
MÍTINK NA TÉMA VĚTRNÉ 
ELEKTRÁRNY 

V úterý večer, dne 10. července, se v 19.oo hodin v sále kulturního domu v Morašicích 
uskutečnil mítink za přítomnosti odborníka na větrné elektrárny pana MARKA z Brna. Pan 
MAREK se snažil přítomným posluchačům toho o větrných elektrárnách povědět co nejvíce, 
protože za několik dní se budou občané Morašic vyjadřovat v anketě, jestli chtějí, nebo 
nechtějí, aby v katastru obce větrníky stály. Jak pan MAREK podotkl, lidstvo se při svém 
rozvoji neustále potýká s nedostatkem elektrické energie a obnovitelné zdroje v podobě 
větrníků jsou dnes velice slibným a zajímavým řešením. V případě, kdy je přebytek el. proudu 
a musí se odstavit některá z elektráren, tak podle zákona mají větrníky výhodu v tom, že se 
nesmějí odstavit. 
              Po odborném výkladu pak přítomní občané projevili zájem o problematiku hlouběji a 
pan MAREK musel odpovídat na několik vyřčených otázek. Škoda, že si do sálu kulturního 
domu přednášku o větrných elektrárnách, která hýbe veřejným míněním v okolních obcích 
(Horní Dunajovice, Trstěnice a Višňové, na jejichž katastrech mají větrníky také stát), přišlo 
poslechnout jen 21 morašických občanů. Ostatní občany asi větrné elektrárny, patrně vůbec 
nezajímají a asi proto na mítink nepřišli. Svědčí to o jejich přístupu k velmi závažné veřejné a 
zodpovědné věci, kterou větrné elektrárny představují. V dnešní době totiž není v obci jediné 
domácnosti, která by doma neměla zaveden elektrický proud a nespotřebovávala ho. Proto 
také nikdo z občanů nemůže říct „Nás se tato věc netýká“. Za několik dní se tito lidé mají v 
anketě zodpovědně rozhodovat. 
              Jak bylo na mítinku vyřčeno, podle čeho se pak budou tito neinformovaní lidé 
zodpovědně rozhodovat, když si ani nepřišli poslechnout, co obnovitelné zdroje znamenají a 
co konkrétně obci Morašice, ve které tito občané žijí a kterou mnozí pokládají za svůj domov, 
větrníky přinesou. 
              Mítink skončil, ale diskuse o elektrárnách probíhala mezi občany ještě chvíli poté a 
to na sále kulturního domu, posléze se pak přenesla do prostor hospody. 


