Vážení přátelé,
dovolujeme si vám opět předložit výroční zprávu našeho sdružení za rok 2015.
Tento rok se již nesl ve znamení příprav na rok následující. V roce 2016 si
připomínáme již 30 let od havárie v Černobylu a 5 let od havárie ve Fukušimě.
Neustálé připomínání těchto událostí se může zdát pošetilé. Domníváme se, že
je však stále mít jaderné havárie na paměti. Kromě výše zmíněných příprav
jsme se samozřejmě i dále věnovali našim tradičním i netradičním aktivitám,
zaměřeným na ochranu přírody a osvětu veřejnosti.
Jaké byly naše nejdůležitější aktivity v roce 2015?
Připomínka havárií v Černobylu a Fukušimě
Na přelomu dubna a května jsme uspořádali ve spolupráci s Diecézní charitou
České Budějovice výstavu fotografií Václava Vašků s názvem Prázdniny v
Černobylu, a to v prostorách kina Kotva v Českých Budějovicích.
Havárii v Černobylu jsme se rozhodli připomenout též v Praze. Zorganizovali
jsme předpremiéru a premiéru dokumentu Prázdniny v Černobylu v Kině
Světozor. 21. dubna večer se uskutečnia předpremiéra a následující den v Bio
OKO premiéra.
Problematiku následků havárie v Černobylu jsme dále zprostředkovali žákům a
studentům českobudějovických škol formou besed s fotografem Václavem
Vašků. Přednáška a beseda pro studenty s ing. I. Benešem na téma Energetické
výzvy 21. století proběhla v březnu v klubu Horká Vana v Českých
Budějovicích. Beseda se týkala zabezpečení energetických potřeb lidstva, rizik
využívání fosilních zdrojů včetně jaderných a výhod využívání
decentralizovaných obnovitelných zdrojů. Vzhledem k aktuálnosti blížícího se
výročí fukušimské havárie byla část besedy věnována i problematice havárie ve
fukušimské jaderné elektrárně a jejích následků.
Havárii v Černobylu jsme v neposlední řadě připomněli také benefičním
koncertem Štěpána Raka, který jsme uspořádali rovněž ve spolupráci s Diecézní
charitou v Českých Budějovicích. Koncert se uskutečnil 28.února v koncertní
síni Otakara Jeremiáše. Naúvod promluvila také ředitelka českobudějovické
Charity Michaela Čermáková, která představila projekt Adopce na dálku, na
který byl věnován výtěžek koncertu ve výši …..... Kč.
Pro školy
V rámci naší každoroční přednáškové činnosti jsme v roce 2015 uspořádali 40
besed pro žáky a studenty středních a základních škol v Jihočekém kraji, v kraji

Vysočina a v Praze. Na třech školách jsme instalovali výstavu Energie pro
budoucnost, na kterou navazovaly soutěže pro studenty o věcné ceny.
Přednáškovou činnost jsme v roce 2015 rozšířili o uspořádání výukového
programu, který byl zaměřen na téma energetická politika ČR, energetická
politika Německa (Energiewende) a globální energetické výzvy 21. století. Tento
seminář se uskutečnil v květnu v prostorách Centra ekologické výchovy
Casssiopea v Českých Budějovicích. Výsledek tohoto pilotního výukového
programu hodnotíme pozitivně. Studenti byli velmi aktivní. Přesvědčili se také o
tom, jak rozdílné přístupy k energetice jsou u nás a v Německu. Sami
konstatovali, že v České republice zřejmě není zájem o opravdu otevřenou
debatu o energetice, vzhledem k tomu, jak nesrozumitelně je celé téma
předkládáno veřejnosti.
MAPE Mydlovary
V roce 2014 jsme se zúčastnili dvou kontrolních dnů na MAPE Mydlovary. Na
těchto kontrolních dnech jsme se zajímali především o způsob sanací spojených
s navážením sanačních materiálů z prostor bývalého nádraží v Karlových
Varech. Dalším tématem, které nás zajímalo, byl způsob dopravy těchto
návozových materiálů – k účelu jejich dopravy byla zprovozněna železniční
vlečka, ta však má být využita jen pro návoz těchto materiálů a poté bude z
ekonomických důvodů odstavena. Zorganizovali jsme také společně se
sdružením Calla exkurzi aktivistů z Německa a Ghany na kalojemy bývalé
úpravny uranových roud MAPE.
Beseda o zdravotních aspektech provozu jaderných elektráren
V prosinci jsme ve spolupráci se Společností pro trvale udržitelný život
uspořádaly v Praze besedu s názvem Jaderná (ne)bezpečnost. Na besedě
přednesl referát Alfred Korblein o KIKK studii, dále zde MUDr. Radim Šram
prezentoval studii hodnocení zdravotního stavu v okolí JETE a JEDU, včetně
hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců s ohledem na výskyt biomarkeru p53
(tato studie se prováděla v rámci Melkského procesu) a prezentoval zde i
výsledky studie hodnocení zdravotního stavu obyvatel v okolí kalojemů bývalé
úpravny uranových rud MAPE Mydlovary.
Infonoviny Ztuha
Vroce 2015 jsme vydali další dvě čísla našich infonovin Ztuha. Noviny se věnovaly mj. tématu jaderné elektrárny Dukovany s ohledem na plánované prodlu-

žování provozu stávajících bloků JEDU, hodnocení socioekonomického rozvoje
regionu a problematice bezpečnosti JEDU ( i s ohledem problémy falšování
dokumentace rentgenových snímků svárů na potrubí), plánům Německa na revoluční změnu v energetice (Energiewende) a nové energetické politice v České
republice.
Výstava děl zesnulé sochařky Dagmar Pátkové
Vernisáž výstavy, jež byla zaměřena především na vztahy člověka a životního
prostředí, na rizika jaderné energetiky a atomových zbraní (např. skulptura
s názvem Hirošima) proběhla začátkem července v galerii Na dvorku v Českých
Budějovicích. Výstavu bylo možné zhlédnout až do konce srpna.
Ostatní aktivity
V roce 2015 pokračovala kauza vyhlášení Rudolfovského lomu významným
krajinným prvkem, o něž usiluje několik občanských sdružení včetně našeho.
Krajský soud v obnoveném řízení, v němž jsme byli také zúčastněnou
“právnickou osobou”, tentokrát po předložení dalších odborných důkazů dal za
pravdu ekologickým spolkům i státní ochraně přírody a žalobu obce Jivno i
developerské firmy proti vyhlášení VKP zamítl. Zároveň Krajský úřad zrušil
část územního plánu obce Jivno jako nezákonnou.
Připomínkovali jsme opětovně předložený záměr velkoplošné zástavby území
obchodními centry, sklady a satelitní obytnou zónou v katastru obce Bavorovice
mezi Hlubokou a krajským městem. Ve zjišťovacím řízení EIA jsme podávali
nesouhlasné stanovisko.
Tak jako v minulých letech jsme se účastnili zejména správních řízení, vedených
odborem životního prostředí Magistrátu České Budějovice, v nichž jsme se
snažili omezit zbytečnou likvidaci zeleně ve městě (např. zcela zdravých topolů
v Novohradské ulici, letité zdravé lípy u hotelu Zlatá loď v Hálkově ulici, či
pokácení poslední zeleně u zimního stadionu). Byli jsme účastníky řízení např.
při probírce poškozených porostů v parku u Malého jezu, probírce břehových
porostů u Velkého jezu na Malši a u Vltavy, kácení ve Stromovce, v Nových
Hodějovicích i v Rožnově. Ne vždy jsme ve svém snažení úspěšní, ale máme
radost z každého “zachráněného” stromu, který dál může plnit celou řadu svých
důležitých funkcí.
Ve městě bohužel pokračuje zhoršování zdravotního stavu stromů vlivem
škodlivin v životním prostředí, poklesu hladin spodních vod a dalších

synergicky působících negativních vlivů - jejich postupné usychání a úhyn. V
posledních letech se to týká zejména smrků,ale též některých listnaných druhů.
To se týká i téměř všech českobudějovických parků, z nichž přitom některé v
poměrně nedávné době prošly revitalizací. Tam k devastujícím vlivům
přistupuje také opakovaná plošná aplikace herbicidů pro likvidaci plevele. Této
po léta zavedené praxi se nám bohužel nepodařilo ani v odvolacím řízení
zabránit.
Účastníme se také některých správních řízení ke kácení v okolích obcích, např. v
Dobré Vodě, Dubičném, Hrdějovicích,Roudném či na Lišovsku, zejména tam,
kde má budějovický magistrát kompetence obce s rozšířenou působností.
V případě kácení podél komunikací, jestliže je oprávněné z hlediska havarijního
stavu stromů, je velmi obtížné prosadit náhradní výsadbu, ať už z důvodů v
krajnicích vedených “technických sítí” nebo dosud nevyjasněných
majetkoprávních vztahů – např. podél Plavské silnice z ČB do Roudného bylo
nutné pokácet větší množství nebezpečných velmi proschlých lip, ale z důvodů
neukončených církevních restitucí stát ani církev nechce realizovat náhradní
výsadbu.
Poskytovali jsme poradenství občanům, kteří se na nás obrátili s žádostí o
pomoc v záležitostech ochrany životního prostředí, např. obyvatelé Husovy
kolonie, kteří nesouhlasili s obytnou zástavbou dosud volných ploch v této části
města, nebo lidé z ulice Emy Destinnové, kteří nesouhlasili s úmyslem bytového
družstva pokácet stromy u jejich domovního bloku.
Od počátku existence ankety Ropák roku a Zelená perla, udílející ceny za
antiekologické počiny a výroky, máme zastoupení ve volební komisi . Jedna z
našich členek se dlohodobě angažuje v místní občanské iniciativě “Zachraňme
Malák”, která se snaží zabránit zničení zeleného pásu podél pravého břehu
Malše v Havlíčkově kolonii.
Vážené členky, vážení členové, milí příznivci a přátelé našeho sdružení, více
informací o naší činnosti najdete na našich webových stránkách
www.jihoceskematky.cz.
Kancelář v roce 2015:
Monika Machová Wittingerová – předsedkyně sdružení
Daniela Magersteinová – hospodářka
Jaroslava Brožová – dobrovolnice

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

2015
365 Kč
3 960 Kč
112 Kč
1 014 371 Kč
1 020 823 Kč
454 000 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
Mzdy
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní poplatky
Pokuty, penále
Poplatky banka
celkem

14 454 Kč
- Kč
- Kč
32 103 Kč
- Kč
29 843 Kč
30 375 Kč
4 118 Kč
67 343 Kč
- Kč
90 338 Kč
589 990 Kč
198 561 Kč
3 000 Kč
405 Kč
5 076 Kč
1 065 606 Kč
-44 783 Kč

