PROTESTNÍ PĚŠÍ POCHOD 2022 V OBCI CHANOVICE - 19. ročník
Protestní akce proti záměru státu budovat v Pošumaví úložiště radioaktivních odpadů.
Od poloviny roku 2003 se nuceně zabýváme na Horažďovicku problematikou ukládání
vysoce radioaktivních odpadů. Obyvatelé 6 obcí v 17 vesnicích se obávali a obávají
způsobu, kterým je tato závažná problematika řešena. Od roku 2021 jde již o 10 obcí
a 32 sídel.
Obavy ze stavby a provozu úložiště mají i občané sousedních obcí a měst v Pošumaví.
Otázky na Petra Kláska starostu Obce Chanovice:
Co se změnilo za poslední rok kolem úložiště na Horažďovicku pod památnou Práchní?
Poslední rok ve spojitosti s přípravou úložiště byl pro zdejší lidi velice krutý:
- Dne 22. 12. 2020 přišlo od ministra K. Havlíčka sdělení, že se tato lokalita dostala do
-

užšího čtyřčlenného výběru. A to na základě usnesení Babišovy Vlády ČR z 21. 12. 2020.
Bez souhlasu dotčených obcí.
Dne 15. 1. 2021 ředitel SÚRAO J. Prachař sdělil dalším čtyřem obcím na Horažďovicku,
že byly zahrnuty do území, o které MPO rozšiřuje tzv. lokalitu Březový potok. Rozšíření
se týká obcí Břežany, Kovčín a Malý Bor a města Horažďovice a občanů jejich 15 sídel
(vesnic a města).

Jak po těch letech vidíš posun v řešení problému, kam s vyhořelým radioaktivním palivem?
Připadá mi, že pracovníci SÚRAO a odpovědní představitelé MPO a střídající se politici ani
k řešení nechtějí dojít. Utrácejí se každý rok stovky miliónů korun.
A dát zákonná práva obcím, to nikdo z čelních politiků neřešil a neřeší.
Zprůhlednit celý proces, principy hodnocení a výběru způsobu a místa ukládání, to z pohledu
obcí nemáme.
Nyní se však objevují nové skutečnosti související s jadernou energetikou v rámci EU?
Jsme velice napjati, jak se celá situace bude vyvíjet. Vypadá to, že najednou bude velký tlak
na urychlení celého procesu.
A podpořil někdo z čelních představitelů státu dlouhodobý požadavek obcí na změnu
zákona, který by v celém procesu dal rovnocenná práva obcím?
Od roku 2003 bylo v ČR 12 vlád, 13 různých ministrů na MPO a 12 různých ministrů na
MŽP. Slyšíme sdělení, že nás chápou, ale nikdo nechce udělat krok k reálnému a demokratickému řešení celého problému. Komu máme důvěřovat? Jeden čelní představitel státu nám
něco slíbí a za chvíli je nahrazen jiným. Po jednání s ministrem K. Havlíčkem se cítíme
několikrát oklamáni a přehlíženi.
Jsme velice rádi za podporu zastupitelstva vedení Plzeňského kraje. Což bylo projednáno na
oficiálních jednáních v dubnu 2021. Proto poděkování všem radním a zastupitelům kraje,
kteří jsou s námi a našimi lidmi. Je to pro nás velice důležité.
Jak jsi byl spokojen s letošní účastí lidí na pochodu?
Počet lidí, kteří si vyzvedli startovní kartu, byl přes 350 osob. Je vidět, že tento problém lidé
vnímají. Byla hojná účast. I přes zimní počasí a v době proticovidových opatření.
Snažení obcí z lokality Březový potok přišli podpořit občané z celého regionu, všech věkových
kategorií. Potěšila mne účast mladých lidí a rodin s dětmi. Je vidět, že jim na našich vesnicích záleží.
Poděkování všem přítomným za podporu a za účast.
Poděkování všem organizátorům a podpůrcům.
Trasu jste měnili?
Trasa byla dlouhá devět a půl kilometru. Účastníci obešli symbolické území o ploše zhruba 306
hektarů. Gigantická plocha 306 hektarů je nyní navrhovaná podzemní část hlubinného úložiště, dle
technických dokumentů SÚRAO a cca 29,5 hektarů povrchového areálu.
I když představitelé MPO a SÚRAO začínají plánovat zvětšení podzemní části až na 500 hektarů.
MPO a Vláda ČR zúžily počet vytipovaných lokalit z devíti na čtyři?
Takové rozhodnutí nám bylo sděleno ministrem MPO Havlíčkem.

Stále žijeme v nejistotě. Jen sliby a sliby. Chybí nám celkový systémový a závazný postup. Za ty roky
nemáme důvěru v pracovníky SÚRAO a již i v mnohé z MPO.

Včera bylo po vládním schválení zveřejněno Programové prohlášení vlády, jak to vidíš?
Teď je tam uváděno: "Budeme pokračovat v přípravě hlubinného úložiště radioaktivního
odpadu. Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného
úložiště. Budeme vyhodnocovat i jiná řešení, než je konečné umístění hlubinného úložiště v
ČR."
Tak uvidíme?????
A zákon se podařilo změnit?
Aktuálně nově představená verze návrhu zákona o řízeních souvisejících s úložištěm (původně o
zapojení obcí do výběru úložiště) byla projednána Legislativní radou vlády. Stále tam však chybí
zapracování našich připomínek o větším posílení práv samospráv. Dotčené obce a lidé v nich žijící

nemohou být přeci opomíjeni v tak zásadním rozhodování o budoucnosti našeho kraje.
Jak vnímá současnou situaci celá lokalita zvaná Březový potok?
Starostové obcí mají jednomyslné mandáty od zastupitelů obcí, aby ochránili zdejší území a jednali
proti předkládaným současným záměrům SÚRAO a MPO. A usilovali o práva obcí a zdejších lidí.
Zástupci obcí sdělili účastníkům několik aktualit od posledního pochodu:
- Proběhla opakovaná jednání o společném postupu, protestní akce, jednání samospráv, atd.
- Jednání na MPO, v Parlamentu, se senátory a poslanci, apod.
- Obce z lokality Březový potok jsou členy republikové „Platformy proti hlubinnému úložišti –
obce a občané hájí svá práva“.
Navrhované hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR je zařízení s nebezpečnými radioaktivními
materiály uloženými na 100.000 let, dle Atomového zákona. Ale s obcemi se nikdo nebaví.

V rámci letošního pochodu byl přítomným přehráván nový dokument „Zde je domov náš“.
Na internetových stránkách Obce Chanovice je aktuálně umístěn filmový dokument „Zde je
domov náš“. A to na téma Horažďovicko a úložiště radioaktivních odpadů.
Tento film si můžete stáhnout. A když se Vám bude dokument líbit, tak ho můžete volně šířit
dále  https://www.chanovice.cz/2022/01/06/zde-je-domov-nas/
Velké poděkování patří senátorovi a filmaři Václavovi Chaloupkovi za jeho nezištnou práci.
A další velké poděkování patří kameramanovi Jiřímu Šneberkovi. Díky.
Závěr:
Nově od roku 2021 se problematika úložiště na Horažďovicku přímo týká území 10
samosprávných celků (9 obcí a 1 město) a lidí z jejich 32 sídel. Což zasáhne cca 10.000
lidí zde trvale bydlících.
Všech 10 dotčených obcí nesouhlasí dlouhodobě se záměrem MPO umístit na jejich správním
území hlubinné úložiště. Práva jsou nám upírána a vládní tlak sílí.
Dotčené obce hlubinným úložištěm na Horažďovicku, tzv. lokalita Březový potok:
-

Obec Břežany – Mgr. M. Metličková (starostka) - 1 místní část
Město Horažďovice – Ing. Michael Forman (starosta) - 8 místních částí
Obec Chanovice – P. Klásek (starosta) - 6 místních částí
Obec Kovčín – Mgr. E. Dajčová (starostka) - 1 místní část
Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta) - 1 místní část
Obec Malý Bor – R. Faltys (starosta) - 5 místních částí
Obec Maňovice – J. Jirsa (starosta) - 1 místní část
Obec Olšany – Z. Kříž (starosta) - 1 místní část
Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta) - 5 místních částí
Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta) - 3 místní části

ÚLOŽIŠTĚ ZDE NECHCEME !!!
-společně provolaným heslem bylo ukončeno hodnocení protestního pěšího pochodu.
To bylo stvrzeno přítomnými na petičních listech, které budou zaslány ministrovi MPO.
Petr Klásek Černický, toho času starosta Obce Chanovice, v lednu 2022.

