
Vážení přátelé,

v roce 2011 oslavilo  sdružení  Jihočeské matky dvacetileté výročí  své činnosti.  Na bujaré  oslavy našich 
kulatin jsme však neměli ani pomyšlení. V březnu 2011 totiž došlo k závažné havárii v japonské Fukušimě. 
Někteří naši západní sousedé si z havárie vzali poučení a rozhodli se ustoupit od dalšího využívání jaderné 
energie. Česká republika se však bohužel rozhoduje  ve využívání rizikové jaderné energie pokračovat a 
postupně u nás chce vytvořit atomový stát. Pro nás je toto směřování  zklamáním. Na druhé straně ale i 
motivací  pro  další  práci.  Domníváme  se,  že  část  české  veřejnosti  začala  ve  světle  japonských  událostí 
přemýšlet o jaderné energetice kriticky. V naší činnosti v oblasti prosazování ústupu od využívání jádra, ale i 
v aktivitách ochrany přírody chceme pokračovat i nadále.

A jaké byly naše konkrétní aktivity ve dvacátém roce naší činnosti?

Jako každý rok jsme si v dubnu připomněli výročí havárie v Černobylu. Vzhledem k tomu, že na  rok 2011 
připadlo kulaté 25. výročí, která navíc bylo umocněno událostmi ve Fukušimě, pojali jsme připomínku této 
havárie jako Den na paměť Černobylu. Akce proběhly 18. dubna. V rámci tohoto dne se uskutečnila  beseda 
pro  studenty  a  veřejnost  na  Pedagogické  fakultě  v  Českých  Budějovicích  s  fotografem  a  novinářem 
Václavem Vašků, který opakovaně černobylskou oblast navštěvuje. Večer potom v hudebním klubu Horká 
vana v Českých Budějovicích proběhl benefiční koncert kytaristy Štěpána Raka, celý večer slovem provázel 
herec pražského divadla Ypsilon Petr Vacek. Výtěžek z koncertu jsme stejně jako v minulosti (Štěpán Rak 
pro nás vystupoval letos počtvrté) věnovali Česko – ruské společnosti, která organizuje ozdravené pobyty 
pro děti postižené černobylskou havárií.

Pokračovali jsme v aktivitách v rámci dlouhodobě běžícího projektu Wanderingstones. Putovní kámen jsme 
se rozhodly instalovat na hoře Kleť, kde 25.6. proběhla protijaderná demonstrace společně s rakouskými a 
německými aktivisty. Místo Kleť bylo vybráno jako symbolické místo, kde stojíme na pomyslné křižovatce 
mezi cestou  ke klasické jaderně-fosilní energetice nebo k moderní energetice založené na úsporách energie, 
obnovitelných zdrojích, decentralizovaných zdrojích a inteligentních sítích. Putovní kámen má zde tedy své 
místo. 

Pokračovali jsme v účasti v procesech posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA): proces „Vedení 
vysokého napětí  Kočín – Mírovka“ a proces „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín“. Zatím to bohužel 
vypadá, že oba procesy jsou plně v režii jaderné lobby, které podléhá i Ministerstvo životního prostředí, které 
má proces EIA zajišťovat. Připomínky veřejnosti i občanských sdružení jsou ignorovány.

V případě procesu EIA „Vedení vysokého napětí Kočín Mírovka“ Ministerstvo životního prostředí ustoupilo 
investorovi  (ČEPS)  a  akceptovalo  nedostatečně  zpracovanou  dokumentaci  a  rovnou  zadalo  zpracování 
posudku. Veřejné projednání posudku proběhlo v únoru v Pelhřimově a v Soběslavi. Na veřejném projednání 
jsme  prezentovali  naše  kritické  připomínky,  svůj  zásadní  nesouhlas  na  veřejném projednání  vyslovili  i 
občané, kterých se záměr bezprostředně dotýká. Bohužel i přes zásadní nedostatky celého procesu EIA i 
zásadního nesouhlasu mnohých  místních občanů a ekologických iniciativ vydalo Ministerstvo životního 
prostředí souhlasné stanovisko k celému záměru. Proces EIA vydáním tohoto stanoviska končí. My však 
budeme celou kauzu nadále sledovat a zapojíme se jako řádní účastníci do územního řízení, které bude po 
ukončení procesu EIA následovat.

Proces EIA „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín“ započal již v roce 2009, kdy proběhlo tzv. zjišťovací 
řízení. Do tohoto řízení jsme se zapojili formou připomínek. Požadovali jsme, aby dokumentace EIA byla 
doplněna  např.  o  doložení  veřejné  prospěšnosti  stavby,  o  vyhodnocení  dopadů  závažné  nadprojektové 
havárie způsobené pádem velkého dopravního letadla, o doložení, jak bude nakládáno s vyhořelým jaderným 
palivem atd..  V červnu 2010 předložil  ČEZ vlastní  dokumentaci  EIA.  K této  dokumentaci  jsme podali 
připomínky a budeme se dále aktivně účastnit v tomto procesu - podání připomínek k posudku a účasti na 
veřejném projednání.

Na základních a středních školách jsme uspořádali celkem 50 besed. Se studenty jsme diskutovali nejen o 
rizicích  jaderné  energetiky,  havárii  v japonské  Fukušimě,  ale  také  o  možnostech  využití  úspor  a 
obnovitelných  zdrojů  energie.  Na  základních  školách  v Želivě,  v základní  škole  Dukelská  v Českých 



Budějovicích, na základní škole K Milíčovu v Praze na Obchodní akademii v Českých Budějovicích jsme 
instalovali  putovní  výstavu  „Energie  pro  budoucnost“.  Na  těchto  školách  jsme  také  pro  studenty 
zorganizovali vědomostní soutěž o ceny na téma obnovitelných zdrojů energie. 

Od roku  2009 vydáváme  informační listy pro obyvatele žijící v okolí jaderné elektrárny Temelín. V roce 
2011 jsme vydali 2 čísla.

Také v roce 2011 se naše sdružení zabývalo ochranou přírody, i když pouze v omezené míře, zajišťované 
převážně  dobrovolnickou  prací.  Vstupovali  jsme  jako  účastníci  do  správních  řízení  ke  kácení  stromů, 
převážně na území města Českých Budějovic nebo blízkých obcí, dosažitelných městskou dopravou, ale na 
žádost občanských skupin i jednotlivých občanů také ve vzdálenějších místech Jihočeského kraje (např. na 
Trhovosvinensku nebo Jindřichohradecku).

Připomínkovali jsme návrhy územních plánů, nebo jejich změn.
Účastnili jsme se např. územního řízení k umístění významné části dálnice D3 v úseku Úsilné               – 
Staré Hodějovice, která bude procházet po východním okraji českobudějovické aglomerace. Přihlásili jsme 
se také k účasti v územním řízení ke stavbě IV. železničního koridor v úseku Veselí nad Lužnicí – Nemanice, 
přičemž preferujeme variantu, nejméně poškozující krajinný ráz a životní prostředí obyvatel. 
Přes nesouhlas většiny jihočeské veřejnosti byl v tomto roce dokončován kontroverzní, předražený a přírodě 
škodlivý projekt splavnosti Vltavy pro velké lodě, jehož součástí byly např.odstřely dna řeky, v němž se 
rozmnožují  ohrožené  druhy  škeblí.  Jako  účastníci  správních  řízení  jsme se  marně  snažili  tento  projekt 
zastavit.

Na základě podnětu občanů či vlastního zjištění jsme upozorňovali Českou inspekci životního prostředí na 
nepovolené  nakládání  s  odpady  nebo  nepovolené  kácení  dřevin.Vstupovali  jsme  do  některých  procesů 
posuzování vlivů na životní prostředí, např. k výstavbě nového elektrického vedení VVN Přídolí – Kaplice, 
jež by narušilo krajinný ráz přírodního parku Poluška na Českokrumlovsku.
Některé záležitosti se v souvislosti s vlivem na životní prostředí dotýkaly i ochrany památek (např. naše úsilí, 
společné s občanským sdružením Česká Kanada,  o zachování  historického mostu ve Starém Městě pod 
Landštejněm,  který  měl  být  zdemolován  a  nahrazen  masivním  silničním  mostem  s  frekventovanou 
komunikací). Zde naše snahy skončily bohužel též neúspěchem. 

Některé kauzy končily úspěšněji. Např. ve věci uvažované stavby nového silničního mostu nad městským 
rekreačním územím u Malše, při schvalování změny územního plánu, kterou jsme také připomínkovali, se 
zvedla velká vlna odporu obyvatel města proti zničení významné klidové zóny a zejména zásluhou několika 
místních občanských seskupení, s nimiž jsme spolupracovali, se podařilo záměr zatím zastavit. 

Tak jako v předešlých letech jsme poskytovali poradenství veřejnosti v rámci projektu Krasec.

Vážené členky,  vážení  členové,  milí  příznivci  a  přátelé  našeho sdružení,  více  informací  o  naší  činnosti 
najdete na našich webových stránkách www.jihoceskematky.cz. Děkujeme vám za přízeň, kterou jste nám v 
roce 2011 projevovali. Je pro nás důležitou motivací pro vytrvání v naší práci. 
Děkujeme našim dárcům -  Hornorakouské vládě, Nadaci Partnerství a drobným  dárcům. 

Personální obsazení v roce 2011: 
Monika Machová  Wittingerová – předsedkyně sdružení
Daniela Magersteinová – místopředsedkyně sdružení
Jitka Srncová – hospodářka
Jaroslava Brožová – dobrovolnice

http://www.jihoceskematky.cz/


Přehled příjmů a výdajů za rok 2011

Příjmy (v Kč)
Prodej služeb a publikací 150 Kč 
Přefakturace
Úroky
Dary, příspěvky
Celkem
Časové rozlišení - 

Výdaje (v Kč)
Materiál, kancelářské potřeby, úklidové prostředky
Energie -el., plyn, voda  - Kč 
Opravy  - Kč 
Cestovné
Reprezentace  - Kč 
Telefony, poštovné
Tisk, kopírování
Právní a překladatelské služby 327 Kč 
Nájem, přeprava
Reklama, inzerce  - Kč 
Ostatní služby
Mzdy
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní poplatky
Pokuty, penále  - Kč 
Poplatky banka
celkem

54 720 Kč 
1 670 Kč 

1 219 127 Kč 
1 275 667 Kč 

425 000 Kč 

37 212 Kč 

39 506 Kč 

61 899 Kč 
44 081 Kč 

109 502 Kč 

72 137 Kč 
682 114 Kč 
216 548 Kč 
11 200 Kč 

6 823 Kč 
1 281 349 Kč 


