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JIHOČESKÝ HEJTMAN JAN ZAHRADNÍK (ODS) ŘEKL PRÁVU:
* S nastupujícím rokem 2005 stanul Jihočeský kraj i na prahu prvního roku nového čtyřletého
volebního období. Co od něj očekáváte?
Myslím, že v porovnání s tím, který začínal před čtyřmi lety, kdy se poprvé formovalo krajské
zastupitelstvo, bude podle mého názoru rokem jistoty. Samospráva kraje má tentokráte k
dispozici už dobře fungující krajský úřad s jasnou strukturou a doufám i definitivním počtem
pracovníků. Významnou jistotu vidím i v koaliční smlouvě ODS, KDU-ČSL a SNK, neboť
jde o strany, jejichž priority si jsou programově blízké a to nám dává jistotu, že budeme moci
k naléhavým problémům kraje přistupovat daleko pružněji včetně jejich řešení.
* Na co se vedení kraje a zastupitelé soustředí v prvé řadě?
Rozhodně to bude rychlejší přístup k optimalizaci struktury středního školství. Kraj rozhodně
nehodlá rušit některé učební obory ani nabídku odborných škol a gymnázií, ale jejich počet se
bude muset redukovat i za cenu, že z některých měst budou muset žáci za vyvoleným oborem
dojíždět. Stav, kdy se některé školy pomalu o studenty přetahují, není dobrý ani z pohledu
výuky a nároků na znalosti žáků. Rádi bychom uplatnili rovněž roční zkušenosti akciové
společnosti Nemocnice České Budějovice v transformaci dalších krajem zřizovaných
nemocnic. Za stejně důležitou považuji i změnu Zdravotnické záchranné služby na krajskou
instituci s jednotným systémem řízení, dorozumívání a předávání informací.
* V uvedeném výčtu chybějí problémy komunikací II. a III. třídy a výstavba dálnice D3.
Znamená to, že je kraj nepovažuje za významné?
To rozhodně ne. Naopak kraj se jim bude trvale věnovat. Je však třeba jasně oddělit, kde
začínají kompetence kraje. Stát deklaroval, že dálnice D3 bude hotova v roce 2010. Podle
dosavadního tempa bychom na ni čekali sto let. S tím se politická reprezentace kraje nechce
smířit a bude vládě trvale připomínat její odpovědnost k jihočeskému regionu. Bohužel více
pro výstavbu této páteřní komunikace, která podmiňuje i další rozvoj podnikání na jihu Čech
a rozvoj kraje, učinit v tuto chvíli nemůže. ****** U silnic II. a III. třídy tomu tak ale není.
Určitě. Chceme razantněji vstoupit do oprav a rekonstrukcí těchto komunikací, a protože
prostředky, které máme na tyto opravy k dispozici, nestačí, chceme si vzít na obnovu
zmíněných silnic úvěr. Jde o půjčku, která významně poslouží rozvoji kraje, neboť dobrá
silniční síť je předpokladem pro rozvoj podnikání. Zkušenosti z jiných krajů ukazují, že jde o
dobré rozhodnutí, a navíc jsem přesvědčen, že kraj má kapacitu úvěr řádně splácet.
* Starosti asi vyvstanou ale i s čtvrtým železničním koridorem, neboť z rakouské strany
zazněly hlasy zpochybňující jeho výstavbu.
Jde o názor, který pronesl rakouský vládní úředník, a proto bych tomuto prohlášení
nepřikládal výraznější váhu. Jihočeský kraj a Horní Rakousko dál pokračují společně v
hledání optimální trasy tohoto koridoru pro obě země. Na toto téma se chystám po Novém

roce hovořit i se svým protějškem, hornorakouským zemským hejtmanem Josefem
Pühringerem.
* Vraťme se na chvíli ještě k roku 2004. Jak jej z pohledu kraje hodnotíte?
Myslím, že šlo o rok úspěšný. Cením si, že se podařilo udržet fungování všech kulturních
institucí, byť nám je stát předal s méně penězi, než je třeba na jejich chod. Dokázali jsme se
vypořádat s následky povodní roku 2002, úspěšně se transformovala Nemocnice České
Budějovice na akciovou společnost.
* Co byste popřál Jihočechům do nového roku?
Loučení se starým rokem bývá tradičně spojeno s dobrou náladou a je to asi správné. Ne
každý má ale k radosti a veselí důvod. Prostřednictvím sdělovacích prostředků jsme byli
takřka přímými svědky nesmírných tragédií, které přinesl do oblasti Indického oceánu
přírodní živel. Smutek však někdy přináší i běžný život. V závěru roku jsme se rozloučili s
ředitelem českobudějovické nemocnice Jiřím Bouzkem. S člověkem, který takřka do
posledních chvil věnoval životní elán a energii největšímu zdravotnickému zařízení v kraji, a
jsem si jist, že kdyby mu zdraví dovolilo, mnoho dobrého by ještě vykonal. Proto přeji
spoluobčanům Jihočeského kraje nejen do příštího roku především zdraví. Je to sice okřídlené
přání, ale má hluboký smysl.

