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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 15. března 2018, schválila pětičlennou radu ve složení
Marie Šittová (Makov) – předsedkyně, Jiří Popelka (Božejovice), 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 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
Koncem roku 2017 požádala SÚRAO o zpětné povolení průzkumů na tento rok. MŽP
žádosti vyhovělo, ale obce a spolky se proti tomuto rozhodnutí odvolaly a SÚRAO nakonec
vzalo své žádosti zpět. Za lokalitu Magdalenu podal odvolání spolek Zachovalý kraj.
I v letošním roce tedy pokračovala SÚRAO (resp. organizace, které k tomuto účelu
najala) v tzv. „výzkumu“ lokality, protože pro průzkum neměla povolení MŽP. Výzkum probíhal
bez vědomí majitelů pozemků a bez jejich souhlasu.
V březnu soud vyhověl žalobě obcí a Zachovalého kraje z roku 2015 a rozhodl, že
povolení na průzkumné území v lokalitě Magdaléna v roce 2015 vydalo MŽP neoprávněně.
Hlavními důvody rozhodnutí bylo to, že MŽP nepřihlédlo k jednoznačnými výsledkům místních
referend, nezvážilo vlivy budoucího hlubinného úložiště na životní prostředí, nezabývalo se
efektivitou vynakládání státních prostředků na vyhledání lokality a neposoudilo jiné možnosti
řešení problému s radioaktivním odpadem. Znamená to, že veškerá data, která SÚRAO v roce
2016 v průzkumech shromáždila, získala de facto nelegálně.
Na jaře začala SÚRAO usilovat o nové povolení průzkumů na všech devíti lokalitách.
Současně už v tomto roce měla Rada SÚRAO oznámit, které čtyři lokality budou na základě
dosavadních výsledků průzkumů/výzkumů označeny jako relativně vhodnější, zatímco zbylých
pět zůstane jen jako záložní, tj. bez dalšího pokračování průzkumů. Rada SÚRAO si však na
svém zasedání v prosinci vyžádala další údaje a své rozhodnutí odložila na příští rok.
SÚRAO v Padařově
V pondělí 9. dubna přijela SÚRAO do Padařova prezentovat výsledky dosavadních
průzkumných a výzkumných prací a svoje plány do budoucna. Přišlo asi osmdesát lidí z místa
i okolí, ale na svoje otázky – např. jak probíhá výzkum veřejného mínění, kam a jak by se
uložila hornina, vytěžená při stavbě úložiště, podle čeho se bude vybírat vhodná lokalita –
jasnou odpověď nedostali.
Padařovští přivítali SÚRAO figurínami čarodějnic, které posedávaly v okolí kulturního
domu, transparentem „Nechceme likvidaci naší vesnice“ a plakátky „Nechceme úložiště“.
Plakátky zajišťoval Zachovalý kraj, tisk a laminaci uhradilo město Jistebnice. Jsou vyvěšeny i v
okolních osadách.
Den proti úložišti
Již čtvrtý ročník Dne proti úložišti začal 21. dubna 2018 odpoledne v Makově, kde místní
občané uspořádali pod vloni vysazenou sakurou „jadrný piknik“, soutěže pro děti i dospělé a
symbolické upálení „Urany“. Poté se vydali na pěší cestu do Padařova, kde se zatím sešli i
místní a lidé z dalších obcí a osad lokality Magdaléna, celkem asi sedmdesát lidí. Shlédli film
„Síla změny“, věnovaný energetice a na závěr diskutovali s Edvardem Sequensem ze sdružení
Calla o úložišti, jaderné energetice i dalších možnostech získávání elektrické energie.
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 2018 do Platformy přistoupily obce Jesenice, Chyše, Tis u Blatna, Krty,
Valeč, Petrohrad, Pastuchovice, Lubenec a Jaroměřice nad Rokytnou a spolky SOS Na
Skalním a Ekoinfocentrum Jihlava, takže Platforma má nyní 46 členů (32 obcí a měst a 14
spolků) z osmi lokalit (sedm původních a nová lokalita Na Skalním, u JE Dukovany).
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 v tomto roce Petr Nohava, starosta obce Pluhův Žďár (lokalita
Čihadlo), na podzim ho vystřídal Martin Schenk (spolek Nechceme úložiště, lokalita Kraví
Hora).
V roce 2018 Platforma zaštítila a koordinovala Den proti úložišti a podpořila místní
referenda v lokalitě Na skalním. Dále vydávala tiskové zprávy, zaslala otevřené dopisy ministru
životního prostředí Richardu Brabcovi a ministru průmyslu Tomáši Hünerovi, předsedovi ANO
Andreji Babišovi a ČSSD Janu Hamáčkovi. Usilovala zejména o to, aby byl projednán a
schválen zákon, posilující práva obcí v procesu hledání lokality pro úložiště, což se bohužel
nestalo. Její mluvčí komunikovali s novináři a jednali s dalšími politiky, např. s poslanci Petrem
Pávkem (STAN), Janem Zahradníkem (ODS), Janem Bartoškem (KDU-ČSL) a s kandidáty do
Senátu.
Na společných setkáních, která se konala 17. června v Deštné a 6. prosince v Praze, se
členové Platformy mj. seznámili setkání se zprávami expertů (geolog, právník) a domluvili se na
termínu dalšího Dne proti úložišti – 27. dubna 2019.

Čajovna „Na stezce“
V roce 2018 bylo v „čajovně“ celkem osm besed:
Jakutsko, expedice Chárius – Norbert Homola a Stanislav Houdek
Provence, krajina Vincenta van Gogha – Jiří Jiroutek
Orchideje a národní parky Turecka – Jindra Částka
Království Mustang v Nepálu – Veronika a Matěj Neznalovi
Jak se žije v Dánsku – Zdeněk Lyčka
Východní Haličí po stopách spisovatele Josepha Rotha – Rudolf Procházka
Z Ukrajiny (na kole) až do Tábora – Jiří Fišer
Tanzanie, Malawi a Zanzibar – Pavel Černý

Další činnost
V sobotu 14. dubna proběhl v Nadějkově seminář „Řez ovocných stromů“. Po
teoretickém úvodu pokračoval praktickou ukázkou v nově vysazených alejích a zahradách se
staršími stromy v Nadějkově i okolí. Lektorem byl známý propagátor tradičních odrůd ovocných
stromů Ing. Zdeněk Buzek, zúčastnilo se asi dvacet lidí. Seminář pořádal Zachovalý kraj a
Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí s podporou KS MAS Jihočeský kraj a EU (podpora
zahrnovala propagační materiály, honorář pro lektora a občerstvení pro účastníky).
Průběžně se věnujeme údržbě naučné stezky Nadějkovsko a Nadějkovské rodinné
stezky a ošetřování stromů, vysazených v minulých letech.
Web sdružení na adrese www.zachovalykraj.cz pravidelně aktualizujeme, od
letošního roku má nový vzhled. Měl by přinést ucelené informace o dosavadní činnosti
sdružení, úložišti radioaktivních odpadů a připravovaných akcích.

Vyúčtování roku 2018

Příjmy

Výdaje

Zůstatek 1. 1. 2017
AK Doucha & Šikola
vrácené soudní poplatky
(vyhraná žaloba z r. 2015)

Celkem příjmy

10 628,00 Kč
13 091,50 Kč Právní služby
Tisk a laminace
cedulí pro naučnou stezku
Nůžky a pilka
na prořezávání stromů
1,00 Kč Čajovna – čaje, konvice,
kabel k dataprojektoru
Poplatky bance
Poštovné
13 092,50 Kč Celkem výdaje

Zůstatek 31. 12. 20 18

12 613,00 Kč

Kladné úroky

2 048,00 Kč
1 730,00 Kč
3 789,00 Kč
3 456,00 Kč
66,00 Kč
19,00 Kč
11 108,00 Kč

Poděkování všem, kteří nám pomáhají
sdružení Calla, hlavně Edvardu Sequensovi a Olze Kališové, Městu Jistebnice, obcim
Božetice a Nadějkov, MAS Krajina srdce, osadním výborům Padařov, Makov, Svoříž, SDH
Božejovice, spolku Naše Chyšecko, Okrašlovacímu spolku Nadějkov, skautům z Nadějkova,
Petru Nohavovi, Martinu Schenkovi, Pavlu Douchovi, Vítu Našincovi, Zdeňku Buzkovi, Norbertu
Homolovi, Stanislavu Houdkovi, Jirkovi Jiroutkovi, Pavlu Černému, Janu Fišerovi, Zdeňku
Lyčkovi, Veronice a Matějiovi Naznalovým, Jindrovi Částkovi a všem dalším.
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tel. 776 707 268, e-mail: majasittova@seznam.cz (Marie Šittová)
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