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Aktuality

Senátoři jadernou energetiku podporují
Deset senátorů navštívilo
Třebíčsko, podpořili náhradu stávajících bloků Jaderné
elektrárny Dukovany.

se zkušenostmi s provozem,“ konstatoval Horník.
Poukázal, že lidé v Jáchymově
nachytají daleko více radioaktivity
než lidé v okolí elektrárny. „Bohužel
u nás chybí od vedení státu osvěta a
při návštěvě elektrárny jsem se přesvědčil, že je v této oblasti aktivní,“
řekl Horník.
Pokud jde o hlubinné úložiště v SÚRAU Horník zastupoval
Senát, ale protože jedno z úložišť se
plánovalo i v lokalitě jeho bydliště,
přenášel tam i názory veřejnosti.

� Antonín Zvěřina

Deset senátorů z klubu Starostové a nezávislí navštívilo v úterý 30.
a ve středu 31.července Třebíčsko.
Pozvala je senátorka za tuto oblast
Hana Žáková. „Chtěla jsem kolegům
ukázat, že Třebíčsko je důležitou součástí republiky,“ naznačila.
Zdůraznila, že se nejedná o ojedinělou návštěvu, ale chtěla by je
zvát opakovaně, protože Třebíčsko
má co nabídnout. Doplnila, že první den senátoři navštívili Jadernou
elekrárnu Dukovany.
„Dostali jsme se až na reaktorový
sál,“ poznamenala Žáková. Následně skupina navštívila i vodní elektrárnu na Dalešické přehradě. Senátoři si prohlédli genetickou banku,
unikát Třebíčska.
Měli možnost se svézt lodí po
přehradě, na zavedení lodní dopravy má velkou zásluhu právě Žáková coby bývalá starostka Koněšína,
kde se nachází jedna ze zastávek.

Prohlédli si památku
Druhý den patřil Třebíči. První kroky směřovaly na radnici,
kde skupinu přivítal starosta Pavel
Pacal. Senátoři si prohlédli památku UNESCO židovskou čtvrť.
Poslední prohlídku věnovali Ekotechnickému centru Alternátor. Po
Žákové se slova ujal místopředseda Senátu Jan Horník. „Potěšila mě
návštěva jaderné elektrárny a debata
s ředitelem Milošem Štěpanovským,
který zdůraznil spolupráci s veřejností,“ poukázal.
Připomněl, že byl dlouho členem
Správy úložišť radioaktivních odpadů společně s bývalým senátorem
za Třebíčsko Vítězslavem Jonášem.
Netajil, že si dokáže na Třebíčsku
představit hlubinné úložiště. Doplnil, že k rozhodnutí vede dlouhá
cesta.
Návštěvu následně odlehčil konstatováním, že velký dojem na něj
učinila neplánovaná ochutnávka třebíčské whisky. „Jsem znalec
a ta třebíčská chutná jak ta irská,“
pochválil výrobce.
Horník upozornil, že pochází z regionu, jehož památka byla
zhruba před třemi týdny zapsaná

Dva hlasy byly málo

OSM senátorů, dva museli předčasně odejet, z klubu Starostové a nezávislí, se
nechali vyfotit před Ekotechnickým centrem Alternátor v Třebíči.
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na seznam UNESCO. Jedná se o
Hornický region Krušnohoří.
„Při diskuzi se starostou Pacalem
jsem přivítal veškeré informace právě v souvislosti s památkami UNESCO,“ naznačil Horník. Stejnou
problematiku míní probrat i při
návštěvě Kutné Hory, která má
také památku UNESCO.
Několik vět pronesl i předseda
senátního klubu Starostové a nezávislí Petr Holeček. „Jsem rád, že se
na Třebíčsko podívali zástupci našeho klubu, protože se většinou jedná o
starosty. Poznatky, které si odnášíme,
jsou pozitivní,“ uvedl.

Setkání se starosty
Informoval, že důležitá byla i
debata ohledně náhrady stávajících
bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Potěšilo ho i to, že při cestě na
lodi se senátoři setkali s některými
starostkami a starosty.
„Hledali jsme cestu k řešení některých shodných problémů,“ podotkl
Holeček. Debata se dotkla i náhrady stávajích bloků Jaderné elektrárny Dukovany.
Žáková vyslovila jednoznačnou
podporu. „Jsem ráda, že vláda už o
stavbě u Dukovan rozhodla a že jsem
měla možnost do problematiky kolegy více zasvětit,“ vyjádřila.
Pro podporu jádra se vyslovil i

Horník. Upozornil, že v západní
části republiky dochází k útlumu
těžby uhlí. O práci tam přijde zhruba čtyři a půl tisíce lidí.
„To bude pro nás určitě problém,“
netajil. Doplnil, že byl vždy proti
tomu, aby se uhlí využívalo jen na
spalování, protože se jedná o cennou surovinu pro chemický průmysl.
Připomněl, že v místě jeho bydliště v Krušných horách je největší větrný park v republice. Jedná se
o 24 větrných elektráren a další se
staví.
„Ale jediná šance na soběstačnost
elektrickou energií je pro nás jádro. A
dostavba u dukovanské elektrárny má
svou logiku, je tam mnoho odborníků

„Bohužel minulé vedení SÚRAa
názory starostů nebralo na zřetel.
Měli jsme s Jonášem v radě dva hlasy
a to bylo málo,“ naznačil Horník.
Upozornil na příklad Švédska, kde
má jádro velkou podporu, Z vytipovaných 200 lokalit bylo vybraných deset a následně dvě. „Ty dvě
města se o to prala,“ sdělil Horník.
Připustil, že to v první chvíli nechápal. Nakonec se dozvěděl,
že v takovém zařízení bude pracovat až 200 špičkových odborníků s odpovídajícími platy, kteří
tam budou odvádět daně a přivedou tam svoje rodiny. To byl hlavní
argument soupeřících měst.
„Tam veřejnost seznamovali s provozem, od dětí, a to nám tady chybí.
Věřím, že již nastal čas, aby se tato
skutečnost napravila. A jsou nutné
i patřičné kompenzace,“ poukázal
Horník.
Žáková netajila, že senátní
výbor odhlasoval, aby okolní státy
nemohly zhatit jadernou politiku
České republiky. „Jednání s evropskou komisí nebudou jednoduchá, ale
my jako Senát chceme všechny kroky
k jadernému programu podpořit,“
dodala senátorka Žáková.

Glosa

Milé překvapení
Setkání se senátory. To zase bude něco, říkám si v duchu. Nažehlené obleky, pečlivě uvázané kravaty, vycíděné polobotky. Škrobený politický výraz na tvářích.
Tak si představuji setkání v třebíčském Ekotechnickém centru Alternátor.
Jaké je moje překvapení. Do místnosti tiskové konference se vřítí obyčejní mužové oblečení zcela vycházkově v rámci venkovního počasí. Jsem mile překvapen,
moje averze k oficialitám je všeobecně známá. I jejich vystupování má daleko do
nějaké škrobenosti, dalo by se říct, že mluví, jak jim zobák narost.
Po oficiální části se s námi třeba místopředseda Senátu Jan Horník dává do
neformální debaty, kdy každý má právo na svůj názor. Že by svěží vítr v naší politice? Jen houšť a větší kapky.
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Opravený mlýn přiláká turisty

Město Třebíč připravuje nové lákadlo pro turisty. Téměř dvě stě let starý kruhový větrný mlýn
na Kanciborku chce zrekonstruovat a udělat z něj
lákavý turistický cíl. Rozšíří tak nabídku zajímavých míst, která mohou lidé v Třebíči vidět a navštívit.
„Chceme větrný mlýn zpřístupnit veřejnosti. V současné době zpracováváme studii, která předchází
projektové dokumentaci a vyvrcholí stavebním povolením a samotnou rekonstrukcí,“ popsal aktuální
stav starosta Pavel Pacal.
Doplnil, celá akce skončí v příštím roce. Expo-

zice, které návštěvníci budou moci ve větrníku
vidět, se teprve připravují.
Poslední velké stavební úpravy větrníku se uskutečnily v sedmdesátých letech minulého století.
Před dvěma roky se radnice pustila do opravy
šindelové střechy, protože do objektu zatékalo.
Mlýn je technickou památkou.
Pro navození iluze větrného mlýna měl lopatky
poháněné elektromotorem. I s nimi počítá plánovaná rekonstrukce.
Zájem turistů o Třebíč stoupá. Ukazují to statistiky, které zaznamenávají třebíčská turistická

informační centra. Zatímco v roce 2017 navštívilo Třebíč celkem 132 tisíc turistů, v loňském roce
jich bylo již téměř 148 tisíc. Návštěvnost tedy
meziročně stoupla o 11,7 procent. Radnice si od
nově otevřeného větrníku slibuje další navýšení
počtu turistů.
Mlýn byl postaven v roce 1836 pro potřeby
Budischowského závodu a mlela se v něm smrková i borová kůra na takzvané tříslo. To sloužilo
koželuhům k čištění kůží. Od počátku 20. století
je vlastníkem město Třebíč. V mlýně byly byty až
do roku 1977.
-zt-

