.zachovalykraj.cz/


Pracovní skupina

Pracovní skupina se v roce 2014 sešla dvakrát. První pracovní skupina byla zaměřena na
diskuzi  o podaných žádostech o stanovení průzkumných území.  Projednávala poslání a postavení
pracovnískupiny  a  dohodla  se o uspořádání  veřejného slyšení  v  Senátu parlamentu ČR.  Veřejné
slyšení se uskutečnilo 15. května 2014 pod názvem „Hlubinné úložiště a role veřejnosti“.

Druhé  setkání  pracovní  skupiny  proběhlo  31.  7.  2014.  Pracovní  skupina  souhlasila  s
transformací na pracovní skupinu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR zřízenou na
Ministerstvu průmyslu a obchodu. Dale byl zvolen nový předseda Mgr. Karel Zrůbek.

„Čajovna Na stezce“

V Nadějkově pokračujeme s besedami v „Čajovně Na stezce“, v roce 2014 jich bylo celkem
devět: dvakrát o Srí Lance, Maroku, přírodních parcích jihozápadu USA, posvátných místech jižních
Čech,  Hong Kongu a Šanghaji, lyžařském přechodu Grónska indickém Himálaji a – stejně jako vloni –
nadějkovském zámeckém parku. Besedy se konají od října do června, obvykle první sobotu v měsíci
v kinobaru U kostela.

.

Další činnost

Průběžně se věnujeme údržbě naučné stezky Nadějkovsko a Nadějkovské rodinné stezky.
V roce 2014 Petr Dvořák z Vratišova vyrobil novou hrazdu a houpačku a podlahu pro altán; na svoje
msto budouinstalovány na jaře 2015.

OS  Zachovalý  kraj  spolupracovalo  v roce  2014  s  obcí  Nadějkov  na  projektu  „Cesta  na
Čambulu“,  který  podpořila  Nadace  VIA  částkou  30  000  Kč.  Spolupráce  spočívala  v pomoci  při
brigádách  na  zprůchodnění  a  vyčištění  cesty  a  vysazování  aleje  ovocných  stromků  a  organizaci
vycházky s besedou.

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

Vyúčtování roku 2014

Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

převod z r. 2013
10 815,00

provoz webu 605,00

dobrovolné vstupné 
6 105,00 Čajovna Na stezce: čaje

  3 004,00

tisk plakátů, letáků 2 425,00

příspěvek obce Nadějkov 10 000,00
výroba podlahy altánu a oprava 
herních prvků

10 000,00

úroky 1,00 platby bance          55,00

celkem příjmy 26 831,00 celkem výdaje 16 089,00

Zůstatek na účtu a v pokladně: 10 742,00

http://www.zachovalykraj.cz/


Poděkování všem, kteří nám pomáhají 
sdružení Calla, Adamu a Ivě Barošovým,, Brťákům, Jindřichu Částkovi, Pavlu Douchovi, 

spolku Fikar Nadějkov, Hnutí Duha, Stanislavu Hornému, martinu Hradečnému, sdružení Jistebnická 
vrchovina, Lucii Jordanové, Martinovi Klodovi, Janě Kohlové, Jiřímu Kortánkovi, Zdeňkovi Lyčkovi, 
Františkovi Matějkovi,  Nadaci VIA, Vítu Našincovi, Veronice a Matějovi Neznalovým, Okrašlovacímu 
spolku Jistebnice, Okrašlovacímu spolku Nadějkov, obcim Božetice, Chyšky, Jistebnice, Nadějkov, 
Přeštěnice, Vlksice  a Zhoř, osadním výborům Makov, Svoříž, Božejovice a Padařov, Rudovi 
Procházkovi, Edvardu Sequensovi, Michalovi Strakovi, Jaroslavu Vackovi a všem dalším.
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