
VÝROČNÍ ZPRÁVA

2010
Vážení přátelé,

je to téměř neuvěřitelné, ale v roce 2010 se sdružení Jihočeské
matky o další krůček přiblížilo k „historickému“ milníku své téměř
dvacetileté činnosti (v roce 2011 budeme slavit 20 let existence
sdružení). Prosazovat v dnešní, převážně konzumní společnosti,
principy ochrany přírody a hledat cesty k trvale udržitelné energetice
je velice složité a náročné. Přesto se o to snažíme. Myslíme si totiž,
že při naší práci mnohdy nejde jen o ochranu zeleně, zdravého 
ovzduší a vody, prosazování úspor energie a propagaci obnovi−
telných zdrojů energie. Ukazuje se totiž stále častěji, že jde také 
o prosazování principů občanské společnosti, kde by lidé neměli být
jen pasivními diváky aktivit podnikatelských a politických lobby, ale
aktivními účastníky věcí veřejných. Naše společnost se mnohdy
těmto aktivitám zdola vehementně brání. Pokud se však chceme
zařadit mezi evropské demokratické země, je třeba občanskou
angažovanost podporovat. Proto chceme v činnosti našeho sdružení
pokračovat i v budoucnosti.

Dovolte nám, abychom Vás seznámili 
s našimi nejdůležitějšími aktivitami v roce 2010:

Jako každý rok jsme si v dubnu připomněli smutné výročí havárie
v černobylské jaderné elektrárně. Naše pozvání letos přijal kytarový
virtuoz profesor Štěpán Rak, který pro zhruba stovku diváků zahrál
v budějovické Solnici. Výtěžek z benefičního koncertu jsme opět
věnovali Česko − ruské společnosti, která v Čechách organizuje
pobyty pro děti postižené následky černobylské havárie.

I v tomto roce jsme pokračovali ve sběru podpisů k petici proti
plánovanému rozšíření jaderné elektrárny Temelín o další jaderné
bloky.

Na základních a středních školách jsme uspořádali celkem 50
besed. Se studenty jsme diskutovali nejen o jaderné energetice, ale
také o možnostech využití úspor a obnovitelných zdrojů energie. Na
základních školách Národní v Prachaticích, Linecká v Českém
Krumlově, jsme instalovali putovní výstavu „Energie pro budouc−
nost“. Na těchto školách jsme také pro studenty zorganizovali vědo−
mostní soutěž o ceny na téma obnovitelných zdrojů energie. 

Již v roce 2009 jsme začali vydávat informační listy pro obyvatele
žijící v okolí jaderné elektrárny Temelín, které by měly tvořit pro−
tiváhu jednostranným projaderným informačním listům Temelínky.
V roce 2010 jsme vydali 4 čísla.

Sdružení Jihočeské matky v roce 2009 dokončilo zpracování
autorského DVD dokumentu o následcích přepracování uranové
rudy v lokalitě Mydlovary v jižních Čechách „Čistá energie?“. Tento
dokument jsme promítli veřejnosti v červnu 2010 v prostorách Mu−
zea stavebních řemesel v Českém Krumlově. Dokument o následcích
těžby uranu v africkém Nigeru „Arlit − druhá Paříž“ jsme představili
veřejnosti v září 2010 v prostorách českobudějovického knihku−
pectví Kancelsberger a v prosinci v prostorách čajovny v Plzni.
Promítání těchto dokumentů bylo doplněno besedami s ing.
Jaroslavem Švehlou z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a MUDr. Miroslavem Šutou − odborníky, kteří se dlouhodobě zabý−
vají problematikou negativních vlivů toxických látek na životní
prostředí a lidské zdraví.

Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích
jsme uspořádali besedy s ing. Ivanem Benešem z firmy CityPlan
Praha. Besedy se studenty proběhly v květnu 2010 na Pedagogické
fakultě a v prosinci 2010 na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzi−
ty. Tématem byly otázky spojené se zabezpečením energetických
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potřeb lidstva, rizika spojená s využíváním jaderné energetiky 
a možnosti moderní energetiky. V roce 2008 byl zahájen proces
posuzování vlivu staveb na životní prostředí (tzv. EIA) k výstavbě
nových jaderných bloků v Temelíně. Proces začal tzv. zjišťovacím
řízením, v rámci kterého jsme podali připomínky k celému projektu.
Kritizovali jsme především nedostatečné zdůvodnění nutnosti 
výstavby nových jaderných zdrojů, nevyřešení problematiky
vyhořelého jaderného paliva atd. V roce 2008 Ministerstvo životního
prostředí uzavřelo zjišťovací řízení s tím, že uložilo ČEZu doplnit
dokumentaci EIA mj. také o naše požadavky. V červnu 2010 před−
ložil ČEZ vlastní dokumentaci EIA. K této dokumentaci jsme podali
připomínky a budeme dále aktivně pracovat v tomto procesu 
− podání připomínek k posudku a účasti na veřejném projednání. 
Do tohoto procesu EIA se se svými kritickými připomínkami zapo−
jilo i dalších 14 nevládních organizací z celé České republiky. Tyto

připomínky byly prezentovány na společné tiskové konferenci 
v Českých Budějovicích 2. září 2010. Zapojili jsme se také do pro−
cesu EIA na vedení VVN z rozvodny Kočín do rozvodny Mírovka
na Vysočině v souvislosti se zamýšlenou výstavbou nových
jaderných bloků v Temelíně. Proces byl zahájen v roce 2009 tzv.
zjišťovacím řízením, do kterého jsme se zapojili. Požadovali jsme
především doplnění dokumentace EIA o variantní trasy vedení
VVN, včetně vedení podzemního. V červnu 2010 byla vypracována
doplněná dokumentace, která bohužel naše připomínky neakcepto−
vala. S tímto rozhodnutím se však neztotožnilo ani Ministerstvo
životního prostředí a vrátilo dokumentaci zpracovateli k přepraco−
vání. Proces bude pokračovat i v roce 2011.

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

Příjmy (v Kč)
Prodej služeb a publikací 6 131 Kč 
Přefakturace 56 826 Kč 
Úroky 1 373 Kč 
Dary, příspěvky 1 272 180 Kč 
Celkem 1 336 510 Kč 
Časové rozlišení 407 377 Kč 

Výdaje (v Kč)
Materiál, kancelářské potřeby, úklidové prostředky 38 377 Kč 
Opravy − Kč 
Cestovné 43 555 Kč 
Reprezentace − Kč 
Telefony, poštovné 48 314 Kč 
Tisk, kopírování 44 345 Kč 
Právní a překladatelské služby 26 076 Kč 
Nájem vč. provoz. nákladů, přeprava 106 848 Kč 
Reklama, inzerce − Kč 
Ostatní služby 47 965 Kč 
Mzdy 683 973 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění 225 284 Kč 
Ostatní poplatky 2 300 Kč 
Pokuty, penále − Kč 
Poplatky banka 5 470 Kč 
Celkem 1 272 507 Kč

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 2010 projevo−
vali. Je pro nás důležitou motivací pro vytrvání v naší práci. 

V roce 2010 v naší kanceláři působili:
Monika Machová  Wittingerová − předsedkyně sdružení
Daniela Magersteinová − místopředsedkyně sdružení
Jitka Srncová − hospodářka
Jaroslava Brožová − dobrovolnice

V roce 2010 jsme se jako v předešlých letech účastnili správních
řízení, týkajících se stromů a keřů v Českých Budějovicích.
Zúčastňujeme se každoročně velkého počtu správních řízení,
vedených ke kácení stromů, v omezené míře i mimo České
Budějovice. Ať už se jedná o solitéry, nebo liniovou zeleň podél
komunikací a vodotečí. V případě nejasností jsme požadovali, aby
zdravotní stav jednotlivých dřevin veřejné zeleně byl posuzován
odbornými dendrology a při perspektivní vitalitě zůstaly stromy
zachovány. 

Mnohaletá kauza kontroverzních protipovodňových opatření na
Malši v Mladém a v Havlíčkově kolonii v Českých Budějovicích
byla přes snahu naši i ostatních občanských sdružení definitivně
ukončena soudním rozhodnutím v neprospěch ochrany přírody 
a životního prostředí.

Účastnili jsme se také územních řízení k výstavbě nových komu−
nikací ve městě, která probíhá zcela živelně, bez urbanistické
invence a v rozporu se současnými evropskými trendy omezování
automobilové dopravy. 

Součástí naší činnosti v ochraně přírody je poskytování poraden−
ství veřejnosti.


