Výroční zpráva za rok 2012

Vážení přátelé,
v roce 2012 vstoupilo sdružení Jihočeské matky do třetího desetiletí své činnosti. Během
roku 2012 jsme často při naší práci zažívali pocit deja vu. Bylo to například při posuzování
vlivu výstavby nových jaderných bloků v Temelíně či při pročítání návrhů nové energetické
politiky České republiky. Argumentace jaderné lobby připomínala doby, kdy se rozhodovalo
o výstavbě prvních dvou bloků Temelína, kdy byl každý, kdo si dovolil s tímto projektem
nesouhlasit, označen za laického zpátečníka či za hlásnou troubu cizích mocností. Za
zpátečníky bychom ale mohli v současnosti označit spíše ty, kdo prosazují jaderně fosilní
energetickou politiku, která nás povede opačným směrem, než kam směřují vyspělé
evropské země. Ty totiž sází hlavně na snižování spotřeby energií a na rozvoj
decentralizované výroby z obnovitelných zdrojů.
Přáli bychom si, abychom nepříjemné pocity deja vu zažívali v budoucnosti co nejméně.
I proto chceme v naší činnosti v oblasti snahy prosazování moderní energetiky i v aktivitách
ochrany přírody nadále pokračovat.

A jaké byly naše nejdůležitější konkrétní aktivity v roce 2012?
Jako každoročně jsme uspořádali připomínku černobylské havárie. Vzhledem k tomu, že na
rok 2012 připadlo také 1. výročí fukušimské havárie, proběhlo několik akcí. 11. března jsme
společně s dalšími nevládními organizacemi roznášeli letáky s protiatomovou tématikou v
Českých Budějovicích. 21. března. proběhla v knihkupectví Kanzelsberger beseda pro
veřejnost s Janem Beránkem z Greenpeace, kterou společně pořádali organizace OIŽP, Calla a
Jihočeské matky. V hudebním klubu Horká vana v Českých Budějovicích se dne 3.května
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konal benefiční koncert kytaristy Štěpána Raka. Celý večer slovem provázel herec pražského
divadla Ypsilon Petr Vacek. Výtěžek z koncertu jsme stejně jako v minulosti (Štěpán Rak pro
nás vystupoval letos počtvrté) věnovali Česko – ruské společnosti, která organizuje ozdravené
pobyty pro děti postižené černobylskou havárií.
Na základních a středních školách jsme uspořádali celkem 50 besed. Na základních školách
v Prachaticích, v Dubném, na základní škole K Milíčovu Praha a v základní škole Oskara
Nedbala v Českých Budějovicích jsme instalovali výstavu Energie pro budoucnost.
Dopisem jsme oslovili předsedy Petičních výborů Senátu a Parlamentu ČR. Informovali jsme
je o počtu podpisů, které jsme do současnosti shromáždili pod petici proti výstavbě nových
jaderných bloků v Temelíně a požádali jsme je zároveň o slyšení v jejich výborech.
Do problematiky nově připravované energetické politiky jsme se zapojili formou podání
připomínek, které jsme zaslali Ministerstvu průmyslu a obchodu. Dne 12. září jsme se
společně s dalšími nevládními organizacemi zúčastnili společné demonstrace před Úřadem
vlády v Praze, kde jsme prezentovali náš nesouhlas s nově připravovanou energetickou
politikou.
V červenci jsme se zúčastnili pochodu proti hlubinnému úložišti mezi obcemi Pačejov a
Maňovice a následného happeningu v Maňovicích. V rámci tohoto happeningu jsme
v Maňovicích umístnili „naše“ bludné kameny, které mají připomínat to, že jaderné havárie
neznají hranic a to, že rozvoj jaderné energetiky s sebou nese i pošlapávání demokratických
práv občanů.

Předsedkyně sdružení Monika Machová Wittingerová na semináři v Senátu, který byl věnován problematice
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V roce 2012 pokračoval proces EIA (posuzování vlivu staveb na životní prostředí) na tzv.
Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín, který započal již v roce 2009, kdy proběhlo tzv.
zjišťovací řízení. Do tohoto řízení jsme se zapojili formou připomínek. Požadovali jsme, aby
dokumentace EIA byla doplněna např. o doložení veřejné prospěšnosti stavby, o vyhodnocení
dopadů závažné nadprojektové havárie způsobené pádem velkého dopravního letadla, o
doložení, jak bude nakládáno s vyhořelým jaderným palivem atd. V červnu 2010 předložil
ČEZ vlastní dokumentaci EIA. K této dokumentaci jsme podali připomínky a připomínky
jsme podali i k posudku, který byl zveřejněn začátkem roku 2011. Do procesu EIA se se
svými kritickými připomínkami zapojilo i dalších 14 nevládních organizací z celé České
republiky. Tyto připomínky byly prezentovány na společné tiskové konferenci v Českých
Budějovicích 2. září 2010.
Veřejné projednání proběhlo 22. června 2012 v Českých
Budějovicích. V rámci veřejného projednání jsme společně s českými, rakouskými a
německými antiatomovými organizacemi uspořádali společný happening a společně s
českými nevládními organizacemi jsme vydali dvě tiskové zprávy. Na veřejném projednání
jsme také prezentovali naše připomínky k procesu EIA a vzhledem k zásadním nedostatkům
jsme požadovali, aby Ministerstvo životního prostředí vydalo negativní stanovisko.
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Společně se sdružením Calla jsme uspořádali v Českých Budějovicích mezinárodní
konferenci věnovanou probíhajícím tzv. Zátěžovým testům jaderných elektráren „Prověrka
bezpečnosti nebo propaganda?“. Mezinárodní odborná konference proběhla 1. března 2012
v prostorách sálu krajského zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Jako
přednášející lektory naše pozvání přijali Ing.Dalibor Stráský (pověřenec Země Horní
Rakousko pro otázky Temelína), Jan Haverkamp (Greenpeace), Ing. Ivan Beneš (CityPlan
Praha), Ing. Dana Drábová (předsedkyně SÚJB) a Ing. Miloš Štěpanovský (ředitel jaderné
elektrárny Temelín).
V roce 2012 jsme vydali dvojčíslo našeho zpravodaje, které jsem rozeslali do obcí v okolí
jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Naše aktivity a informační materiály jsme
prezentovali na informačních stáncích v Praze, ve Strakonicích, v Českých Budějovicích a
rakouském Großschönau.
.
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Ochrana přírody a krajiny
V ochraně přírody jsme se v roce 2012 opět zaměřili zejména na ochranu zeleně v Českých
Budějovicích, účastnili jsem se správních řízení ke kácení ve vnitřních i okrajových částech
města, např. k rekonstrukci lipové aleje na hřbitově sv. Otilie či k revitalizaci areálu bývalých
kasáren ve Čtyřech Dvorech.
V případě zásahů do významných krajinných prvků či přírodních památek jsme se
přihlašovali k účasti i v dalších obcích, např. v Lišově, Hrdějovicích, Srubci nebo Včelné.
Bohužel se nám nepodařilo zabránit pokácení vichřicí poškozené památné lípy v Libníči.
Zúčastnili jsme se např. zjišťovacího řízení v procesu EIA k záměru „Smíšená zóna
Bavorovice“, kde je jihočeským senátorem prosazována masívní zástavba obchodními,
administrativními a skladovacími a objekty na kvalitních zemědělských pozemcích,
ohrožující zároveň Ptačí oblast evropské soustavy NATURA 2000, spojená také s navýšením
dopravních komplikací v sousední části krajského města.
Účastnili jsme se protestních akcí s dalšími environmentálními organizacemi, např.
demonstrace proti kácení v 1. zóně národního parku Šumava a také proti jejímu ničení
devastačními komerčními projekty mocenské skupiny politiků a prominentních podnikatelů.
Jihočeské veřejnosti jsme v roce 2012 opět poskytovali ekologické poradenství, pokud
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neuspěli u svých zastupitelů či u úřadů ve věcech ochrany svého životního prostředí,
kvalitativně ohroženého nevhodnými stavbami, apod. Podporovali jsme je i našimi vstupy do
schvalovacích procesů. To se týkalo např. nesouhlasu občanů Dynína s kontroverzním
územním plánem, nebo nesouhlasu občanů městské části Mladé se zmanipulovanými údaji v
protipovodňovém plánu Českých Budějovic. Informace v problematice životního prostředí
jsme poskytovali i studentům při přípravě jejich diplomových prací, např. studentce brněnské
Masarykovy univerzity, která se věnovala kauze brakování přírodního bohatství nadměrným
čerpáním Dobré Vody v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Novohradsko.
Vážené členky, vážení členové, milí příznivci a přátelé našeho sdružení, více informací o naší
činnosti najdete na našich webových stránkách www.jihoceskematky.cz. Pokud máte zájem o
zasílání aktuálních informací, pozvánek na akci, tiskových zpráv, prosíme o zaslání vašeho emailu na adresu jcm@ecn.cz.

V roce 2012 činnost sdružení podpořili:
Země Horní Rakousko, Nadace Partnerství Maďarsko a drobní dárci. Děkujeme dárcům za
poskytnutí finančních prostředků na činnost sdružení a ostatním za přízeň, kterou jste nám v
roce 2012 projevovali třeba jen tím, že jste se zúčastnili našich akcí.

Obsazení kanceláře v roce 2012:
Monika Machová Wittingerová – předsedkyně sdružení
Daniela Magersteinová – místopředsedkyně sdružení
Jitka Srncová – hospodářka
Jaroslava Brožová - dobrovolnice

Přehled příjmů a výdajů za rok 2012
Příjmy (v Kč)
Prodej služeb a publikací
Přefakturace
Úroky
Dary, příspěvky
Celkem
Časov é rozlišení

2012
160 Kč
19 364 Kč
1 579 Kč
1 126 017 Kč
1 147 120 Kč
451 000 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

39 856 Kč
- Kč
- Kč
55 538 Kč
- Kč
37 739 Kč
6 740 Kč
27 759 Kč
69 334 Kč
- Kč
48 614 Kč
604 279 Kč
200 630 Kč
11 300 Kč
- Kč
6 946 Kč
1 108 735 Kč

