Vážení přátelé,
rok 2020 nám ukázal, že skutečně žijeme v globálním světě. O globalizaci
slýcháme denně, málokdo z nás si ale dovedl představit, co všechno se může
díky globalizaci změnit. Pandemie COVID19 nám v praxi ukázala, že, ať
chceme nebo ne, nejsme ostrovem. Naše životy ovlivňuje i dění za hranicemi
naší země. A neplatí to jen v případě pandemie, ale například i v energetice.
Můžeme se snažit postavit českou energetiku především na jaderných zdrojích.
Můžeme se snažit o to, aby obnovitelné zdroje u nás hrály jen minoritní roli.
Pokud se ale země na západ od nás rozhodnou jít v energetice jinou cestou, tak
v době, kdy je evropský energetický trh úzce propojen, to může být problém.
I proto jsme se navzdory pandemii snažili pokračovat v naší práci, zaměřené
především na osvětu v oblasti obnovitelných zdrojů a rizik využívání jaderné
energie.
Jaké aktivity v roce 2020 proběhly?
Přednášky
Naši přednáškovou činnost jsme musely z důvodu pandemie zredukovat.
Školám jsme ale zaslaly prezentace s komentářem, které mohly využít ve výuce.
Byly zároveň i upoutávkou na budoucí besedy. Součástí prezentace byl i krátký
online kvíz s otázkami k těmto tématům.
Výstava Energie pro budoucnost
Tuto výstavu nabízíme školám v rámci naší přednáškové činnosti. Některé údaje
však již byly zastaralé, a proto jsme přistoupily k aktualizaci výstavy.
Celkem bylo zpracováno 6 posterů - voda , slunce, vítr, biomasa, geotermální
energie a úspory.
Kniha Lidé od Temelína
V roce 2019 jsme zorganizovaly namluvení knihy Antonína Pelíška Lidé od
Temelína do formy audioknihy. O tuto knihu je stále zájem, v tištěné verzi je
však již nedostupná. Proto jsme knihu převedly do naskenované podoby a
následně pak do formy pro tisk. Kniha je k dispozici na stránce
www.lideodtemelina.cz . Připravili jsme také informační kartičky do poboček
českobudějovické knihovny, na které je upoutávka na audioknihu Lidé od
Temelína a také informace o možnosti vytištění této knihy.
Hlubinné úložiště v lokalitě Janoch u Temelína
V červnu 2020, kdy SÚRAO vyhlásilo 4 lokality, které se dostaly do užšího
výběru. Mezi nimi je i lokalita u Temelína s názvem Janoch. V Dřítni jsme na
konci června uspořádali setkání občanů se zástupci Platfromy proti hlubinnému
úložišti. Na setkání jsme pozvaly starostu Pluhova Žďáru pana Nohavu a

Edvarda Sequense ze sdružení Calla. Setkání se uskutečnilo 30.června
v prostorách zámečku v Dřítni. Zúčastnilo se ho cca 30 lidí. Na asi
dvouhodinovém setkání se místní dotazovali na informace o úložišti, mnozí
z nich poukazovali na nedostatek informací, které o projektu mají. Toto setkání
vybudilo k aktivitě místní obyvatele, kteří v červenci zahájili petiční akci, pod
kterou sesbírali 3500 podpisů. Petici bylo možné podepsat dokonce i na
obecních úřadech dotčených obcí, ale také vzdálenějších, které tím vyjádřily
svou solidaritu.
Zpravodaj Ztuha
Toto číslo jsme věnovali zejména tématům hledání hlubinného úložiště
jaderného odpadu (soustředili jsme se na lokalitu Janoch u Temelína) a dále
téma jaderná energetika a globální změny klimatu.
V Českých Budějovicích 1.července 2021
Monika Machová Wittingerová
předsedkyně spolku

Přehled příjmů a výdajů za rok 2020
Příjmy (v Kč)
Prodej služeb
Přefakturace
Úroky
Dary, příspěvky
Celkem
Časové rozlišení

73 587 Kč
- Kč
63 Kč
895 385 Kč
969 035 Kč
322 510 Kč

Výdaje (v Kč)
Materiál, kancelářské potřeby, úklidové prostředky

Energie -el., plyn, voda
Opravy
Cestovné
Reprezentace
Telefony, poštovné
Tisk, kopírování
Právní a překladatelské služby
Nájem, přeprava
Reklama, inzerce
Ostatní služby - přednášky, příprava projektů
Mzdy
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní platby
Pokuty, penále
Poplatky banka
celkem

5 534 Kč
3 840 Kč
- Kč
68 980 Kč
- Kč
24 818 Kč
24 133 Kč
25 824 Kč
24 600 Kč
- Kč
716 374 Kč
92 790 Kč
- Kč
53 419 Kč
- Kč
743 Kč
1 041 055 Kč
-72 020 Kč

