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Zkrotili řeku
a zabezpečili skály.
Nádraží dál chátrá

Starosta: Rozkol
začal odchodem
Kuchtové a Marka
ČESKÝ KRUMLOV (zml) Krumlovský starosta Luboš Jedlička jde do
voleb až ze 17. místa kandidátky
ODS. Cení si především toho, že
město v posledních letech hospodařilo s přebytkem. Jeho práci už
za pár dní zhodnotí voliči.
Co se podle vás Krumlovu v posledních letech podařilo?
Cením si protipovodňových opatření na Vltavě, ale třeba i investic
do škol, kterých nebylo málo. Momentálně navíc hospodaříme s přebytkem 20 milionů korun.
Jsou naopak některé věci, které
jste nezvládli dotáhnout do konce?
Nepodařilo se najít peníze na kanalizační sběrač za 130 milionů korun pro bývalá kasárna Vyšný. Ten
je přitom klíčový pro to, aby v tomto areálu mohla začít jakákoli výstavba. Pak samozřejmě i autobusové nádraží. V tomto případě se nepodařilo najít politickou shodu.
Krumlov před čtyřmi lety patřil
mezi města, kde se snad nejdéle
tvořila radniční koalice. Přesto
se objevily rozpory...
Nesoulad nastartovaly dvě věci.
Odchod místostarostky Dany
Kuchtové. Na jejím nástupci už se
vedení radnice neshodlo. Druhým
aspektem byl odchod Milana Marka, který odstoupil z rady i zastupitelstva.

Rekonstrukci autobusového nádraží přitom před čtyřmi roky v Českém Krumlově
slibovaly snad všechny kandidující strany. Kromě drobných úprav se nezměnilo
téměř nic. Nové zastupitelstvo bude muset řešit i zimní stadion.

P

ředevším na bezpečnost
se v uplynulých čtyřech letech zaměřila českokrumlovská radnice. Ve městě
se podařilo zpevnit a očistit všechny zvětralé skály. Technici nyní
pracují na poslední z nich - nad
rušnou ulicí Pod Kamenem. Úpravy za 152 milionů korun sice platí
stát, radnice se ale zapojila například vyjednáváním s majiteli pozemku.
Skončily také první etapy protipovodňových opatření na řece Vltavě. „Nebýt problémů s mostkem
na řece Polečnici a vleklých jednání, mohly už být úpravy hotové i
tam. Ochrany by se tak dočkala
část Dobrkovice a sportovní areály,“ podotkl krumlovský starosta
Luboš Jedlička (ODS).
Mezi hlavní sliby snad všech
kandidujících stran patřila před
čtyřmi lety modernizace autobusového nádraží. Tento bod se také
objevoval téměř na každém zastupitelstvu. Kromě drobných úprav
se ale nezměnilo téměř nic. „Oficiálně máme jednu firmu, která by
měla o nádraží zájem. Druhá stále
oddaluje termín pro předání nabídky,“ řekl Jedlička.
Podle opozičního zastupitele
Miroslava Máče, který letos kandiduje za nové uskupení Sportovci
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pro Krumlov, byl hlavní problém v
příliš megalomanských vizích.
„Většině podnikatelů nešlo ani tak
o nádraží jako o lukrativní pozemky poblíž centra města,“ naznačil
Máče.

O tom, co se s nádražím nakonec stane, rozhodne až nově zvolené vedení radnice. To si také bude
muset poradit s chátrajícím zimním stadionem.
Současní zastupitelé se totiž nedokázali shodnout na tom, zda jej
prodat, vyřešit největší problémy
nebo přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci.
V posledních letech se naopak podařilo zrekonstruovat za sedm milionů korun důležitý Lazebnický most
a opravit Horní ulici v centru města.
Desítky milionů stála modernizace
škol, školek a jídelen. U Základní
školy Plešivec vzniklo například unikátní hřiště, které spojuje aktivní pohyb dětí a hru s počítačem.
Čestné uznání Presta za restaurování a obnovu památek si Krumlov vysloužil za obnovu dominanty náměstí Svornosti. Rozsáhlé
opravy barokní kašny s morovým
sloupem si vyžádaly 3,5 milionu
korun. Radnice ale doposud stále
řeší problémy s cirkulací vody. Kašna tak po téměř dvou letech zůstává prázdná.
„Jako pozitivní vnímám, že se
město v uplynulých letech nezadlužilo. Ze svých slibů toho moc
nesplnilo. Myslím, že jsme spíše
přežívali,“ podotkl Máče.
Lenka Zimmelová
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Inventura na radnici
Do voleb představí MF DNES
10 největších měst kraje. Co se
na radnicích za čtyři uplynulé roky
podařilo a nepodařilo?

Čestné uznání Presta Krumlov jej získal za opravu barokní kašny.
Radnice tu však řeší problémy s cirkulací vody. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Fórum čtenářů
Váš názor nás zajímá!
Pište na redcb@mfdnes.cz

Politici nebezpečnější
než kůrovec
Naše republika je zemí neomezených možností. Ministrem kultury
se klidně může stát bodrý sportovní fanoušek a ministrem životního
prostředí zase bohatý podnikatel,
který chce „dýchat pro průmysl“.
Byla by to legrace, kdyby ovšem takovíto lidé nerozhodovali o nenahraditelných hodnotách našeho
kulturního a přírodního dědictví.
To pak ironický úsměv tuhne na
rtech, neboť se rodí nenapravitelná tragédie jako například na Šumavě.
Národní park Šumava je, jak známo, postižen periodickou kalamitou přemnožení lýkožrouta smrkového neboli kůrovce. To je přirozený přírodní jev, s nímž si ovšem
lesní ekosystém nejlépe poradí
sám, bez zásahu člověka a hlavně
bez jeho motorových pil. Nechci
„nosit dříví do lesa“, když existují
stohy odborných expertiz, které
potvrzují správnost současného

Už vyšlo
Týn nad Vltavou, Třeboň, Milevsko, Prachatice
Zítra
Jindřichův Hradec

výběr z dopisů, kráceno
postupu vedení NPŠ potvrzeného
rozhodnutími bývalých ministrů
životního prostředí. Odborné posudky biologů se však k vědomí široké veřejnosti nedostanou. Bohužel na rozdíl od amatérských a populistických výkřiků lokálních i
výše postavených politiků : „Musí
se kácet, jinak nám Šumava
uschne !“ Tak se veřejností šíří falešná apokalyptická představa absolutní zkázy našeho národního
hvozdu.
Skutečnost je však opačná, jak dokládá rozumnější postup na rakouské a bavorské straně Šumavy.
Kůrovec nerespektuje státní hranice. I za nimi má stejný apetit. Ale
protože se tam bezhlavě nekácelo,
už je tam nový mladý les, odolnější vůči dalšímu případnému ataku
žravého brouka. Z leteckých snímků je jasně vidět, kde končí naše
země. Na rakouské a bavorské straně je přirozeně zmlazený zelený
porost, na naší převážně holiny
po někdejším řediteli NPŠ Žlábkovi. A tento pan Žlábek v lesnické
uniformě provází po Šumavě expremiéra Zemana. To by ještě nebylo tak nebezpečné, protože jde
o veličiny s prošlou lhůtou. Mno-

hem nebezpečnější je, když současný senátor Jirsa ucházející se o
znovuzvolení podobně provází
čerstvého ministra životního prostředí, „průmyslníka“ Drobila.
Žádného odborníka by se tito dva
putující amatéři v širém prostoru
národního parku nedovolali, nicméně o to lépe si spolu zřejmě o
odborných otázkách ekosystému
lesa nerušeně pohovořili. Při čtení
této zprávy musel ekologům a
všem dalším milovníkům přírody
přeběhnout mráz po zádech. Politikům o samotě nejspíše vůbec nedošlo, že odumřelé, ale stále stojící kmeny působí jako větrolamy,
které brání náporu ničivých vichřic, že poskytují nezbytný stín pro
růst semenáčků a že holiny, nehledě k půdní erozi, způsobují devastaci i dalších kůrovcem nezasažených zdravých částí lesa. Plošné
kácení je nejpřímější cestou k
tomu, aby se Šumava skutečně stala bezútěšnou holou vrchovinou.
Když dají od Šumavy pseudopolitikové ruce pryč, lesy se přirozeně
obnoví, jak je ostatně už nyní po
několika letech bezzásahového režimu zřejmé i na naší straně hranice.
U žádné pochůzky politiků jsem

pochopitelně nebyl, ale důvodně
se obávám, že nyní jsou dalším
ohroženým druhem živočichů též
zbývající poctiví odborníci ze Správy NPŠ a z MŽP. Kéž bych se mýlil, ale zatím vše nasvědčuje tomu,
že diletantský politický populismus nad ochranou přírody vítězí.
Váženým čtenářům, kteří disponují internetem a zajímají se o osud
Šumavy, doporučuji, aby si na
stránkách České televize vyhledali
pořad, který takřka polopaticky a
velmi názorně objasňuje podstatu
celého tohoto vleklého sporu
mezi těžaři dřeva spojenými s politiky a s námi ostatními, kteří si vážíme málo dotčené přírody. Jde o
pořad na ČT 2 Přidej se : obnova
lesa po kůrovcové kalamitě, a to
ve dvou dílech. První byl vysílán
1.9. 2010 v 17.50 (opakování 2.9. v
9.10), druhý 8.9. v 17.50 (opakování 9.9. v 9.10). Kdo zhlédne tyto
kvalitně a zajímavě zpracované dokumenty, nemůže kůrovcový problém nepochopit. Snad jedině kromě pánů Drobila, Jirsy, Zemana,
Žlábka a majitelů dřevotěžařských
firem.
Zbyněk Dočkal
Český Krumlov

Vaším objektivem Fotografie Jana Kleina ze serveru rajce.net. Vyfotografujte zajímavou akci a snímky uložte na rajce.net. Vybrané fotky zveřejňujeme.

Hoslovice Ve dnech 1. a 2. října se konal
na středověkém vodním mlýně
Hoslovice nedaleko Strakonic den Práce
Foto: Jan Klein
se dřevem.
honzikovo1.rajce.idnes.cz

