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Vznik, poslání a organizace spolku
Dnešní spolek „Zachovalý kraj, z. s.“ (zapsaný spolek) vznikl v lednu r. 2001 podle
tehdejšího zákona o sdružování jako Občanské sdružení Zachovalý kraj. Byl založen 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.
Valná hromada, která se sešla 27. února 2016, zvolila pro tento rok 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. Oúčetnictví spolku se stará Kateřina Mikešová.
O své činnosti spolek pravidelně informuje veřejnost prostřednictvím tisku, obecních
úřadů dotčených obcí a internetových stránek (www.zachovalykraj.cz).

Dění kolem úložiště, činnost spolku
Průzkumy
Také v letošním roce pokračovala SÚRAO s průzkumy v lokalitách. Ke konci roku 2016
měly být dokončeny a podle jejich výsledků jejich základě měl být počet lokalit, doporučený
k dalšímu průzkumu, snížen na čtyři. Vzhledem k problémům s výběrovým řízením však
průzkumy zdaleka neproběhly v původně plánovaném rozsahu. SÚRAO navíc, v rozporu se
svým dřívějším tvrzením, že v okolí jaderných elektráren nejsou pro úložiště vhodné podmínky,
začala zkoumat dvě další lokality, u Temelína a u Dukovan. Celá situace je tedy dost zmatená
a není jasné, z jakého počtu lokalit a podle jakých kriterií bude SÚRAO místa, v nichž by měl
průzkum pokračovat, nakonec vybírat. SÚRAO přesto stále tvrdí, že výběr uskuteční podle
původního harmonogramu, tj. již v roce 2018.
Den proti úložišti
V sobotu 23. dubna 2016 se uskutečnil již druhý ročník „Dne proti úložišti“. Ve všech
sedmi lokalitách, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné
úložiště jaderného odpadu, zorganizovali místní občané pochody, maraton, koncerty, výstavy
a další protestní akce.Ve naší lokalitě Magdalena se konal pochod „Cesty krajem, kde NEbude
úložiště“. Do společného cíle v kulturním domě v Padařově dorazila pěšky, na kole i vlakem asi
stovka lidí z Makova, Božejovic, Nadějkova, Chyšek, Jistebnice a okolí, včetně starosty
Jistebnice Vladimíra Maška. Čekalo zde na ně občerstvení, zábavné úkoly, související s
tématem „radioaktivní odpady“, koncert skupiny Le-grace a promítání filmu „Cesta na
nejbezpečnější místo Země“, který z pohledu jaderného fyzika popisuje dlouholeté – a marné –
hledání místa pro trvalé a bezpečné uložení radioaktivního odpadu. Den proti úložišti podpořilo
město Jistebnice, obce Nadějkov a Božetice a osadní výbory Padařov, Makov a Božejovice. Ze
spolků (kromě Zachovalého kraje) také Naše Chyšecko a nadějkovští skauti.
Pracovní skupina pro dialog
Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti se v loňském roce prakticky rozpadla.
Důvodem byla dlouhodobá nespokojenost většiny obcí a spolků s její činností: důležité
informace se na jednání skupiny vůbec neobjevily, připomínky členů skupiny nebyly ze strany
SÚRAO a MPO vypořádány, návrh zákona, na kterém skupina intenzivně pracovala dva roky,
se za další dva roky nedostal ani na program vlády, natož do Parlamentu. Pracovní skupina tak
místo SÚRAO sloužila jako Potěmkinova vesnice – vytvářela dojem dialogu státu a obcí, který
ve skutečnosti neprobíhá. Poslední kapkou pak bylo vystoupení ministra Mládka, který v srpnu
2016 nečekaně zveřejnil zprávu o tom, že průzkum pro úložiště by měl pokračovat pouze na
dvou lokalitách (Horka a Kraví Hora), kde obce nepodaly proti průzkumům žalobu. Po
protestech obcí z obou zmíněných lokalit vzal svá slova zpět, potvrdil pokračování průzkumů na
všech sedmi lokalitách a požádal obce, aby během září zodpověděly tři otázky: zda se chtějí
dále účastnit jednání Pracovní skupiny, spolupracovat na tvorbě zákona o hlubinném úložišti a
na vyhlášce o finančních kompenzacích. Většina obcí (včetně Božetic, Jistebnice a Nadějkova)
po negativních zkušenostech z minulosti odpověděla na tyto otázky záporně.
Platforma proti úložišti
Spolek Zachovalý kraj opustil Pracovní skupinu už v létě 2016 a připojil se ke čtrnácti
obcím a deseti spolkům, které společně založily dobrovolné neziskové společenství Platforma
proti hlubinnému úložišti. Během podzimu do Platformy postupně vstoupily také město
Jistebnice a obce Božetice a Nadějkov. Na jaře 2017 má Platforma celkem 33 členů (22 obcí a
měst a 11 spolků) ze všech sedmi lokalit. Setkání členů Platformy se konalo v úterý 4. října v
Božejovicích. Zvolili si zde své mluvčí, kteří se budou každého půl roku střídat, a na tiskové
konferenci seznámili novináře a veřejnost s tím, co je cílem Platformy: najít otevřené a
transparentní řešení problému jaderného odpadu, v němž budou mít obce i veřejnost zákanem
dostatečně garantovanou možnost hájit své zájmy. Do té doby požadují zastavení průzkumů,
které SÚRAO prosazuje bez jasné představy, podle čeho vlastně bude vhodnou lokalitu vybírat.
Zástupci Platformy, vč. Předsedy ZK Jiřího Popelky, se sešli s ministrem životního
prostředí Richardem Brabcem a jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou a vysvětlili jim své
stanovisko.

„Čajovna Na stezce“
V roce 2016 bylo v „čajovně“ celkem devět besed. Vedle cestopisných témat jsme se
věnovali i pohnutým osudům obětí obou totalitní režimů 20. století a osudům opuštěných budov
v našem nejbližším okolí.
Kristýna Plešingrová: Mexiko
Petr Zemánek (post Bellum): Příběhy 20. století
Honza Charypar & spol.: Za Zdíkem do Ameriky
Taje Altaje - Michaela Krunclová
Tureckým Kurdistánem - Pavel Mráz
Za orchidejemi na Nový Zéland - Jindřich Šmiták
Halič, krajina I. B. Singera - Ruda Procházka
Opuštěná místa okresu Tábor - David Peltán
Omán - Veronika a Matěj Neznalovi
.

Další činnost
Průběžně se věnujeme údržbě naučné stezky Nadějkovsko a Nadějkovské rodinné
stezky. 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 2016
Příjmy
Převod z r. 2015
Čajovna
dobrovolné vstupné
Příspěvek města
Jistebnice

Úroky
Celkem příjmy
Zůstatek 31. 12. 2016

Výdaje
12 552 Kč
3 446 Kč

Čaj

5 000 Kč

Provoz webu

605 Kč
494 Kč

1 Kč
20 999 Kč

kancelářské potřeby,
razítko
právní služby
Den proti úložišti:
- tisk letáků a plakátů
- zapůjčení filmu
Poplatky bance
Celkem výdaje

7 461 Kč

3 974 Kč

3 539 Kč
2 619 Kč
1 653 Kč
654 Kč
13 538 Kč

Poděkování všem, kteří nám pomáhají
sdružení Calla, hlavně Edvardu Sequensovi a Olze Kališové, Městu Jistebnice, obcim
Božetice a Nadějkov, osadním výborům Padařov, Makov, Svoříž, SDH Božejovice, spolku Naše
Chyšecko, skautům z Nadějkova, Marii Šittové, Petru Kláskovi, Pavlu Douchovi, Vítu Našincovi,
Štěpánce Našincové, Janu Charyparovi, Michaele Krunclové, Jitce Krejčové, Janu Malíkovi,
Karlu Čtverákovi, Pavlu Mrázovi, Veronice a Matějovi Neznalovým, Davidu Peltánovi, Kristýně
Plešingrové, Rudovi Procházkovi, Jindřichu Šmitákovi, Petru Zemánkovi a všem dalším.
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