Výroční zpráva za rok 2018
Milí přátelé,
dovolujeme si vám stručně představit činnost spolku Jihočeské matky v roce
2018.
V České republice jsme se ještě stále nechceme vzdát snu o stavbě nových
jaderných elektráren. V době, kdy se stále častěji ve všech pádech skloňuje
termín globální klimatické změny se jaderná energetika prezentuje jako možnost
jejich řešení. Vždyť je přece bezemisní! Jaderná energetika však problém
klimatických změn nevyřeší. A to z mnoha důvodů. V případě klimatických
změn je třeba jednat rychle. Jaderné elektrárny se přitom staví dlouhou dobu,
abychom pomocí nich pomohli klimatu, muselo by se stavět desítky reaktorů
ročně se všemi jejich riziky (např. ekonomickými, bezpečnostními atd.) Navíc
jádro není bezemisní, jeho celoživotní cyklus je s ohledem na emise horší než
např. u větrných elektráren. Klimatické změny by v sektoru energetiky daleko
více pomohly řešit např. úspory energie či větší využití obnovitelných zdrojů.
Pokud ale budeme stavět nové jaderné zdroje, cestu k moderní energetice si tím
uzavřeme. Nové jaderné elektrárny tady totiž budou velmi dlouho a budou tedy
formovat naši energetiku, zatímco ta se ubírá na západ od nás zcela jiným
směrem.
Myslíme si, že je důležité v tomto směru působit především na mladou generaci.
Ta totiž bude zažívat důsledky rozhodnutí, která se na poli energetiky přijímají
v současnosti.
V naší činnosti jsme se také věnovali aktivitám, týkajících se ochrany přírody a
krajiny.
A jaké konkrétní akce to v roce 2018 byly?
V dubnu jsme stejně jako v minulých dvou letech uspořádaly filmový
minifestival Černobylfest, jako připomínku havárií v Černobylu a ve Fukušimě.
Festival proběhl v Českém Krumlově, v místním kině Luna. Promítaly se zde
dva filmy – Prázdniny v Černobylu a film Opuštěná země s tematikou osudu
lidí, kteří žijí v zóně v blízkosti Fukušimy. Jako hosty na tlumočenou besedu
jsme opět pozvaly Václava Vašků, který besedu zároveň moderoval, dále Vlada
Rusakova a Julii Ayubovu ze skupiny Asfalt (tito tři lidé vystupují ve filmu
Prázdniny v Černobylu) a dále editora zvuku filmu Opuštěná země Alexe
Davidsona.
Havárii v Černobylu jsme dále mladým lidem připomněli také na dvou besedách
s Václavem Vašků: na základní škole Sira Wintona v Kunžaku a na základní
škole Národní v Prachaticích. V rámci besedy byl také promítnut film Prázdniny

v Černobylu. Pokračovaly jsme také ve vydávání našich novin Ztuha. V tomto
roce jsme vydaly dvě čísla, která byla rozeslána do okolí jaderných elektráren
Temelín a Dukovany.
Pokračovaly jsme také v naší přednáškové činnosti. Celkem proběhlo 35 besed,
kterých se zúčastnilo cca 870 žáků
Zúčastnily jsme se veřejného projednání v rámci procesu EIA na výstavbu
nových jaderných bloků v Dukovanech dne 19. června v Třebíči. Na tomto
veřejném projednání jsme vystoupily s našimi připomínkami, které se týkaly
především nevyřešených otázek ukládání paliva, chybějícího hodnocení dopadů
závažných havárií, zdravotních vlivů provozu jaderných bloků ale i otázek
ekonomických. Požadovaly jsme vrácení dokumentace k dopracování a její nové
veřejné projednání.
Uspořádaly jsme výukový program, a to na základní škole Dukelská v Českých
Budějovicích. Výukový program byl zaměřen na konkrétní problematiku
vyhledávání hlubinného úložiště v České republice. Během tohoto výukového
programu se měli žáci možnost seznámit se s problematikou vyhledávání
hlubinného úložiště jinou formou než formou besedy, měli možnost se vžít do
pozic různých zájmových skupin a seznámit se s tím, jaké faktory se v této
problematice vyskytují a řeší.
V prosinci jsme uspořádaly benefiční koncert Štěpána Raka a Matěje Jana Raka
v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích.
Aktivity v ochraně životního prostředí
Náš spolek se účastnil správních řízení, které se týkají zejména ochrany zeleně v
Českých Budějovicích a okolí.
Po celém městě se kácelo opět poměrně velké množství jednotlivých stromů na
soukromých i městských pozemcích, přičemž uložená náhradní výsadba
nenahrazuje adekvátně objem ztracené zeleně. Město už údajně nemá uvnitř
svého urbanizovaného prostoru volné plochy pro novou či náhradní výsadbu,
neboť pod zbytkem volných pozemků, které nebyly v devadesátých letech
zprivatizovány, vedou tzv. technické sítě. Nové stromy se pak vysazují např. na
periferii města, kde ale v současnosti zeleň nechybí tolik, jako v centru.
V tomto roce se opět kácelo např. v ulicích Lidické, Novohradské, Resslově, v
Mladém a v Rožnově, v Suchém Vrbném, v Nádražní a ve Vrátě.
Za typický případ selhání historické paměti města lze považovat pokácení cca
stopadesátiletého dubu v areálu Lannovy loděnice. Krásný strom – pamětník
rodiny Lannů a jeden z posledních pozůstatků bývalé botanické zahrady kolem

jejich sídla – mohl být už dávno pro svou estetickou, historickou i ekologickou
hodnotu vyhlášen památným stromem a náležitě ošetřován, aby neskončil v
havarijním stavu, jak se bohužel stalo.
Zachránit se naopak podařilo cca 80 let starou lípu u býv. výpočetního podniku,
která zřejmě majiteli překážela v podnikatelských plánech.
Oproti původnímu projektu velké likvidace zeleně se podařilo prosadit
kompromisní řešení při úpravě odlehčovací stoky JIH.
Vztah veřejnosti města k zeleni je stále ještě nejednotný, právě tak jako jejich
vztah k ochraně životního prostředí obecně. Zatímco někteří, např. občané části
Čechovy ulice, kde se má stavět nový obytný komplex, svou aktivitou zatím
úspěšně čelí snahám o likvidaci zelené plochy se zbývajícími několika stromy v
sousedství, někteří obyvatelé sídlišť často žádají o pokácení zdravých stromů z
důvodů znečišťování chodníků opadem listí nebo hnízděním ptáků. Snad teprve
rychle postupující klimatická změna nebo generační výměna obyvatel přispěje k
větší obecné ekologické gramotnosti.
Mimo samotné město České Budějovice se náš spolek angažoval také ve
správních řízeních k zásahům do některých významných krajinných prvků v
okolí, buďto kácením nebo aplikací chemikálií, k zásahům do vodních toků
(např. úpravou plavební dráhy Kořensko). Účastnily jsme se jednání ke kácení
stromů v obcích Rudolfov, Jivno, Třebotovice a Dobrá Voda u Č. Budějovic.
V roce 2019 bude naše činnost v ochraně přírody z personálního důvodu
omezena. Poradenství v této oblasti nadále zajišťuje sdružení Calla, některé
celostátní spolky a také bezplatná ekologická právní poradna Frank Bold.

Přehled příjmů a výdajů za rok 2018
Příjmy (v Kč)
Prodej služeb
Přefakturace
Úroky
Dary, příspěvky
Celkem

2018
70 000 Kč
25 786 Kč
- Kč
933 823 Kč
1 031 627 Kč
318 000 Kč

Časové rozlišení

Výdaje (v Kč)
7 012 Kč
- Kč
- Kč
40 997 Kč
- Kč
18 800 Kč
25 805 Kč
27 765 Kč
52 218 Kč
- Kč
66 345 Kč
630 236 Kč
160 459 Kč
- Kč
- Kč
2 220 Kč
1 031 857 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- dar Adopce na dálku
Pokuty, penále
Poplatky banka
celkem
-

230 Kč

