Žít, nebo těžit
Více než 80 měst a obcí v Podkrušnohoří
padlo za oběť povrchovým dolům. Proto
v roce 1991 vláda ustanovila hranice
(tzv. limity těžby) chránící zbývající města
a obce před těžebními stroji. Nastartovala tím oživení Ústeckého kraje, kde ubývá
znečištění, zlepšuje se sociální a zdravotní situace, přibývá nových pracovních
míst. Uhelné společnosti – a nyní také
ministr průmyslu – však prosazují, aby
nová vláda ochranu zrušila. Řada politiků
začíná prohlašovat, že by to udělat mohli.

Víte, že?

ÎÎ Bezprostředně po volbách může
být ohrožen Horní Jiřetín a Černice, dvě obce nedaleko Litvínova.
Bydlí z nich 2000 lidí. Rypadla
výhledově hrozí i dalším.
ÎÎ Více uhlí nepotřebujeme. Možnosti zateplování českých domů jsou
pětkrát větší než energie ukrytá za
územními limity.
ÎÎ Veřejné mínění odmítá rozšiřování
dolů a bourání obcí poměrem 73 %
ku 12 %.
ÎÎ Investiční pobídky v Ústeckém kraji
vytvořily několikrát více pracovních
míst, než zaměstnává celá důlní
společnost Czech Coal dohromady.

O co jde před letošními
volbami?

ÎÎ Kandidáti musí vidět, že rozšiřování dolů je opravdu nepopulární.
Znají průzkumy veřejného mínění,
musí ale uvěřit, že lidem na věci
skutečně záleží.

ÎÎ Je potřeba, aby politici slyšeli, že
lidé namísto uhelných dolů chtějí
moderní ekonomiku.

Co můžete politikům říkat?

ÎÎ Především se ptejte, zda mohou
zaručit, že jejich strana bude
vystupovat proti rozšiřování dolů
a prolomení územních limitů.
ÎÎ Ptejte se také, zda podpoří nový
zákon podle britského vzoru, který
stanoví konkrétní tempo snižování
exhalací, a tudíž rozhýbe zelenou
ekonomiku.

Jak můžete reagovat na
odpovědi politiků?

ÎÎ Někteří politici (hlavně z ČSSD) odpoví, že chtějí, aby o dolech rozhodlo
krajské referendum. Vy se ale ptáte
na jejich názor. Pokud chtějí řídit
naši zemi, musí mít na tak závažnou
otázku přece svou odpověď.
ÎÎ Řada politiků asi odpoví, že
bourání obcí podpoří, pouze za
souhlasu majitelů domů. Namítněte, že důlní společnosti už místním
nabídly odškodné, ale většina
odmítla. Tudíž předpokládanou
podmínku nelze splnit. V Horním
Jiřetíně a Černicích proběhlo referendum, které 96 % hlasů odmítlo
rozšiřování dolů a bourání obce.

Více informací: www.zitnebotezit.cz
www.velkavyzva.cz
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