17. ročník protestní akce proti hlubinnému úložišti v lokalitě
„Březový potok“ se zdařil !!!
11. července 2020 pořádal náš spolek spolu s Obcí Maňovice tradiční protestní pěší
pochod a cykloakci proti záměru státu budovat hlubinné úložiště v okolí Pačejova.
Tato akce je každoročně již po sedmnácté současně i Memoriálem Slávka Šimka,
který spoluzaložil náš spolek a zvedl v roce 2003 obrovskou vlnu odporu proti
úložišti v době, kdy mnozí z dnešních protestujících mlčeli nebo se ještě báli
veřejně vyjádřit svůj názor vůči státní moci.
Na startu před kulturním domem v Pačejově se sešlo cca 350 protestujících, kteří
pěšky nebo na kolech vyrazili směrem do Maňovic.
V cíli v Maňovicích ve svých vystoupeních sdělili představitelé obcí i měst své
odmítavé postoje k HÚJO na Horažďovicku.
Aktuálně situaci k způsobu a vyběru lokality, jak ji prosazuje proti vůli místních
občanů Vláda ČR, shrnul Ing. E. Sequens.
Nesouhlas s HÚJO v lokalitě „Březový potok“ deklarovali i přítomní zástupci z řad
zastupitelstva Plzeňského kraje včetně nedávného hejtmana J. Bernarda.
Protestní akci již tradičně podpořil i plný autobus občanů z Rakouska a SRN, kteří
jsou HÚJO cca 70 km od jejich bydlišť také znepokojeni.
Svůj odmítavý postoj vyjádřili ve svých vystoupeních také zástupci STAN, Strany
Zelených a poslankyně Parlamentu ČR za ODS.
Důležité shrnul v boji proti HÚJO rovněž mluvčí „Platformy proti úložišti“ P. Klásek.
Jednota místních zastupitelstev je ve snaze zabránit tomu, aby stát rozhodl umístit
jaderný odpad na Klatovsku, nespornou devizou. Stejně jako podpora vedení
Plzeňského kraje. Změní něco příští volby? Krajské, do místních zastupitelstev
nebo ty vládní …??? Těžko říct. Vše ukáže budoucnost. Jsme mezi posledními
čtyřmi lokalitami a osud tohoto kraje má v rukou Vláda ČR …
V každém případě jsme sobotní akcí i prostřednictvím ČT vzkázali opětovně
A. Babišovi a K. Havlíčkovi do Prahy jasné a hlasité ne místních občanů, že o
jaderný odpad v Pošumaví nemáme zájem, ani kdyby za to dávali zlaté prase!!!
Děkuji všem za účast na akci a sledujme společně další vývoj v tomto dlouhém a
nelehkém boji
František Kába
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