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Vážení čtenáři,
v poměrně krátké době se k Vám dostává další vydání Hojiče, 
ve kterém je místo hlavně pro příspěvky od Vás. Vybíráme 
z celé řady ohlasů, ve kterých reagujete na dění v obci a věcně 
a upřímně popisujete, jak na Vás působí postoje spoluobčanů, 
kteří se netají tím, že by přivítali, kdyby likvidace Horního 
Jiřetína a Černic byla na spadnutí . Tato skupina lidí „bou-
račů“si nechává vymýšlet od svého mecenáše taktiky, jak 
vyvíjet tlak na spořádané lidi „nebourače“, jak získat jejich 
podporu v komunálních volbách a v neposlední řadě také 
narušit poklidný život v obci. Čerstvým důkazem je nedávná 
předvolební debata s lídry kandidujících stran a sdružení, 
kteří se budou ucházet o působení ve vedení města na další 
čtyřleté období. Tato akce nebyla pořádána žádnou z těchto 
stran a sdružení, byla to akce Českého rozhlasu a my jsme 
byli vybráni jako jedno z pěti měst z celé České republiky. 
Dokonce místo pořádání bylo vybráno Radiožurnálem a mu-
sím potvrdit, že celému štábu se prostory Restaurace Pošta 
velice líbily a zatím nikdy předvolební debatu na takovém 
netradičním místě nepořádal. Poděkování patří vedoucímu 

restaurace Pošta Josefu Paulusovi, který zcela bezplatně 
poskytnul prostory a rozhodně patří poděkování Českému 
rozhlasu, který celou akci v Horním Jiřetíně provedl na vysoké 
profesionální úrovni. Průběh celé debaty je na www.rozhlas.
cz, po jejím zhlédnutí si uděláte okamžitě úsudek o situaci 
v našem městě. Zdeněk Bendl

V blízkosti zámku Jezeří, na úpatí Jánského vrchu, stojí mo-
hutná nedostavěná lobkowiczká kaple Neposkvrněného Po-
četí Panny Marie. Její stavba byla zahájena v roce 1754 na 
místě, na němž zemřeli tragickou smrtí bratři Ferdinand Vi-
lém a Oldřich Felix, poslední mužští příslušníci lobkowiczké 
hraběcí větve Novosedlsko-jezeřské. Hrabě Ferdinand Vilém 
zemřel v roce 1708 následkem zranění při lovu kanců, jeho 
bratr Oldřich Felix byl pak o čtrnáct let později na tomtéž 
místě smrtelně zraněn, když přihlížel těžbě dřeva. Oba tito 
mužové zemřeli bezdětní a tak roku 
1722 vymírá tato odnož věhlasného 
šlechtického rodu po meči. Zámek 
Jezeří s celým panstvím se poté 
dostává do vlastnictví knížecí vět-
ve Lobkowiczů na Roudnici. Ti, 
z úcty ke svým předkům, objed-
nali v roce 1753 projekt na stavbu 
monumentální kaple, která měla 
být zároveň hrobkou Lobkowiczů. 
Autorem architektonického návrhu 
nebyl nikdo menší než Andreas Fe-

lix Altomonte, původem italský stavitel, ale také malíř, grafik 
a císařský komorní ve Vídni. Tento umělec tvořil pouze pro 
císařský dvůr a pro významné šlechtické rody Schwarzen-
bergů a Lobkowiczů. Pro Schwarzenbergy vybudoval např. 
zámeckou jízdárnu, maškarní sál a kaskádovou fontánu na 
zámku v Českém Krumlově. Kapli u Jezeří navrhl Altomonte 
ve dvou variantách. Jedna z nich byla ve stylu rokoka, druhá 
v duchu nastupujícího klasicismu. Lobkowiczové si vybrali 
tu druhou. Stavba započala, avšak nebyla nikdy dokonče-

na. Stavbařům se opakovaně zříti-
la kupole nad hlavním prostorem 
kaple. Ač se nejednalo o  složitou 
konstrukci, ač se stavitelé snažili 
sebevíce, stavbu se  nepodařilo ani 
po mnoha pokusech dokončit. Díky 
tomu se kolem stavby vytvořila celá 
řada legend a kaple dostala nový 
přídomek – čertova.

I torzo „Čertovy kaple“ působí 
monumentálně a tajemně a rozhod-
ně stojí za návštěvu.

Čertova kaple
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Více než půl roku jsem svědkem předvolební kampaně hnutí 
Dialog, jejíž podstatnou částí jsou předběžné odhady nemo-
vitostí v našich obcích. Po čase zvažování jsem se přiměl 
podělit se o svoje úvahy veřejně. Nejsem rodákem z Jiřetína 
a ani z tohoto kraje a tudíž i zdejší problematiku bytí či nebytí 
vnímám s menšími emocemi a o to více pragmaticky.

Po čtyřletém úsilí jsme vloni zkolaudovali rodinný dům, 
ve kterém se od návrhu konstrukce až po realizaci kladl dů-
raz na co nejefektivnější zhodnocení investic do úsporného 
využití energie k vytápění a ohřevu vody. Dalším nezbytným 
krokem, kterým jistě většina investorů čerpajících finance 
na výstavbu z hypotéky prošla, bylo vyhotovení zástavního 
práva k nemovitosti, jehož nezbytnou součástí je i odhad ob-
vyklé ceny nemovitosti zahrnující stavbu, pozemek a sítě. Byl 
jsem nemile překvapen, když odhad ceny dle státem stano-
vených tabulek našeho „veškerého jmění“ činil 1 840 000 Kč 
za stavbu a 220 000 Kč za pozemek. Tato částka by v reálu 
stěží pokryla náklady na materiálovou složku a zcela jistě by 
nestačila na výstavbu totožného domu na klíč, která navíc 
zahrnuje náklady na projekční a dozorovou činnost a stavební 
profese. Zcela bezpředmětnou zůstává otázka ceny zasíťované 
stavební parcely.

Tímto poznatkem jsem se snažil nastínit své rozpaky ze 
zveřejněných odhadů, které přisuzují domům, jež mohou být 
100 i více let staré a vykazují viditelné konstrukční závady 
(vlhké zdivo, stará okna, aj.), navíc jsou energeticky náročné 
a neefektivní, odhadní cenu na více než 3 000 000 Kč. Proti 
logice oceňování čehokoliv mi připadá bonifikace koeficien-
tem stáří, zatímco v praxi naopak věk domu nebo závady na 
konstrukci domu cenu procentuelně snižují. Nemám v úmys-
lu rozporovat kvalitu zveřejňovaných odhadů nemovitostí, 
ale i laický pohled na nesrovnatelnost obou odhadů mě nutí 
k otázce, který z nich zůstane platit v čase nucených výku-

Doc. Josef Seják pracuje se svým kolektivem již mnoho let 
na vytváření metodiky finančního ohodnocení služeb, kte-
ré nám všem poskytují ekosystémy. Různé typy krajinných 
pokryvů (např. louky, lesy, městská zástavba, ovocné sady, 
rašeliniště atd.) jsou schopny v různém rozsahu produkovat 
kyslík, absorbovat CO2, zadržovat vodu v krajině, zajišťovat 
přiměřené ochlazování krajiny, čistit ovzduší a vodu, zmírňo-
vat extrémy počasí, detoxikovat a rozkládat odpady, chránit 
před UV zářením, chránit před erozí, kontrolovat a regulo-
vat množství škůdců atd. Každou z těchto nenahraditelných 
funkcí ekosystémů lze finančně vyjádřit. K této problematice 
letos vydala Univerzita J. E. Purkyně pod záštitou MŽP pub-
likaci, na jejímž vzniku se podíleli ekologové, přírodovědci, 
ekonomové i zástupci mnoha jiných odborností. Jako příklad 
pro konkrétní propočet ohodnocení služeb ekosystémů použil 
doc. Seják krajinu v oblasti Horního Jiřetína, která by byla 
zničena pokračováním povrchové těžby za limity.

Nejdříve trochu obecně. Věda o živých ekosystémech po-
kročila v poznání, že život na Zemi se po téměř čtyři miliardy 
let samoorganizuje v sítích. Příroda či biosféra, jako souhrnné 
vyjádření těchto sítí, se v mírném klimatickém pásmu, v němž 
se nachází ČR, rozvinula samoorganizovaně (bez vlivu lidí) 
do podoby vyjádřené potenciální přirozenou vegetací ČR. 
V oblasti pánevních okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí 
nad Labem jsou to především smíšené listnaté lesy, rašeliniště 
a vodní plochy.

Ekosystémy těchto přirozených biotopů by za normálního 

pů, resp. vyvlastňování anebo kterého bude použito k určení 
konečné ceny v případě nastalých sporů. Nelze se tak ubránit 
srovnávání těchto odhadů s předvolebními sliby, které jsou 
poskytovány zdarma, jejich platnost není po volbách zaru-
čena a slibují prosperitu na diskutabilních podkladech – kdo 
by opravdu uvěřil tomu, že cena starého domu je vyšší, než 
cena nabízených vzorových domů?

Odsunu-li úvahy o správnosti, resp. objektivnosti odhad-
ních tabulek a výsledných odhadů stranou zůstává tu ještě cena 
tržní, kterou nelze jednoznačně stanovit, protože ji ovlivňuje 
jak kvalita nemovitosti a atraktivita místa, tak i stávající stav 
trhu. Obecně platí, že pokud poptávka převyšuje nabídku, lze 
dosáhnout znatelně vyšší tržní cenu, než stanovuje odhad. 
Konkrétně nemovitostem v Horním Jiřetíně a Černicích však 
hrozí pravý opak a to tím, že aktivitami hnutí budou odra-
zeni potenciální kupci nemovitostí a zredukováni na pouhé 
spekulanty a těžební společnost. Pokud by toto úsilí zvítězilo 
lze zcela logicky očekávat pád tržních cen na dno, stanovené 
cenou obvyklou. Přitom pro naprostou většinu nemovitostí 
v Jiřetíně, při zachování a ukončení těžby za limity platí, že 
jejich tržní ceny porostou. Hnací silou růstu bude bezesporu 
vývoj situace v sousedním Litvínově, kde soustavně sílí na-
pětí od doby privatizace bytového fondu, příchodu nových 
obyvatel a po Novém roce očekávané deregulaci nájemného. 
Sousední obec s patřičným zázemím a klidnými ulicemi je již 
nyní atraktivním místem pro rodinné bydlení těch, kteří hledali 
nekonfliktní řešení každodenních problémů. Aktuální stavební 
činnost v Horním Jiřetíně toto potvrzuje a bez jakýchkoliv 
dalších aktivit i zvyšuje tržní ceny okolních domů. Každá 
další investice v obci pomáhá reálnému zvýšení cen nemovi-
tostí nyní i po ukončení těžby. Teprve poté, budu-li chtít, se 
svobodně rozhodnu, kdy a komu prodám svou nemovitost.

Ing. Martin Malíček, Horní Jiřetín

Chcete být milionářem?

stavu zabezpečovaly maximalizaci využití přicházející slu-
neční energie v tom smyslu, že by ji nejúčinněji přeměňovaly 
do skupenských přeměn vody, čímž by nejlépe vyrovnávaly 
teplotní extrémy a nejlépe udržovaly vodu v krajině a zabez-
pečovaly přitom nejúčinnější udržování biodiverzity a potřeb-
né struktury ovzduší s přibližně 21% kyslíku.

A nyní konkrétně. Pokud uvedené čtyři služby ekosystémů 
propočteme pro stávající vegetaci na území potenciálního 
prolomení limitů těžby v oblasti Horního Jiřetína a Černic  
zjistíme, že povrchovou těžbou by byly dlouhodobě půso-
beny každoroční škody ve výši 38 mld. Kč. Jinými slovy 
ekosystémy, které by byly na území našeho města případnou 
těžbou za limity zničeny, poskytují služby, které lze ohodnotit 
částkou 38 mld. Kč za každý rok. Navíc je nutno doplnit, 
že velikost plochy, která byla použita pro vyčíslení hodnoty 
služeb ekosystémů, nezahrnuje plochy nesmírně cenných 
krušnohorských svahů, které by pokračující těžbou byly znač-
ně zdevastovány. Finanční hodnota by pak byla daleko vyšší, 
než uvedených 38 mld Kč ročně.

Každý si tak může porovnat hodnotu služeb, které nám 
a našim potomkům může naše krajina poskytovat prakticky 
navždy, s hodnotou uhlí, které by bylo jednorázově vytěženo 
a spáleno v kotlích tepláren.
Pozn.: Definice ekosystému podle zákona : „Ekosystém je funkční soustava 
živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny 
výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně 
ovlivňují v určitém prostoru a čase“ (zákon č. 172/1992 Sb.).

Doc. Josef Seják, Ing. Vladimír Buřt

Služby ekosystémů na území našeho města
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Nedávno se mi přihodila zajímavá věc. Seděl jsem v kami-
onu asi tři sta kilometrů od domova, tedy od Černic a hledal 
jsem v rádiu stanici, která by mne zaujala. Najednou jsem 
uslyšel debatu o Horním Jiřetíně a o Černicích. Slyšel jsem 
ji tak čistě, jako bych jí byl osobně přítomen. Vyslechl jsem 
si ji pozorně až do konce. Přiznám se, že jsem k problému 
těchto dvou obcí přistupoval laxně, lépe řečeno vůbec, ale po 
vystoupení pana Leichnera se ze mne stal zarputilý ochrán-
ce mého domova, potažmo obou zmíněných obcí. Chodím 
po tomto světě bez mála padesát let, něco jsem už prožil 
a na takovéto ,,vyčnívající‘‘ lidi jsem háklivý. Obzvláště 
pak, jsou-li ještě navíc tak průhlední. Samozřejmě, že jsem 
si svůj úsudek o tomto pánovi neudělal jen z této rádiem 
uváděné relace. O tomto rozdmýchávači neklidu a rozsévači 
strachu se mi donesly nějaké záležitosti již dříve, ale jeho 
osobně jsem uslyšel poprvé až z rádia. Jen mne to utvrdilo 
v tom, co jsem si o tomto pánovi již myslel. Jen zabedněný 
by nepoznal, za koho tento člověk lobuje. V besedě také padla 
otázka redaktora na všechny kandidáty, jak by si představovali 
zajistit neprolomení těžebních limitů. Je jasné, že zákon toto 
nemusí garantovat navždy. Já bych odpověděl, že jedinou 
jistou ochranou, kterou máme, je držet při sobě a nediskutovat 
s lidmi, kteří usilují o likvidaci našich domovů. Myslím si, 
že když jednou řeknu NE, tak to znamená NE. Nevím, proč 
bych měl o svém rozhodnutí ještě dále s někým debatovat. 
Jestli si někdo myslí, že vše se dá koupit, tak já říkám, že to 
tak není. Existuje pro to slovo – neprodejné! Toto slovo 
nepřipouští žádné další diskuze. Další naší ochranou je nedat 
se koupit, nenechat se obalamutit a nebo zastrašit. Zkusme 
se ještě na tento problém podívat z jiného úhlu pohledu. Kde 
berou lidé, kteří tak touží po uhlí pod námi, právo na to, že 
jen oni můžou a musí vytěžit vše do poslední tuny. S námi 
koloběh života nekončí. Přijdou další a další pokolení. Proč 

by jim tedy z jedenadvacátého století měly po nás zůstat jen 
zaplavené jámy po vytěženém uhlí? Oni ho třeba budou po-
třebovat také. Vždyť je docela možné, že tito naši potomci 
budou schopni tuto surovinu vytěžit neagresivním způsobem 
a co víc, využít ji mnohem efektivněji nebo dokonce k úpl-
ně jiným účelům. Proč by to nemohlo být například až za 
několik století. Ještě se vrátím k panu Leichnerovi a k tomu 
jak vysvětlil, že jeden z jeho družiny skupuje nemovitosti 
a ty dále pronajímá, že jde tedy jen o běžné podnikání. Jde 
o čistou spekulaci, která by v případě bourání mohla vynést 
několikanásobný zisk. To, že jsou byty v těchto nemovitostech 
pronajímány, má hned dva důvody. Vydělávají a nájemníci 
v nich jsou potenciální voliči pana Leichnera. Vždyť tento 
,,fígl“ s přílivem nových volebních hlasů není nic nového. 
Když píšu tento článek, jsem stále ještě daleko od domova, ale 
i tady jsem se dozvěděl, že pan Leichner se svým kolektivem 
pořádají veselice s jídlem a pitím. A to vše jen za symbolickou 
cenu, pro děti pak zdarma. V dnešní době něco zdarma? Ti 
jsou ale hodní, že nás mají tak rádi a že to s námi myslí tak 
dobře, že? Co si od toho slibují? Myslí si, že jsme prosťáč-
kové, kteří změní své názory za klobásu? Vše je financováno 
sponzory, které Dialog tak ochotně vyjmenoval. Vyjmenoval 
je skutečně všechny? Nemohu se ubránit pocitu, že tu něco, 
slušně řečeno, zapáchá! Co dodat na závěr? Máme štěstí, že 
tento problém neřešíme v jiné době a na jiném místě. Takové 
chtivé společnosti, jako je ta těžební z Mostu, existovali již 
dříve. Například, když se kladly koleje napříč severní Ame-
rikou, tak se na fármáře, kterým tato trať měla jít přes jejich 
pozemek a kteří odmítali prodat, najímali pistolníci. Na nás 
se, podle všeho, najímají jen někteří naši spoluobčané. Kdo 
ví, jestli jsme na tom lépe, než farmáři z divokého západu! 
Ti alespoň věděli, s kým mají tu čest, kdežto my máme co 
dělat s vlkem v beránčí kůži.

Příspěvek Jaromíra Mádla z Černic

O tom, jak skupuji nemovitosti
Jedna paní, která hlasitě volá po zbourání našeho města, o mně 
rozšiřuje zvěsti, že jsem „spekulant“ a že v Horním Jiřetíně 
a v Černicích skupuji nemovitosti. Ta paní to jistě nemá ze své 
hlavy, kdyby však byla seriózní, nejdříve by si ověřila, zda se 
jedná o pravdu či o hloupost. Informace z katastru nemovitostí 
jsou veřejně přístupné a není příliš náročné si zjistit, kdo jaký 
nemovitý majetek vlastní nebo nevlastní. Na internetu se to 
dokonce dá zjistit z pohodlí vlastního bytu. Pokud by tedy tato 
paní měla potřebu zjistit majetkové poměry mé i mých blízkých 
žijících v Horním Jiřetíně, není nic snadnějšího. Až se k tomu 
odhodlá, asi bude překvapena, moc toho opravdu nemáme.

Možná by ta paní měla vědět, že spekulativní nákupy ne-
movitostí se v Horním Jiřetíně a v Černicích opravdu dějí. 
A měla by také vědět, že těmi spekulativními kupci jsou oso-
by, které se hlásí k členství v občanském sdružení, jehož je 
ona tak velkou obdivovatelkou. Vladimír Buřt

Ačkoliv Obvodní Báňský úřad v Mostě přikazuje těžební 
organizaci oznámit našemu městu každou mimořádnou udá-
lost související se stabilitou svahů Krušných hor na našem 
katastru (viz. bod č. 9 podmínek POPD), neděje se tak. Velké 
sesuvy zeminy z horských svahů směrem do těžební jámy 
jsou pro těžaře zřejmě čímsi „normálním“. Sesuvy v blízkosti 
zámku Jezeří a zámeckého parku se opakují pravidelně, přesto 
ty letošní lze označit za mimořádně mohutné. Na jaře došlo 
k uvolnění obrovské masy zeminy jižně od zámku, přitom 
došlo k sesutí značného úseku a tím také k trvalé likvidaci 
komunikace, která vede (či spíše vedla) podél paty Janského 

vrchu. Ještě vážnější je však skutečnost, že bezprostředně 
hrozí další mohutný sesuv, tentokrát již velmi blízko ostrohu, 
na němž je založen jezeřský zámek. Vlastní zámecký areál 
snad vážně ohrožen není, avšak jediná příjezdová asfaltová 
komunikace k němu zcela jistě ano, což dosvědčuje výrazná 
příčná vlna na vozovce někdejší silnice č. 13 a související 
zátrhy jižně od domku monitoringu pod zámkem.

Vladimír Buřt

Nové sesuvy na Velkolomu Československé armády
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Víte, že…
…znak města Horní Jiřetín 
se skládá z modrého štítu se 
zlatou hlavou, uprostřed 
hlavy je hnědý slaměný 
úl, za nímž jsou zkří-
žené dva klasy přiro-
zených barev, po pravé 
straně hlavy jsou černá 
zkřížená hornická kla-
diva, po levé straně je 
černé ozubené kolo se 
čtyřmi špicemi, zbytek 
štítu vyplňuje postava sva-
tého Jiří ve zlatém brnění na 
stříbrném koni, s okrouhlým 
štítem v levici, v pravici drží světec 
kopí, jímž probodává zeleného draka, svíjejícího se na zemi 
pod koněm, štít obklopuje ozdobná obruba v barvě kamene, 
na horním okraji  spočívá stříbrná zděná koruna s cimbuřím 
o pěti  stínkách?

Víte, že…
…vlajka města Hor-
ní Jiřetín je tvořená 
modrým listem se žlu-
tým žerďovým klínem 
a zelenou žerďovou 
vidlicí vycházející 
z první a páté pěti-
ny žerďového okraje 
s  vrcholem ve středu 
listu, oddělenou od 
modrých polí úzkým bílým lemem?
Tak teď už to víte…

Příspěvek paní Mádlové z Černic
Setkání se starší paní, které nedávno zemřel manžel, je smut-
né. O to více, že právě prodala svůj dům v Černicích, kde 
třináct let spokojeně žili. Ale co dělat, když není zdraví a síly, 
kdo by pomohl.

Řekne se třináct let, krátká doba, ale jak těžce se paní loučí. 
Na Černice nikdy nezapomenu, dodává. Bylo mně paní moc 
líto. Neumím si ani přestavit, být na jejím místě. Nechápu, 
kdo může opustit místa, kde prožil část svého života. Co 
očekává jinde? Proč usiluje o zbourání Černic a Jiřetína? 
Neznám nikoho, kdo se musel odstěhovat, aby nelitoval. Je to 
právě šedesátpět let, kdy se moje rodina do Černic přistěho-
vala. Rodiče a dvě sestry, jedna již se svou rodinou. S mladší 
sestrou jsme chodily do školy v Jiřetíně, pak do této školy 
chodily naše děti, pak jejich děti. Věřím, že i jejich děti tuto 
školu budou také navštěvovat. Jsem šťastná, že je tomu tak 
a Bůh dá, bude i nadále.

Nic nám tu neschází, máme v obci lékaře, zubní oddě-
lení, nemusíme jezdit daleko. Děti hřiště, také dětský park, 
houpačky, kolotoč, prolézačky a jiné možnosti zábavy. Pro 
rodiče restaurace, obchody v Jiřetíně. Možnosti zájezdů na 
zajímavé akce a schopný obecní úřad, který se dobře stará. 
Pod obcí rybník, co si přát více.Vše co se tady změnilo a stále 
se mění, je k lepšímu. A ty krásné Krušné hory, na jaře a teď 
na podzim krásně zbarvené.

Mám štěstí, i když mě toho času moc nezbývá, díky mé 
rodině, která mě pomáhá, že se nemusím loučit s domem 
jako ta paní.

Jak je to s penězi za těžbu
Již od dávného středověku platí, že obce a města, na jejichž 
území se těží nerostné suroviny, dostávají jakýsi podíl na 
výnosech z této těžby. Jedná se o náhradu za poškozené či 
zničené území, za omezené možnosti rozvoje, za zhoršené 
životní prostředí, atd. To platí i dnes. Horní zákon ukládá státu 
(prostřednictvím obvodního báňského úřadu) platit obcím 
postiženým těžbou každoroční částku, která je sestavena ze 
dvou položek. Jednu část tvoří poměrně stabilní suma za 
plochu dobývacího prostoru. Druhou část platby tvoří suma 
vypočítaná na základě vydobytého množství nerostu (v našem 
případě uhlí) za období příslušného kalendářního roku.

Také město Horní Jiřetín dostává platby z dobývacích pro-
storů (DP Komořany, DP Ervěnice, DP Dolní Jiřetín, část DP 
Kopisty) a z vydobytého nerostu (jak z těžby povrchové, tak 
z těžby hlubinné). Nejedná se o žádný dar Mostecké či Litví-
novské uhelné, je to zákonný poplatek, který nám poskytuje 
stát. Výše těchto plateb se v jednotlivých letech velmi vý-
razně odlišují, např. v roce 2001 to bylo 3,27 mil. Kč, v roce 
2003 7,35 mil., v roce 2005 5,29 mil., v roce 2006 8,12 mil 
a v roce 2009 27,58 mil. Kč. Jedná se samozřejmě o velmi 
významné částky, a tak se vytvářejí nejrůznější mýty o tom, 
že se tyto peníze zneužívají nebo že tvoří 90 % městského 
rozpočtu anebo že tyto peníze nejsou takříkajíc nikde „vidět“. 
Předně, tyto peníze jsou součástí příjmové stránky městského 
rozpočtu, což znamená, že jsou to prostředky veřejné, jsou 
tedy pod přímou kontrolou zastupitelstva i občanů a jejich 
případné zneužití je tím de facto vyloučené. Vezmeme-li prů-
měr posledních 10 let, pak tvoří platby za těžbu asi čtvrtinu 
příjmů rozpočtu Horního Jiřetína. Průměr významně zvýšily 
zejména příjmy v letech 2008 a 2009, které svou výší vybo-
čily z řady, což je zřejmě dáno obchodní politikou těžebních 
subjektů. Letošní příjmy budou pravděpodobně znamenat 
návrat do „normálu“, tj. budou nižší nežli v obou předchozích 
letech. A že tyto peníze nejsou nikde vidět ? Podstatná část 
těchto prostředků nebyla výdajově použita v jednotlivých 
letech, nýbrž byla každoročně převáděna do fondu rezerv za 
účelem budoucího využití při realizaci významných staveb, 
zejména pak infrastrukturních. Vždyť jen na dofinancování 
ČOV a kanalizace nad rámec dotací ze strukturálních fondů 
potřebujeme cca 60 mil. Kč. Je obrovskou výhodou, že si naše 
město na tyto účely nemusí půjčovat a tak se do budoucna 
zadlužovat. Důkazy účelného využití příjmů z těžby jsou ale 
vidět i na mnoha jiných již zrealizovaných anebo připravo-
vaných veřejných rozvojových projektech. 

Zveme Vás srdečně na besedu Strany zelených,
která se bude konat 13. října od 17. hodin
v Kulturním domě v Horním Jiřetíně.
Odpovídat budou kandidáti do zastupitelstva:
Ing.Vladimír Buřt, Pavel Wagner,
Mgr. Hana Krejčová a Zdeněk Bendl.
Pozvání přijali hosté:
PhDr. Vlastimil Doležal – kandidát do Senátu ČR
a Mgr. Milan Šťovíček – poslanec Parlamentu ČR.
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