Nadcházející pracovní týden nám přeruší 1. květen - státní svátek, den pracovního
klidu. Každý z nás může toto datum vnímat po svém. Zamilovaným jej zasvětil Karel Hynek
Mácha, jako svátek dělníků jej pak v české literatuře oslavili Josef Václav Sládek nebo třeba
Jan Neruda. Generacím druhé poloviny dvacátého století připomíná povinné průvody a
eurooptimisté oslaví třetí výročí našeho vstupu do Evropské unie. Státním svátkem se však
První máj stal jako svátek práce a tak tedy „perlík, hasák, šroub a dláto, do komory dnes ať
letí“, užijme si každý po svém volný den.
Letos vyjde na den 1. máje také již tradiční českokrumlovský koncert, kterým si
připomínáme konec druhé světové války a ty hrdiny našeho národa, kteří ve spojeneckých
armádách bojovali proti nacismu. Se smutkem v srdci zaznamenáváme, že jich je mezi námi
rok od roku méně. Loni zemřeli dva váleční piloti RAF, účastník našich koncertů generál
František Fajtl a „generál nebe“ František Peřina, nedávno nás opustil generál Antonín
Špaček, příslušník Československé obrněné brigády a předseda Československé obce
legionářské. Nikdy nebude zbytečné připomínat si tyto muže, kteří odešli do ciziny bojovat za
svobodu a demokracii, nikdy nesmíme zapomenout, že svoboda a demokracie nejsou
konstantní hodnoty, že o ně musíme i dnes každý den usilovat a chránit je.
Ve světle těchto vznešených myšlenek se zdá trochu přízemní obrátit se ke
každodenním událostem, které přinesl končící měsíc duben. Jedinou omluvou může být to, že
některé z nich se přece jen vymykaly svým významem každodenní rutině.
Tak hned na začátku měsíce přijel na dvoudenní oficiální návštěvu Jihočeského kraje
předseda vlády Mirek Topolánek. Program návštěvy byl věnován třem tématům a jejich
důležitost byla podtržena tím, že si ke každému z nich pozval resortního ministra. Při
prohlídce stavby dálnice D 3 na Táborsku jej doprovázel ministr dopravy Aleš Řebíček a při
setkání se starosty obcí táborského okresu zazněla slova, lahodící uším každého Jihočecha
jako rajská hudba. Vláda považuje za svou prioritu stavbu dálnice D 3 a hodlá důsledně
prosadit realizaci pilotního třicetikilometrového úseku mezi Táborem a Bošilcem metodou
veřejno-soukromého partnerství. Znamená to, že soukromý investor bude vybrán v prvním
pololetí příštího roku a stavba by měla být dokončena v polovině roku 2010. Pokud se podaří
pokročit v přípravě i dalších úseků dálnice, budeme moci stejným způsobem realizovat
výstavbu celé komunikace až na rakouské hranice s optimistickou prognózou ukončení v roce
2013.
Při návštěvě Jaderné elektrárny Temelín doprovázel premiéra ministr průmyslu a
obchodu Martin Říman a poselství, které odtud vzešlo říká, že předseda vlády nikdy ani na
vteřinu nezapochyboval o bezpečnosti jihočeské jaderné elektrárny. Do českobudějovického
Budvaru dorazil za premiérem ministr zemědělství Petr Gandalovič a řeč se tam vedla o
možné transformaci tohoto posledního národního podniku.
Další týden se konala 8. konference hejtmanů Jihočeského kraje a Horních Rakous.
Hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer přijel s mírným zpožděním, způsobeným
blokádou hranic hornorakouskými protijadernými aktivisty a na tiskové konferenci po jednání
to chvíli vypadalo, jakoby Temelín byl jediným tématem naší konference. Tak tomu
samozřejmě nebylo. Na programu byla řada témat, která máme s našimi sousedy společná. Od
dopravních problémů přes kulturní a vzdělávací aktivity až po obavy hornorakouských
politiků o bezpečnost jejich spoluobčanů po vstupu České republiky do Schengenského
prostoru, bohudíky rázně rozptýlené představiteli bezpečnostních složek obou států.
S připomínkou těchto dubnových událostí a jejich významnosti pro Jihočeský kraj
přeji všem čtenářům Jihočeských novin krásné prožití májových dnů.
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