Dobrý den vám všem,
dovolte mi, abych vám nejdříve poděkoval za váš otevřený, slušný a kultivovaný dopis, ve
kterém v úvodu komentujete dlouhodobé přínosy nejenom moje, ale i společnosti Juta. Přiznám
se, že mě to potěšilo a moc děkuji nejenom za sebe, ale za všechny zaměstnance Juty, kteří na
tom mají největší podíl. Ve Dvoře žiji celý život a naprosto souhlasím s vaším názorem, že pro
rozvoj města je třeba dělat více. Vašim starostem rozumím a nejsou mi také lhostejné. To byl
také hlavní důvod, proč jsem kandidoval na senátora, abych pomohl našemu městu a okolí se
vším, s čím je to jen možné. Jiné priority jsem neměl, tedy žádné politické ambice. Prosím,
nepochybujte o tom, že Juta dává vždy přednost firmám, dodavatelům dvorským, např. v roce
2017 jich bylo celkem 177 a proplatili jsme jim faktury za 645 mil. Kč. Je to jistě velké množství
a velká částka peněz, které z části končí i v rozpočtu města. I mě samotného to překvapilo.
Jsme ve všem zajedno, potřebujeme udržet mladé ve městě, zastavit úbytek obyvatel, dát do
pořádku silnice a chodníky, vyvolat jednání se společností ČEZ, aby zlepšili vzhled teplárny,
zajistit i v dalších letech pokračování akutní péče v naší nemocnici za situace, kdy v kraji chybí
1000 lůžek pro dlouhodobě nemocné, atd.
Dále bych vám chtěl poděkovat za myšlenku a potřebu se setkat a vyjasnit si objektivně postoje
Juty a i mé vlastní v souvislosti s příchodem nového investora společnosti Karsit. Již delší dobu
se mi honilo v hlavě uspořádat besedu s občany a mít možnost a šanci osobně sdělit dvorské
veřejnosti všechny informace a samozřejmě odpovědět na všechny dotazy. Byla to moje chyba,
že jsem tuto besedu již dávno neudělal. Beseda se bude konat v pondělí 10. 9. 2018 v 17 hod.
v našem kině. Budu doufat, že beseda proběhne ve stejném duchu, jako byl formulován váš
otevřený dopis.
Dovolte mi na závěr ještě poznámku.
Doposud žádné schvalovací řízení, tedy územní a stavební na továrnu společnosti Karsit ještě
nebylo vůbec zahájeno. Přesto se veřejnosti předkládá, že stavba je povolena a vlastnímu
zahájení brání Juta.
Nikdy ani já ani nikdo z mých blízkých spolupracovníků a pokud vím ani nikdo ze zaměstnanců
Juty neřekl, že je proti investici společnosti Karsit. Jsem přesvědčen, že bylo povinností
politického vedení města zajistit lepší podmínky pro vlastníky nemovitostí, které bezprostředně
sousedí s odbočovací cestou do továrny z hlavní cesty Dvůr - Zboží. Od samého začátku Jutě
nešlo o nic jiného, než že jsme vyhověli jejich prosbě o pomoc. Bohužel však tato informace se
k veřejnosti téměř nedostává. Touto odbočovací cestou má projíždět denně dle záměru 600
osobních aut a 110 kamionů. Město je ze zákona účastníkem územního řízení, a tedy mělo dát
negativní stanovisko k umístění odbočovací cesty.
S pozdravem
Jiří Hlavatý

