
Reakce na  článek v Lidových novinách ze dne 6. 3. 2006 „Zelená cesta do pekel“ 

Není moc okamžiků, kdy mám chuť reagovat na nesmysly, které slyším či čtu 
v médiích. Příspěvek p. Burgeta mě ovšem k té chuti přivedl. Jsem totiž jindřichovický 
patriot. Předesílám, že nejsem členem strany zelených a nevím jestli jsem vůbec příznivcem 
nějaké strany. Ovšem jediná věta, kterou p. Burket věnoval Jindřichovicím se mě dotýká 
nejen jako místostarosty obce Jindřichovice pod Smrkem, ale především jako jindřichovičáka. 
Pokud člověk, který zde zřejmě nikdy nebyl, mluví s jistotou o věcech se kterými se setkávám 
v každodenním životě a mluví o nich jinak, než je má každodenní zkušenost, je buď mimo 
smysly, nebo vědomě lže.  

Nemíním se zabývat celým článkem, v podstatě jej nedokážu a nechci hodnotit, ale 
jeho větu „Petr Pávek, který  přivedl Jindřichovice pod Smrkem neuváženou výstavbou 
obecních větrných elektráren na pokraj krachu, bude prosazovat obnovitelné zdroje.“ 
okomentovat chci a mám na to přinejmenším z pozice občana Jindřichovic morální právo.  Co 
mohu k tomuto nesmyslu říci? 

VTE vydělávají ročně do obecní pokladny řádově statisíce korun ročně a těžko by naše 
malá obec bez těchto peněz přežívala. Krom toho Ministerstvo financí  muselo po svém 
vyjádření, ve kterém na základě tzv. ukazatele dluhové služby zpochybnilo stav hospodaření 
obce uznat,  že ne vše se vejde do tabulek a písemně potvrdilo, že obec je finančně zdravá. 

 Dalším přínosem je jistě i zvýšení turistického ruchu, neboť stavba přilákala již od 
počátku výstavby desetitisíce zájemců o VTE, obnovitelné zdroje a ekologickou výchovu. 
Pokud je cesta osvěty v problematice ochrany přírody a obnovitelných zdrojů energie  cesta 
„do pekel“, pak p. Burket zjevně nevidí, jak se naše matička Země zoufale brání bezohledné 
činnosti, kterou každá další generace ohrožuje sama sebe (změna klimatu, přírodní katastrofy 
a pod.) Celkově na mě však článek působí jednostranně a zaujatě. Aniž se problematice nějak 
zvlášť věnuji, nepamatuji se, že by „odborník“ Pávek někdy mluvil o tom, že by postavil 
energetiku při současných technologických možnostech pouze na obnovitelných zdrojích 
energie, ale spíše mluví o „využití“ těchto zdrojů. 

Toť asi tak vše co jsem chtěl svou reakcí říci, protože jsem v mém příspěvku nehájil 
Pávka, či volební program strany zelených, ale obec před rozšiřováním pomlouvačných 
nesmyslů. Pravdou ale je, že v souvislosti  s celým článkem mě, mimo soutěž, pár myšlenek 
napadlo. Znamená to, že budeme dál vesele budovat jaderné elektrárny, když stále ještě 
nemáme zajištěno skladování jaderného paliva? Znamená to, že aniž se budeme snažit využít 
obnovitelné zdroje energie budeme dále plundrovat přírodu bez ohledu na budoucí generace? 
Nevím, nevím, ale  přečtu-li si, že člověk, který rychleji mluví a jedná, než přemýšlí je členem 
výboru České nukleární společnosti, jsem rád, že nebydlím poblíž Temelína a není to jen tím, 
že jsem jindřichovický patriot. 

Pavel Novotný, místostarosta obce Jindřichovice pod Smrkem 
 
 
 


