Občanské sdružení Zachovalý kraj

Výroční zpráva za rok 2004
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 celkem 252 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 ve
složení Zdenka Bendová, Nadějkov (předsedkyně), MVDr. Stanislav Kameník, Zhoř, Václava
Kolářová, Vlksice, ing. Jan Küblbeck, Jistebnice, Mgr. Hana Zemanová, Chyšky. Rada byla
zvolena na valné hromadě sdružení dne 23.5.2003 tak, aby v ní byli zástupci většiny
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 obce Nadějkov (www.nadejkov.cz).

Úložiště RAO
Vzhledem k tomu, že na konci roku 2003 Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o
odložení průzkumu „úložištních“ lokalit o pět let, neprobíhala v roce 2004 žádná jednání se
Správou úložišť radioaktivního odpadu.
Koncem roku 2003 a začátkem roku 2004 se konala místní referenda o úložišti
v Božeticích, Přeštěnici, Nadějkově, Zhoři a Jistebnici, při jejichž organizaci pomáhali
členové sdružení. Ve všech pěti místech občané úložiště drtivou většinou hlasů odmítli,
v Jistebnici navíc měli i petici pro chalupáře.
Členové sdružení se zúčastnili exkurze do podzemní laboratoře Grimselm ve
Švýcarsku, kterou připravila Správa úložišť radioaktivního odpadu a demonstrací proti
energetické koncepci, navrhované Ministerstvem průmyslu a obchodu v Praze. Podpořili také
Memorandum pro vládu a poslance, které vzešlo ze schůzky starostů a veřejnosti
v Lodhéřově, a obrátili se na senátory s výzvou k přijetí novely „atomového zákona“, která
dává obcím větší pravomoci při výběru místa pro umístění jaderného zařízení. Projednávání
novely nakonec Senát odložil na rok 2005.

Koncert skupiny Hradišťan
Největší akcí uplynulého období u nás byl bezesporu koncert Hradišťanu v Růžené
v září roku 2004. Zachovalý kraj se podílel na jeho organizaci spolu s obcemi Chyšky, Zhoř a
Nadějkov a Římskokatolickou farností Chyšky. Koncert se konal na protest proti úložišti,
podepisovala se na něm petice, rozdávaly letáky, na nástěnkácj jsme prezentovali činnost
našeho sdružení a informace o dosavadním průběhu výběru „úložištní lokality“. Na úvod
promluvila radní zachovalého kraje, paní Hana Zemanová, dále Edvard Sequens ze sdružení
Calla a poradce ministra životního prostředí pan Daniel Stránský. Přišlo skoro 500 lidí, mezi
nimi také tři kandidáti do senátu: pánové Stanislav Kázecký a Pavel Eybert a paní Vlasta
Parkanová.

Biologický průzkum
Času, který vznikl odsunutím rozhodování o úložišti na rok 2009, se pokoušíme využít
na biologický průzkum naší lokality. Jednak může být výskyt chráněných druhů rostlin a
živočichů dalším argumentem proti úložišti, za druhé proto, že pokud se odvoláváme na
ochranu přírody a krajiny, měli bychom vědět, co vlastně chceme chránit a jak.
V letošním roce u nás pracovali ornitolog ing. Michal Strnad, botanik RNDr. Daniel
Abazid a ing. Jiří Bumerl, a Mgr. David Fischer (žáby a ryby). Průzkumy probíhaly
v jihovýchodní části lokality, tzn. od Jistebnice směrem k Nadějkovu a Božeticím, a to ze
dvou důvodů: jednak je Chyšecko a Vlksicko docela dobře popsáno kvůli přípravě přírodního
parku, za druhé má jižní část lokality větší „naději“ na úložiště, protože má blíže k železnici.
V průzkumech by bylo dobré pokračovat i v příštím roce, a doplnit je ještě o popsání hmyzu.
Doplňkovými akcemi k průzkumu byla vycházka za obojživelníky s Mgr. Davidem
Fischerem, výstava, soutěž a besedy pro ZŠ a MŠ v Nadějkově (připravili Mgr. David Fischer
a RNDr. Petra Nová), beseda o ochraně ptactva (Josef Jahelka) a seznámení s výsledky
botanického a ornitologického průzkumu na valné hromadě sdružení (RNDr. Daniel Abazid,
ing. Michael Strnad) v říjnu 2004. Dosavadní výsledky průzkumu jsme dali v tištěné podobě
všem zájemcům na valné hromadě, obecním úřadům dotčených obcí a jsou ke stažení na
adrese www.nadejkov.cz, odkaz spolky, Zachovalý kraj.

„Čajovna na stezce“
V Nadějkově se pokračujeme s besedami v „Čajovně na stezce“, v roce 2004 jich
bylo celkem osm: o Mexiku, japonských zahradách, Austrálii, ochraně ptactva na Táborsku,
Islandu, Senegalu, Lybii a Skotsku. Besedy, spojené s promítáním a pitím dobrého čaje se
konají v místním kinobaru U kostela pravidelně každou první sobotu v měsíci od října do
května.

Další činnost
Spolu s Okrašlovacím spolkem Jistebnice jsme na jaře uklízeli okolí Smutné, na
podzim jsme vysadili 13 javorů pro 13 školních dětí (spolupráce se ZŠ Nadějkov) a 33 jilmů u
objektu ZD Opařany v Kališti. Průběžně se věnujeme údržbě naučné stezky Nadějkovsko a
péči o školku stromků pro výsadby.

Poděkování všem, kteří pomáhají v naší činnosti
Danielu Abazidovi, Jiřímu Bumerlovi, sdružení Calla, Ekologickému právnímu servisu, spolku
Fikar Nadějkov, Davidu Fischerovi, Jiřímu Fišerovi, Michalu Hejcmanovi, Hnutí Duha, Josefu
Jahelkovi, Jihočeskému kraji, Jarmile Jirkovské, Stanislavu Kázeckému, Martinu Krise, Petru
Kosovi, městu Milevsko, Petře Nové, obcim Božetice, Chyšky, Jistebnice, Kovářov,
Nadějkov, Přeštěnice , Vlksice a Zhoř, Nadaci Partnerství, Ondřeji Pekárkovi, skautským
oddílům Chyšky a Nadějkov, SDH Chyšky, Jitce Seitlové, Čestmíru Sosnovcovi, Michaelu

Strnadovi, Václavu Strouhalovi, Daniele Sýkorové, Zdeňku Šmídovi, Miroslavu Topinkovi, ZŠ
Nadějkov,

Vyúčtování roku 2004
Příjmy

Výdaje

převod z r. 2003

9 186,86

dobrovolné vstupné v čajovně
prodej brožurek o naučné stezce

3 397,00 čajovna: čaj, svíčky, konvice

příspěvek obce Chyšky
příspěvek obce Přeštěnice
příspěvek obce Jistebnice
příspěvek obce Nadějkov

1 000,00
1 000,00
3 000,00
10 000,00

příspěvek Nadace Partnerství 1)

5 000,00

příspěvek Jihočeského kraje 2)
úroky
celkem příjmy

10 000,00
72,00
42 655,86

ornitologický průzkum
– ing. Strnad
botanický průzkum
– RNDr. Abazid
kancelářské potřeby
(pokl. kniha)
poštovné
platby bance
celkem výdaje

2 679,00
5 000,00
5 000,00
33,00
88,00
545,00
13 345,00

Poznámky:
1) Nadace Partnerství přispěla sdružení Zachovalý kraj na ornitologický průzkum; další
příspěvky od téže nadace dostala obec Nadějkov (na kopírování výsledků biologického
průzkumu) a obec Chyšky (na tisk a kopírování pozvánek a plakátů na koncert
Hradišťanu).
2) Příspěvek Jihočeského kraje byl určen na úhradu uspořádání koncertu Hradišťanu a
byl 7. 1. 2005 převeden na účet Římskokatolické farnosti Chyšky.
Aktuální informace o činnosti sdružení Zachovalý kraj
najdete na www.nadejkov.cz, odkaz spolky.
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