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k rukám hejtmana 
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Vážený pane hejtmane, 

 

obracím se na Vás jako zástupce samosprávy ve věci plánované těžby uranu na katastrech 

obcí Brzkov a Horní Věžnice a v jejich nejbližším okolí. Z Vašich opakovaných veřejných 

vystoupení jsem nejen já, ale zejména místní občané nabyli dojmu, že se řadíte mezi zastánce 

těžby uranu. Dokonce jste se z pozice hejtmana Kraje Vysočina vyslovil pro úplnou stavební 

uzávěru v obci Brzkov. Celkem pochopitelně chtěli tyto Vaše postoje místní občané vysvětlit a 

odůvodnit. Dne 13.10.2017 navštívili obec Brzkov volební lídři politických stran a hnutí, které 

kandidují na Vysočině. Bohužel z této akce jste se omluvil a své názory jste do Brzkova hájit 

nepřijel. Prostřednictvím médií konkrétně Jihlavského deníku jste nám vzkázal následující: 

„Jedná se o politickou záležitost, uran je strategická surovina patřící státu. Ale starostové 

Přibyslavi a Brzkova z toho učinili téma politické.
1
" 

  

Předně bych chtěl konstatovat, že nepovažuji za nejlepší způsob komunikace vzkazovat si 

něco přes média, byl jste do Brzkova pozván, abyste hájil své názory a nepřijel jste. Jediným, 

kdo si v minulosti cestu do Brzkova našel byl Váš náměstek Ing., Bc. Martin Hyský a celou 

situaci s místními občany probíral a o situaci v Brzkově se dlouhodobě zajímal. 

 

Společně s dalšími zástupci samospráv poukazujeme již dlouhé roky na to, jak je v této zemi 

nakládáno s jeho nerostným bohatstvím. Ohledně uranu je připravován jeho prodej Rusku či 

Číně a lithium pro jistotu opanovala společnost s nejasnou majetkovou strukturou snad 

z Austrálie. Dalším nepopiratelným faktem je snaha zcela vyloučit místní občany z jakéhokoli 

rozhodování o čemkoli, s čímž jako zvolení zástupci místních samospráv nesouhlasíme. 

Bohužel tuto naši snahu označuje de facto politickou kampaní.  

 

 

                                                 
1
 Zdroj: https://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/zadna-demokracie-v-tomto-state-neexistuje-stezuje-si-starosta-ales-boril-

20171013.html 
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Vážený pane hejtmane, rád bych Vám připomenul drsnou uranovou realitu: 

 

- brzkovský uran nebude nikdy použit v českých jaderných elektrárnách  

- brzkovské ložisko bude vyrabováno a doslova za třicet stříbrných prodáno do 

Ruska nebo Číny 

- v Kraji Vysočina zůstanou miliardové ekologické škody a škody na zdraví obyvatel 

Vysočiny 

- přímo postiženy budou okresy Jihlavy /těžbou a přepravou uranu/, Havlíčkův 

Brod/přepravou uranu/ a Žďár nad Sázavou/přepravou a chemickým zpracování 

uranu/ 

- stávající tragická situace státu v oblasti jeho nerostného bohatství je způsobena 

ne/činností ministerstva průmyslu a obchodu vedenými ministry Havlíčkem a 

Mládkem 

- veškerý zisk z těžby skončí u vybraných lobbistických skupin a jednotlivců 

 

Za této situace jsem bláhově předpokládal, že se Kraj Vysočina postaví tomu, aby byl náš kraj 

degradován na úroveň rozvojových zemí, které rozprodávají své nerostné bohatství. Hejtman 

by měl být tím prvním, kdo bude hájit zájmy svého kraje proti všem. Třeba i proti straně, 

jejíž dres nosí, a jejímu stranickému ministrovi, bude – ti to třeba. Bohužel nás jste nehájil a 

naši snahu označujete za snahu toto téma zpolitizovat. Nemohu se ubránit závěru, že z Vaší 

pozice lékaře, poslance, předsedy správní rady a hejtmana je velice těžké určit to, co je 

zájmem Vašeho Kraje a co byste měl jako hejtman náležitě hájit. Ve čtvrtek 12.10.2017 jste si 

samozřejmě čas na debatu v Praze našel, ale tu přenášela televize, a debata v nějakém 

Brzkově na Vysočině takovou sledovanost mít jistojistě nebude. Alespoň jste se mohl o celé 

problematice něco dozvědět. Místo toho nám do Brzkova posíláte pěkné vzkazy a ukazujete 

nám, jaký význam pro Vás mají místní z Vysočiny, holt Praha a televize je Praha a televize. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Aleš Bořil,  

  Starosta obce Brzkov 


