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Vznik, poslání a organizace spolku

Dnešní spolek „Zachovalý kraj, z. s.“ (zapsaný spolek) vznikl podle tehdejšího zákona o
sdružování jako Občanské sdružení Zachovalý kraj v lednu r. 2001 na základě petice občanů 
Nadějkova proti plánované výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu poblíž Chyšek a
Vlksic. Pod peticí se sešlo celkem 244 podpisů a byla v prosinci 2000 odeslána na Ministerstvo 
průmyslu a obchodu.

Cílem spolku je zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot zdejší krajiny, 
ochrana přírody a kulturních památek. Členy spolku 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.

Změna statutu a názvu 
26. března 2015 proběhla v Padařově výroční valná hromada. Znovu projednala změnu

statutu a názvu občanského sdružení. Valná hromada se usnesla na novém názvu: „Zachovalý
kraj, z. s.“ (zapsaný spolek). Změna je nutná proto, aby sdružení vyhovělo podmínkám nového
občanského zákoníku.  Dále  byly v souvislosti  s předchozím bodem schváleny aktualizované
stanovy spolku. Valná hromada se usnesla na tom, že statutárním zástupcem spolku je jeho
předseda a pověřila předsedu změnou statutu na Krajském soudu. 

Valná hromada zvolila pro následující období pětičlennou radu ve složení: Jiří Popelka 
(Božejovice) - předseda, František Jelínek (Svoříž), Zdeněk Novák (Padařov), Václav Švec 
(Makov) a Zdeněk Černý (Nadějkov). V radě jsou zástupci z dotčených obcí a osad. Každý její 
člen může vystupovat jménem sdružení samostatně ve věcech běžných. Ve věcech statutárních
a určených občanským zákoníkem vystupuje za spolek jeho statutární zástupce – předseda.

O své činnosti  spolek  pravidelně  informuje  veřejnost  prostřednictvím tisku,  obecních
úřadů dotčených obcí a internetových stránek (www.zachovalykraj.cz).

http://www.zachovalykraj.cz/


Stav kolem úložiště, činnost spolku
Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) povolil na jaře 2015 průzkumné práce 

v pěti lokalitách, mezi nimiž je i ta naše. Geologické průzkumy, které mají ověřit vhodnost 
vybraných lokalit, bude provádět SÚRAO, měly začít v roce 2015, ale zatím k nim nedošlo.

Město Jistebnice, obce Božetice a Nadějkov a Zachovalý kraj proti tomuto rozhodnutí 
podaly správní žalobu. Žaloba nemá odkladný účinek, ale později by rozhodnutí ministra mohlo 
být zrušeno. 

Před několika lety v besedě o úložišti SÚRAU unikla informace o tom, že potají pracuje 
na projektu druhého místa pro úložiště, vedle původního u Božejovic. Druhé místo je na kraji 
Padařova. Toto pokoutní jednání rozzlobilo místní občany a vedlo k tomu, že se do odporu proti 
úložišti zapojili občané a občanské výbory Padařova a Makova. Ty se velice aktivně podílely na 
níže popsaných akcích.

Pochod krajem, kde NEbude úložiště
pořádal Osadní výbor Makov 3. ledna 2015. Délka trasy byla 12 km (Makov - Padařov - 
Drahnětice - Jistebnice - Hůrka - Makov), osadní výbor v cíli pochodu zajistil skvělé pohoštění 
v budově bývalé školy v Makově.

Den proti úložišti
se konal 18. dubna 2015 se ve všech "úložištních" lokalitách. Naše, tzv. „Magdaléna“ se 
připojila pochodem "Krajem, kde nebude úložiště" z Makova (i odjinud) do Makova. Z Makova 
vyšlo asi 50 lidí, cestou se přidávali další a do cíle dorazili i poslové z ostatních obcí lokality 
a okolí (Božejovice, Božetice, Jistebnice, Nadějkov, Chyšky) s podpisovými listinami 
k prohlášení. Přišel i jistebnický starosta, Mgr. Vladimír Mašek. V cíli bylo pro všechny 
připravené pohoštění a informační materiály o úložišti. Celkově se zúčastnilo na 80 lidí, 
prohlášení ministrům průmyslu, životního prostředí a hejtmanu Jihočeského kraje podepsalo 
celkem 681 lidí.

Pracovní skupina
Pracovní skupina byla loni transformována na pracovní skupinu Rady vlády pro 

energetickou a surovinovou strategii ČR zřízenou na Ministerstvu průmyslu a obchodu. 
Dubnové jednání Pracovní skupiny pro dialog zahájil svým krátkým vystoupením ministr 

průmyslu a obchodu Jan Mládek, který přislíbil svoji podporu posílení práv obcí. Předsedou 
skupiny byl zvolen Karel Zrůbek, místopředsedkyní Jana Nožičková, bývalá starostka Rudíkova 
a dnes představitelka spolku Zdravý domov Vysočina. Na post legislativního experta obcí byl 
zvolen nám dobře známý Mgr. Pavel Doucha (Frank Bold). Jako další odborník obhajující zájmy
obcí byl pak jejich zástupci zvolen RNDr. Matěj Machek, geolog pracující v Geofyzikálním 
ústavu Akademie věd. Pracovní skupina si schválila následující cíle své práce:

 Účast PS na přípravě zákona o hlubinném úložišti
 Projednání kritéria pro výběr lokality pro HÚ
 Projednání Koncepce nakládání s RAO a VJP a přispění ke kvalitní veřejné debatě o této 

otázce
 Rozšíření nástrojů k informovanosti a kompenzacím na lokalitách
 Navázání komunikace s institucemi ze zahraničí s podobným postavením jako má PS 

Dialog, shromažďování a prezentace informací, finanční zajištění těchto aktivit

Pracovní skupina odsouhlasila rámcový návrh zákona o zapojení obcí do výběru lokality 
hlubinného úložiště. Ten by měl částečně řešit dnešní problematický stav. Obce, stejně jako 
veřejnost organizovaná ve spolcích, jsou sice účastníky některých povolovacích procesů, ale na
jejich stanovisko nemusí úřady vůbec brát zřetel. Zřetelně se to ukázalo se to stalo při povolení 
průzkumných území v roce 2014.

Základem dokumentu, který vychází z dlouhých debat v minulých letech, je, že 
v okamžiku rozhodování o posledních dvou lokalitách, konkrétně před podáním žádosti 
o stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry na těchto dvou lokalitách, 
bude žádán souhlas dotčených obcí. Bude umožněno, aby v obcích mohlo proběhnout místní 
referendum k této otázce. Když budou souhlasit všechny, rozhodne pak o výběru ještě vláda. 
Jestliže narazí žádost Správy úložišť na nesouhlas obcí, má být vrchním arbitrem Senát 



Parlamentu ČR, jehož souhlasné stanovisko dané po veřejném slyšení bude podmínkou pro 
souhlas vlády. 

Pokud by se podařilo prosadit takovýto zákon, získají obce proti dnešku silnější 
možnosti, jak hájit své oprávněné zájmy v průběhu povolování. Na druhou stranu se ozvaly 
oprávněné hlasy, že stát si svou může prosadit i skrze Senát a občané obcí souhlasem s tímto 
zákonem vlastně ztratí možnost efektivní principiální obrany již nyní. Pracovní skupinu tedy 
ještě čeká obtížná debata nad návrhem. Pokud se na něm shodne, musí jej ještě podpořit Rada
vlády pro energetickou a surovinovou strategii a poté teprve vstoupí do legislativního soukolí 
mezi ministerstva a později pak i do Parlamentu. 

Spolek Zachovalý kraj reprezentuje v Pracovní skupině Jiří Popelka.

„Čajovna Na stezce“
v roce 2015 bylo v „čajovně“ celkem osm besed. Čajovny by neměly být „tipem na dovolenou“, 
ale nabídnout přesah do vážnějších témat - s Edvardem Sequensem jsme si připomněli hlavní 
fakta o úložišti RAO, Čajovna o Ukrajině nám ukázala, že válka není jen vzpomínkou, ale může 
být i hrozivě blízko, věnovali jsme se podobě současné vesnice a možnostem zlepšení jejího 
vzhledu nebo o tom, jak je důstojně prožít poslední dny života.

 Malta aneb Učení-mučení - Pavel Černý 
 Pamír, trekking ve třetím nejvyšším pohoří světa - Pavel Doucha a Vítek Dohnal
 Doma je doma (o Domácím hospicu Jordán) - Marie Sovadinová a Eva Špallová
 Ukrajina - Lenka Víchová
 Úložiště radioaktivních odpadů - Edvard Sequens
 Provence - Jirka Jiroutek a Ruda Procházka
 Zeleň na vsi - Adam Baroš 
 Izrael a Palestina - Josef Jahelka

.

Další činnost

Průběžně  se  věnujeme  údržbě  naučné  stezky  Nadějkovsko  a  Nadějkovské  rodinné
stezky. V roce 2015 byly na rodinnou stezku instalovány nová hrazda a houpačka a podlaha pro
altán.

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 2015

Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)

Převod z r. 2014  10 742 Právnické služby 4 000

Dobrovolné vstupné
3 778

Rodinná stezka – výroba houpačky
Naučná setzka – výroba nástěnky k 
Čambule

10 000

Příspěvek obce Jistebnice 4 000
Čajovna Na stezce – čaje, ubrus

1 864

Příspěvek obce Nadějkov 10 000

Úroky 1 Platby bance   105

Celkem příjmy 28 521 Celkem výdaje 15 969

Zůstatek na účtu a v pokladně: 12 552

http://www.zachovalykraj.cz/


Poděkování všem, kteří nám pomáhají
sdružení Calla a hlavně Edvardu Sequensovi, Městu Jistebnice, obcim Božetice a 

Nadějkov, osadním výborům Padařov, Makov, Svoříž, SDH Božejovice,  
Vítu Našincovi, Adamu a Ivě Barošovým, Jindřichu Částkovi, Pavlu Černému, Vítězslavu

Dohnalovi, Pavlu Douchovi, spolku Fikar Nadějkov, Hnutí Duha, Josefu Jahelkovi, Jirkovi 
Jiroutkovi, Rudovi Procházkovi, Marii Sovadinové, Marii Šittové, Evě Špallové, Lence Víchové a
všem dalším.

Zachovalý kraj, z.s.
www.zachovalykraj.cz

sídlo: Božejovice 39, 391 32 Jistebnice - Božejovice, založen: 20. 4. 2001
IČO: 265 30 643, č. účtu: 185494739/0300

spolek je zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
pod spisovou značkou L3233 dne 1. 1. 2016

kontakt: info@zachovalykraj.cz
tel. 739 339 028, e-mail: popelka.jiri@centrum.cz  (J. Popelka),

tel. 732 862 635,  e-mail: f  ikaroslav@email (Z. Černý)
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