
Bělotínští navštíVilÍ j adernou elektrárnu
Nejasnost energetické bu-

doucnosti naŠí země a proti-
kladná stanoviska odpověd-
nÝch politikti vyprovokovaly
zastupitelstvo obce BělotÍn k
zorganizovánÍ návštěvy Ja.
derné elektrárny Dukovany.
Na zemÍ mistnÍ části Lučice
je i v současné době zemní
rezerva pro vystavbu Jaderné
elektrárny Blahutovice.

A právě v minulfch měsÍ-
cÍch probleskly zprávy, Že je
tňeba opráŠit tento zámér a
realizaci blahutovické jader.
ky pŤipravit. 40 bělotinskÝch
proto v sobotu 22. května odje.
lodoDukovan.

Na programu byla čtyŤho-
dinová exkurze v elektrárně a
následně diskuse se starostou
Dukovan, pŤedsedou sdruŽenÍ
obcÍ sousedÍcÍch s elektrár.
nou a senátorem Jonášem,
bÍvalÝm starostou obce Du-
kovany na téma - jak se Žije
pod chladicími věŽemi jader-
néhogigantu.

A závěry? Nikdo dnesjasně
neodpoví, kdy a zda se v bec

začne' UvaŽuje se o zahájenÍ
pŤiprav po roce 2030. Na poŤa-
du dneje naopak proďouŽení
Životnosti stávajicich reakto.

rti z 30 na 60 let i vice a do-
stavba v TemelÍně i Dukova.
nech. To by potŤebu v stavby
Blahutovic ještě oddálilo'

Jak sdělili mistni zástupci
samosprávy, obyvatelé v oko-
lí elektrárny jsou dnes maxi.
málně informováni o veške.

rém dění za ostnat mi ploty,
maj í komisi, která mriŽe podle
potŤeb vstoupit do vŠech sek-
torri elektrárny. KaŽdoročně
se mezi obyvateli koná dotaz-
níková anketa o souŽitÍ s elek.
trárnou.

Závér _ obavy po černobyl.
ské katastrofě dnes obwatelé
nemají a dokonce souhlasí s
v]Ístavbou nového skladu vy-
hoŤelého paliva. V kaŽdoroč.
nim hodnoceni totiŽ patŤi
Dukovany mezi nejbezpeč-
nějŠi na světě.

Nezb:í'vá neŽ doporučit - za.
jedte se také podivat _ udělejte
si svrij vlastní názor. Jedte i
pŤesto, Žemitza zády továrnu
obehnanou ploty s ostnatymi
dráty, s osmi tisÍci kamerami,
kde vaŠimi spoluzaměstnanci
jsou profesionální ostŤelova.
či' policisté a všudypŤÍtomni
muŽi v černém, je hodně
zvláŠtni. Ale nakonec zvláštní
je i doba, ve které Žijeme.

Eduad lGvala starosta Bě|otína
Fďo Ivan Fib.ch


