Město Horní Jiřetín
S Horním Jiřetínem by zaniklo 811 pracovních míst
Reakce města Horního Jiřetína na dnešní vyjádření předsedy ČKMOS Josefa Středuly
Předseda ČMKOS Josef Středula dnes v Právu a Radiožurnálu vytáhl do boje za zbourání
Horního Jiřetína a Černic. Pokusil se přitom zaštítit i údajnými zájmy obyvatel Horního
Jiřetína.
Starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt považuje za vhodné reagovat:
„Je výborné, že pan Středula chápe, že `na mrtvé planetě nejsou pracovní místa` (viz jeho loňské
fotografie z Bruselu: https://www.flickr.com/photos/etuc-ces/14971017674/in/set72157648370930738/lightbox/). Škoda, že nedokáže toto obecné zjištění aplikovat na české
poměry. Ani v mrtvém Horním Jiřetíně by totiž žádná pracovní místa nebyla. Konkrétně pro 811
lidí - v textilce, malých firmách, hlubinném dole Centrum. Zde všude by místní lidé přišli v případě
prolomení limitů o práci.“
„Podle plánů těžební firmy by měl velkolom ČSA spolknout i průmyslovou zónu v LitvínověZáluží, která dnes zaměstnává 4.153 lidí. To všechno proto, aby nepřišlo o práci 851
zaměstnanců Severní energetické. Rád bych se pana Středuly zeptal: proč je pro něj 851
pracovních míst v Tykačově firmě cennějších, než práce pro téměř 5.000 zaměstnanců ze Záluží,
Horního Jiřetína, a Černic?“
„Lidé v Horním Jiřetíně žijí už řadu let v nejistotě především kvůli politikům a odborářským
předákům, kteří se stále pokouší vrátit prolomení limitů do hry. Na podzim si naši občané
výraznou většinou zvolili zastupitele, jejichž hlavním programem je záchrana města před
rypadly. Bylo by zdvořilé, kdyby pan Středula přestal mluvit za naše občany – stejně, jako já se
nesnažím mluvit za horníky.“
„V jedné věci dávám panu Středulovi za pravdu. Ministrem Mládkem navržená tzv. malá
varianta prolomení limitů, která počítá se zbouráním téměř čtvrtiny Horního Jiřetína a přivedení
rypadel pod okna obyvatel Litvínova, je opravdu nesmyslná. Mládkem navržené zmrzačení a
postupný úhyn našeho města by nepomohly nikomu.“
„Rád bych pana Středulu pozval do Horního Jiřetína, aby se na vlastní oči a uši přesvědčil, jak to
u nás vypadá a co si naši občané o plánech na prolomení limitů těžby myslí.“
Kontakt:
Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína, tel: 724 081 095, e-mail: vladimir.burt@email.cz
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Průměrný počet zaměstnanců Severní energetické v roce 2013: 851 osob (výroční zpráva
Severní energetické za rok 2013, str. 17 )
Počet zaměstnanců a živnostníků v Horním Jiřetíně a Černicích včetně hlubinného dolu
Centrum: 811 osob (informace Města Horní Jiřetín ze dne 12.3.2013)
Počet zaměstnanců firem v Litvínově-Záluží: 4.153 osob (informace Úřadu práce ze dne
25.3.2013)

