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Výroční zpráva za rok 2017

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 29. března 2017, ponechala pro pětičlennou radu ve
stejném složení jako vloni: Jiří Popelka (Božejovice) - předseda, František Jelínek (Svoříž),
Zdeněk Novák (Padařov), Václav Švec (Makov) a Zdeněk Černý (Nadějkov) s tím, že pravomoc
k případné změně ve funkci předsedy během roku delegovalana na Radu spolku. 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 účetnictví spolku se stará Kateřina
Mikešová, internetové stránky spravuje Vít Našinec (webmaster) a Olga Černá (obsah).
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
Ke konci roku 2016 měly být průzkumy dokončeny a podle jejich výsledků měl být počet
lokalit, doporučený k dalšímu průzkumu, snížen na čtyři. Vzhledem k problémům s výběrovým
řízením a kvůli odvolání obcí průzkumy zdaleka neproběhly v původně plánovaném rozsahu.
SÚRAO proto požádala o prodloužení povolení k průzkumům, MŽP však její žádost zamítlo. Na
to reagovala SÚRAO tím, že prováděné práce označila za „výzkumy“, na které povolení
nepotřebuje.
Před koncem roku však SÚRAO znovu změnila názor a požádala MŽP o zpětné
povolení průzkumů, údajně proto, aby získané výsledky mohla použít při rozhodování o snížení
počtu lokalit. Ve skutečnosti spíš šlo o to, aby odpor obcí nalomila tím, že jim z jaderného účtu
přijdou peníze „za průzkum“.
Jistebnici právě v tuto dobu – začátkem prosince 2017 - navštívil ministr ŽP Richard
Brabec (ANO), doprovázený svým stranickým kolegou senátorem Jaroslavem Větrovským.
Richard Brabec sdělil přítomným zástupcům obcím a novinářům, že „pokud v některých ze
sedmi lokalit je setrvalý odpor proti tomu, aby tady průzkumné práce pokračovaly, stát by neměl
jít proti zájmu regionu. V tomto smyslu se budu snažit tlačit na nového ministra průmyslu
a ředitele SÚRAO, aby zohlednil tento velmi důležitý aspekt. Tato lokalita (Magdalena) by
v dalším kole posuzována být neměla. Je nesmyslné dlouho udržovat v nejistotě všech sedm
regionů.“
MŽP (vedené právě Richardem Brabcem), nicméně žádosti SÚRAO vyhovělo a rozhodlo
o zpětném prodloužení platnosti povolení k průzkumům až do konce roku 2017 ve všech
lokalitách. Většina obcí se proti tomuto povolení znovu odvolala; město Jistebnice a obce
Nadějkov a Božetice to tentokrát neudělaly, protože se zřejmě spolehly se na slib ministra
Brabce. SÚRAO si to bohužel může vykládat tak, že i v budoucnosti budou klást plánům na
úložiště (relativně) menší odpor. Za lokalitu Magdalena podal odvolání alespoň spolek
Zachovalý kraj.
Nakonec však svůj SÚRAO, po protestech většiny obcí, požadavek na prodloužení
průzkumného územní stáhla na všech lokalitách.
Den proti úložišti
Již třetí ročník Dne proti úložišti začal 22. dubna 2017 odpoledne v Makově, kde místní
občané spolu se starostou Jistebnice Vladimírem Maškem a místostarostou Jiřím Popelkou
vysadili sakuru. Po vzoru Japonců, kteří se pod kvetoucími sakurami - symboly přírody a života
- každoročně scházejí, obdivují je a pořádají pikniky, tak založili novou tradici: každý rok by si
zde chtěli připomenout, že zdejší krajina je ohrožena plány na vybudování úložiště a vyjádřit
svoje odhodlání ji před tímto osudem bránit. Sakura připomíná také nedávnou tragickou událost
– havárii atomové elektrárny ve Fukušimě. Přes deštivé a větrné počasí se sázení i krátký
piknik podařilo dokončit a makovští se vydali na pěší cestu do Padařova. V kulturním domě se
tu sešlo asi sedmdesát lidí, aby si vyslechli přednášku fotografa Zdeňka Mlnaříka o dnešní
podobě místa další jaderné havárie, elektrárny v Černobylu.
Akci pořádaly osadní výbory Padařov a Makov a spolek Zachovalý kraj s podporou
města Jistebnice, obcí Nadějkov a Božetice, osadního výboru Božejovice, spolku Naše
Chyšecko a Okrašlovacího spolku pro Nadějkov a okolí.
Platforma proti úložišti
Během roku 2017 do Platformy přistoupily obce Břežany a Nárameč a spolek Javořice,
takže na konci prosince měla Platforma celkem 35 členů (23 obcí a měst a 12 spolků) ze všech
sedmi původních lokalit.
Cílem Platformy proti hlubinnému úložišti zůstává to, aby byly veškeré práce na
vyhledávání úložiště na několik let zcela zmraženy. Nejprve musí být prodiskutována a přijata
nová koncepce nakládání s radioaktivními odpady, jasně definována kritéria, podle kterých bude
místo pro úložiště vybíráno a také upravena legislativa, zejména přijat zákon posilující práva
obcí. Teprve pokud budou zakotvena jasná pravidla, je možné budovat důvěru mezi
zodpovědnými státními institucemi a dotčenými samosprávami.

Mluvčím Platformy byl do konce března Petr Klásek, starosta obce Chanovice (lokalita
Březový potok), od dubna do konce října Jiří Popelka, místostarosta Jistebnice, a od listopadu
Petr Nohava, starosta obce Pluhův Žďár (lokalita Čihadlo).
V roce 2017 Platforma zaštítila a koordinovala Den proti úložišti, vydávala tiskové
zprávy, zaslala otevřené dopisy premiéru Bohuslavu Sobotkovi a ministru životního prostředí
Richardu Brabcovi a připomínkovala Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým
jaderným palivem. Její mluvčí komunikovali s novináři a jednali s politiky – např. se zástupci
Ústeckého a Plzeňského kraje, poslanci z Výboru pro životní prostředí, ministrem průmyslu a
obchodu Jiřím Havlíčkem, senátorem Ladislavem Kosem, místopředsedkyní senátního Výboru
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Jitkou Seitlovou, po podzimních volbách
do poslanecké sněmovny se postupně scházejí se zástupci všech stran, které získaly mandáty.
Na společném setkání, které se konalo 6. června v Chanovicích, ustanovila Platforma
Vědecký výbor jako svůj poradní orgán a jmenovala jako jeho první členy geologa Mgr. Matěje
Machka Ph.D., právníka Mgr. Pavla Douchu a přírodovědce Mgr. Daniela Vondrouše. Další
setkání se uskutečnilo 29. listopadu v Praze a členové Platformy se zde mj. dohodli na termínu
dalšího Dne proti úložišti – 21. dubna 2018.

Čajovna „Na stezce“
V roce 2017 bylo v „čajovně“ celkem osm besed, jedna z nich doplněná filmem a
koncertem.
Jihozápadní Turecko - Jindra Částka
Divoká Etiopie - Jana Chaloupková a a Damjan Prelovšek
Jižní Korea - Jana Chaloupková
Indie; promítání, povídání a koncert - Irena a Vojtěch Havlovi
Estonsko - Jindra Částka
Z Černého lesa do Černého moře (o splutí Dunaje na kajaku) - Zdeněk Lyčka
Litva a Lotyšsko - Jindra Částka
Přírodní rezervace v Ekvádorském pralese - Miroslava Lončáková (spolek Život
postaru)
.

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 2017

Příjmy

Výdaje

Zůstatek 1. 1. 2017

7.460 Kč

Příspěvek města Jistebnice

3.000 Kč

Čajovna – dobrovolný vstup

Provoz a aktualizace
webu
Tisk plakátů

4.931 Kč Čajovna – čaje

Poplatky bance
Celkem příjmy

15.391 Kč Celkem výdaje

Zůstatek 31. 12. 20 17

10. 628 Kč

1.331 Kč
1.154 Kč
2.208 Kč
70 Kč
4.763 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, Okrašlovacímu spolku Nadějkov, skautům z Nadějkova, Marii Šittové, Petru
Kláskovi, Petru Nohavovi, Pavlu Douchovi, Vítu Našincovi, Zdeňku Mlnaříkovi, Zdeňku Lyčkovi,
Janě Chaloupkové, Damjanu Prevlošekovi, Jindrovi Částkovi, Mirce Lončákové, manželům
Havlovým a všem dalším.
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