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Vážení přátelé,

sdružení Jihočeské matky fungovalo v roce 2009 již devatenáctým
rokem. Stejně tak jako v předchozích letech jsme se naše cíle
(prosazování principů ochrany přírody a krajiny, hledání cest k trvale
udržitelné energetice atd.) snažili prosazovat prostřednictvím před−
náškové činnosti, organizací seminářů, vydáváním letáků a pub−
likací, pořádáním happeningů a zapojováním se do řízení týkajících
se ochrany životního prostředí. 

Den na paměť Černobylu
Jako každý rok jsme si v dubnu připomněli smutné výročí havárie

v černobylské jaderné elektrárně. Naše pozvání přijla hudební
skupina Kvinterna, která v kulturním klubu českobudějovické
Solnice zahrála staré židovské písně na původní dobové nástroje.
Výtěžek z koncertu jsme opět věnovali Česko − ruské společnosti,
která v Čechách organizuje pobyty pro děti postižené následky čer−
nobylské havárie.

Přednášky, putovní výstava a soutěž na školách
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.
Provozujeme putovní výstavu „Energie pro budoucnost“ a pořádáme
vědomostní soutěže o ceny na téma obnovitelných zdrojů energie.

Semináře o úsporách energie a energetické bezpečnosti
Pro širokou veřejnost  jsme v listopadu 2009 uspořádali dva semi−

náře, a to  v Týně nad Vltavou a Temelíně. Tématem diskuse byly
úspory energie, možnosti získání dotací na úspory energií v domác−
nostech a možnosti změny energetiky na energetiku decentralizo−
vanou, včetně ukázek nejnovějších projektů (např. projektu
Desertec). Lektory diskusních příspěvků byli Ing. Karel Srdečný 
z firmy Ekowatt a Ing. Ivan Beneš z firmy City Plan.

Proces posuzování vlivu nových jaderných reaktorů a stavby
vedení vysokého napětí na životní prostředí − tzv. EIA

V roce 2008 byl zahájen proces posuzování vlivu staveb na život−
ní prostředí (tzv. EIA) na výstavbu nových jaderných bloků 
v Temelíně. Proces začal tzv. zjišťovacím řízením, v rámci kterého
jsme podali připomínky k celému projektu. Kritizovali jsme přede−
vším nedostatečné zdůvodnění nutnosti výstavby nových jaderných
zdrojů, nevyřešení problematiky vyhořelého jaderného paliva atd. 
V roce 2009 proces pokračoval a v roce 2010 je očekáváno před−
ložení doplněné dokumentace, ke které se bude moci veřejnost
vyjádřit.  

Zapojili jsme se také do procesu EIA na vedení VVN z rozvodny
Kočín do rozvodny Mírovka na Vysočině v souvislosti se zamýšle−
nou výstavbou nových jaderných bloků v Temelíně.  Požadovali
jsme především doplnění dokumentace EIA o variantní trasy vedení
VVN. Tento proces EIA bude také pokračovat v roce 2010.

Seminář decentralizace v energetice aneb šlo by to i jinak? 
V roce 2008 pro sdružení Jihočeské matky zpracoval Ing. Dalibor

Stráský studii o možnostech decentralizace v energetice. Studie
ukazuje na konkrétních příkladech z praxe (německá obec
Dardesheim a česká obec Kněžice) možnosti fungování moderní
energetiky, založené na decentralizovaných zdrojích a rozvoji tzv.
inteligentních sítí. V České republice neustále probíhají diskuse 
o budoucím směřování české energetiky, přičemž převažují bohužel
názory o nezbytnosti budování velkých centralizovaných jaderných
zdrojích. Studie byla prezentována na semináři pro veřejnost v obci
Mydlovary  v červnu  2009.

V Českých Budějovicích jsme v  prosinci
2009 promítli náš autorský dokumentární
snímek „Čistá energie? − následky 
zpracování uranové rudy v obci
Mydlovary“. Dokument podněcuje 
k zamyšlení nad tím, jaké činnosti jsou
spojené s využíváním jaderné energie 
a zda je skutečně „čistým“ zdrojem
energie. Snímek jsme zprostředkovali
širší veřejnosti prostřednictvím  You Tube.

Autorský dokunentární film „Čistá energie“
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Happeningy v Boleticích a před Jihočeským krajským úřadem 
Společně s dalšími nevládními organizacemi z Čech, Rakouska 

a Německa jsme v březnu 2009 uspořádali happening u příležitosti
setkání ministrů zahraničních věcí v Hluboké nad Vltavou, v září
potom happening v Boleticích − lokalitě − kde se uvažuje s možností
vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. 
S českými nevládními organizacemi jsme v dubnu 2009 uspořádali
happening v souvislosti s rozhodnutím krajského zastupitelstva 
o podpoře budování dalších jaderných bloků v Temelíně. Hejtmana
Jiřího Zimolu jsme upozornili na to, že ne všichni jihočeši souhlasí 
s výstavbou nových jaderných bloků v Temelíně a  předali jsme mu
petiční archy s podpisy občanů nesouhlasícími s rozšířením jaderné
elektrárny Temelín.

V roce 2009 jsme začali vydávat informační listy pro obyvatele
žijící v okolí jaderné elektrárny Temelín, které by měli tvořit pro−
tiváhu jednostranným  projaderným informačním listům Temelínky.
Na konci roku 2009 jsme vydali první  číslo,  informační listy budou
vycházet  i dále a to čtyřikrát ročně.

Naše sdružení je členem krajské sítě environmentálních center
Krasec. V rámci této organizace jsme se účastnili výstavy zaměřené
na prezentaci činnosti ekologických organizací v Jihočeské vědecké
knihovně v Českých Budějovicích. Ve spolupráci s Krascem jsme 
v listopadu 2009 také uspořádali besedu pro mateřské centrum
Velenice na téma „Ochrana životního prostředí v praxi“.

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2009

Příjmy
Prodej služeb a publikací 4 168 Kč 
Přefakturace 58 932 Kč 
Úroky 5 180 Kč 
Dary, příspěvky 1 317 460 Kč 
Celkem 1 385 740 Kč
Časové rozlišení 278 058 Kč 

Výdaje
Materiál, kancelářské potřeby 40 519 Kč 
Cestovné 63 298 Kč 
Telefony, poštovné 47 759 Kč 
Tisk, kopírování 80 960 Kč 
Právní a překladatelské služby 49 731 Kč 
Nájem, přeprava 84 568 Kč 
Ostatní služby 70 018 Kč 
Mzdy 673 912 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění 221 703 Kč 
Ostatní poplatky 8 000 Kč  
Poplatky banka 5 805 Kč 
Celkem 1 346 273 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 našim sponzorům − Zemi Horní Rakousko, Nadaci
Partnerství Brno a drobným dárcům za podporu naší činnosti. 

V roce 2009 v naší kanceláři působili:
Monika Machová Wittingerová − předsedkyně sdružení
Daniela Magersteinová − místopředsedkyně sdružení
Jitka Srncová − hospodářka
Jaroslava Brožová − dobrovolnice

Naše činnost v ochraně přírody se v roce 2009 soustředila zejmé−
na na ochranu zeleně v Českých Budějovicích. Zúčastňujeme se
každoročně většiny správních řízení vedených ke kácení stromů,
ať už jednotlivých, nebo liniové zeleně podél komunikací a vodotečí.
V loňském roce došlo k velkému nárůstu žádostí  o povolení kácení
stromů v reakci na neštěstí ve Znojmě. Zdravotní stav jednotlivých
dřevin veřejné zeleně byl posuzován odbornými dendrology a také
naším přispěním byly některé stromy zachovány, ty nestabilní 
alespoň jako torza pro hnízdění chráněného hmyzu nebo ptactva.

V menší míře se zúčastňujeme správních řízení ke kácení 
i v jiných jihočeských městech (např. v Kaplici, v Blatné, v Písku) 
a také ve volné krajině v alejích podél silnic nebo zelených pásů
podél vodních toků (Strakonicko, Jindřichohradecko, Česko−
krumlovsko). Některé odbory životního prostředí vydávají povolení
k likvidaci těchto stromořadí, aniž by zjišťovaly výskyt ohrožených
druhů hmyzu, který zde bývá pravděpodobný. Takto se podařilo 
zastavit např. kácení dubové aleje  u Tchořovic na Blatensku.

Naše sdružení se angažuje také v oponentních řízeních k výstavbě
nových obchodních center, kterých je v jižních Čechách už nad−
bytek, navíc každá nová velkoprodejna zhoršuje životní prostředí ve
městech, zejména úbytkem zelených ploch a nárůstem dopravy.

Upozorňujeme na zneužívání jinak žádoucí podpory obnovitel−
ných zdrojů výstavbou takových zařízení na místech, kde mohou
škodit biodiverzitě či krajinnému rázu, nebo mohou svou předimen−
zovaností spotřebovat příliš mnoho zemědělské půdy. Příkladem
takového nevhodného umístění je solární elektrárna u Staré Obory 
u Hluboké nad Vltavou.

Bludné kameny − Wandering stones
I v roce 2009 pokračovalo sdružení Jihočeské matky v realizaci

projektu Bludné kameny. 


