Občanské sdružení Zachovalý kraj

Výroční zpráva za rok 2006
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 254 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, v roce
2006 pracovala ve složení Olga Černá, Nadějkov (předsedkyně), MVDr. Stanislav Kameník,
Zhoř, Kateřina Mikešová, Nadějkov (účetní), ing. Jan Küblbeck, Jistebnice, Mgr. Hana
Zemanová, Chyšky. Rada byla zvolena na valné hromadě sdružení dne 17. 3. 2006 tak, aby
v ní byli zástupci z 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
Pozastavení průzkumu v lokalitách platilo i v tomto roce. Na jaře však Správa úložišť
radioaktivních odpadů (SÚRAO) zveřejnila vyhodnocení dosavadních výsledků průzkumů
a předběžné studie proveditelnosti. Pro naši oblast je navrženo zmenšení lokality na cca
10 km2, zahrnujících území přibližně mezi Jistebnicí, Drahněticemi, Božejovicemi, Svoříží a
Brtcí, proti původnímu vymezení se lokalita rozšířila na jih. Studie proveditelnosti popisuje
umístění povrchového areálu úložiště poblíž Božejovic, včetně řešení dopravy, přívodu vody,
elektrického proudu, kanalizace apod. Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí v nadějkovské
knihovně na CD i v tištěné formě, odkaz na ně najdete i na našich webových stránkách.
Členové sdružení se s materiály SÚRAO seznámili na valné hromadě 17. 3. 2006 a
podrobněji na setkání, které pořádal Osadní výbor v Božejovicích 10. 6. 2006 Z tohoto
setkání byl odeslán dopis zastupitelstvu obce Jistebnice, ve kterém účastníci obec žádají,
aby plány SÚRAO důrazně odmítla. Podepisovala se zde také další petice proti úložišti.
Tato petice byla poté vystavena k podpisu v Jistebnici a na protestním koncertě v Růžené,
celkem se na ní sešlo 381 podpisů. Byla zaslána Poslanecké sněmovně a Senátu
Parlamentu ČR. Petice byla projednána: ve výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu lidská práva

a petice a výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu
České republiky, dále v petičním výboru a ve výboru mandátovém, imunitním, životního
prostředí a zemědělství Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslední uvedený výbor
zaslal text petice k vyjádření panu Ing. Vítězslavu Dudovi, MBA, řediteli Správy úložišť
radioaktivních odpadů (SÚRAO). SÚRAO obci Jistebnice zaslala odpověď, ve které rizika
spojená s ukládáním jaderných odpadů bagatelizuje.
Během roku dále pokračovalo ve svém úsilí přesvědčit poslance Sněmovny
Parlamentu ČR, aby přijali novelu „atomového“ zákona. Novela dává obcím větší
pravomoci při schvalování jaderných staveb a nově upravuje i výši odškodnění při případné
havárii, a dobu, po kterou je možné o ně žádat. Obcím nedává právo veta, ale umožňuje jim
zúčastnit se řízení při povolování jaderné stavby. Novelu v upravené podobě vloni schválil
Senát, ve Sněmovně bylo její projednání nakonec těsně před volbami odloženo a tak
prakticky zablokováno.
Ve dnech 22. - 25. 3. 2006 uspořádala Správa úložišť radioaktivních odpadů
(SÚRAO) pro zástupce obcí z lokalit vytipovaných pro umístění hlubinného úložiště
radioaktivních odpadů v ČR další poznávací exkurzi, z naší lokality se jí zúčastnili MVDr.
Stanislav Kameník a Mgr. Hana Zemanová. Během dvou dnů bohatého programu se 41
zástupců obcí zúčastnilo v Oskarshamnu besedy se zástupci švédského občanského
sdružení LKO, které se zabývá otázkou hlubinného úložiště v lokalitě. Na výzkumné
základně v Äspö se představila společnost SKB, která je ve Švédsku zodpovědná za
ukládání radioaktivního odpadu. Na programu byla i návštěva „kontejnerové“ laboratoře
s odborným výkladem a prohlídka podzemní výzkumné laboratoře v Äspö v hloubce 450
metrů pod zemí.
Na protest proti úložišti se opět konal koncert v Růžené u Chyšek hrála 10.9.2006
skupina Oboroh. Zachovalý kraj se na organizaci tohoto koncertu podílel spolu s obcemi
Chyšky, Zhoř a Nadějkov a Římskokatolickou farností Chyšky. Koncerty doprovodila
nástěnka s informacemi o úložišti, diváci měli možnost podepsat petici a symbolicky
„zneškodnit“ papírový radioaktivní sud nálepkami s textem NE!
Před podzimními komunálními volbami se 13.10. 2006 v Božejovicích konalo Fórum
kandidátů do komunálních voleb v Jistebnici. Pozvání přijali zástupci všech kandidujících
stran, kteří zde měli možnost seznámit posluchače se svým postojem k úložišti, názorem na
alternativní zdroje energie, představou o dalším rozvoji obce a zodpovědět jejich dotazy. Akci
pořádala společně sdružení Calla, Jistebnická vrchovina a Zachovalý kraj.
V listopadu požádal ředitel SÚRAO ing. Vítězslav Duda starosty obcí v lokalitě, aby
mohl vystoupit na zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Starostové se dohodli, že ho do
svých obcí zvát nebudou, protože SÚRAO si jakýkoliv kontakt s obcemi vykládá jako jejich
ochotu k dalšímu jednání o úložišti.
Nabídku sdružení Calla a Duha na uspořádání semináře o úložišti jsme přijali, jako
místo semináře byla zvolena Jistebnice, seminář se konal 24.1.2007.

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. 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 se potvrdilo, že jižní část lokality má větší „naději“ na úložiště.
V letošním roce u nás dokončil průzkum výskytu žab a plazů Mgr. David Fischer.
Celkové výsledky průzkumu jsou shrnuty do závěrečné zprávy, uvádějící navštívené lokality
a seznam nalezených chráněných druhů. Celkem bylo v rámci tohoto průzkumu
zaznamenáno 21 ohrožených nebo silně ohrožených druhů živočichů a rostlin. Prokázalo se
bohužel také to, že vinou necitlivého obhospodařování luk a rybníků řada vzácnějších druhů

z naší přírody mizí. Podrobné závěrečné zprávy o průzkumech získají zájemci v nadějkovské
knihovně nebo na obecních internetových stránkách.
Doplňkovou akcí k průzkumu bylo i letos „Vítání ptačího zpěvu“ s ing. Michaelem
Strnadem – vycházka s výkladem o spatřených i slyšených ptačích druzích, která proběhla
v květnu mezi Jistebnicí a Nadějkovem. RNDr. Daniel Abazid u nás letos prováděl sčítání
vstavačů, kterým se v mimořádně mokrém jaru velmi dařilo, i když především mimo
zájmovou oblast SÚRAO.

„Čajovna Na stezce“
V Nadějkově se pokračujeme s besedami v „Čajovně Na stezce“, v roce 2006 jich
bylo celkem osm: o Skotsku, Islandu, Maroku, vinařských oblastech Francie, pouti do
Santiaga de Compostella, přírodních parcích USA, výpravách na nejsevernější okraj
Skandinávie a za ptáky do Turecka. 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.
Ve dnech 16. – 18. 6. 2006 se v Nadějkově a na farmě v Mlýnci uskutečnil
„Ekovíkend“- třídenní akce, zahrnující den otevřených dveří na farmě, besedy (Pavel Křížek
– Ochrana fauny, Pavel Trávníček – PRO-BIO, bylinkářka Laděna Havlínová), výstavu
„Ekofarmy – návrat k životu“, dětský den na naučné stezce – „Zelenou pěšinkou“ a večer
s Dobrou čajovnou z Tábora. Ekovíkend jsme pořádali spolu s farmou Mlýnec a obcemi
Nadějkov, Jistebnice, Borotín, Místní akční skupiny Mikroregionu Venkov a Svazem
ekologických zemědělců PRO-BIO.

Další činnost
Na jaře jsme vysadili další část aleje k Brtci, na podzim kvůli suchu na sázení
nedošlo. Průběžně se věnujeme údržbě naučné stezky Nadějkovsko a péči o školku stromků
pro výsadby. Naučná stezka letos prošla větší opravou – změna části trasy ve Vratišově,
nátěr tabulí, výměna textů – a byla rozšířena o „rodinný okruh“ mezi zastávkami 14 a 15.
Rodinný okruh měří přibližně 1,5 km, je na něm umístěno 7 informačních tabulí a několik
herních prvků. Jeho vybudování bylo financováno obcí Nadějkov, z dotace Programu obnovy
Venkova a grantu Jihočeského kraje na ekologickou výchovu.

Aktuální informace o činnosti sdružení Zachovalý kraj
najdete na www.nadejkov.cz, odkaz spolky.

Poděkování všem, kteří nám pomohli
Danielu Abazidovi, panu děkanovi Jakubovi Berkovi, Monice Břendové, sdružení
Calla, Jaroslavu Dvořákovi, Hance Gabrielové, Laděně Havlínové, Ekologickému právnímu
servisu, Pavlu Eybertovi, Josefu Faktorovi, spolku Fikar Nadějkov, Davidu Fischerovi, Hnutí
Duha, Milanu Chválovi, Josefu Jahelkovi, Jirkovi Jiroutkovi, sdružení Jistebnická vrchovina,
Pavlu Křížkovi, Jaroslavě Markové, Petru Najmanovi, Veronice a Matějovi Neznalovým,
Petře Nové, obcim Božetice, Chyšky, Jistebnice, Nadějkov, Přeštěnice, Vlksice a Zhoř,
Ochraně fauny z Votic, Osadnímu výboru Božejovice, Edvardu Sequensovi, Michaelu
Strnadovi, Václavu Strouhalovi, Zdeňku Šmídovi, Pavlu Trávníčkovi, ZŠ Nadějkov a všem
dalším.

Vyúčtování roku 2006
Příjmy
převod z r. 2005
dobrovolné vstupné v čajovně
a na Ekovíkendu
prodej brožurek o stezce
příspěvek obce Jistebnice
příspěvek obce Nadějkov
úroky
celkem příjmy

Výdaje
3 046,00 čajovna: čaj, utěrky, sítka

3 737,00

3 230,00 Dobrá čajovna na Ekovíkendu

1 100,00

112,00 biologický průzkum, Mgr. Fischer
3 000,00 údržba naučné a rodinné stezky
vybavení stezky, údržba tabulí
10 000,00
údržba školky dřevin
poštovné, kanc. potřeby
45,04
platby bance
16 387,00 celkem výdaje
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5 000,00
1 142,50
1 481,00
1 000,00
66,00
73,00
13 599,50

