Panelová diskuse o Boleticích hejtmana potěšila
Veřejná panelová diskuse, kterou v minulém týdnu uspořádalo v Českých
Budějovicích CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí, jihočeského hejtmana Jana
Zahradníka v konečném důsledku potěšila. „Překvapilo mne, kam až dokáží ochranáři zajít ve
své argumentaci a potěšilo mne, že se přítomní sami mohli o tom přesvědčit“, řekl Jan
Zahradník
Jak už pozvánka avizovala, ochranáři zvolili jako ústřední téma diskuse otázku:
Lyžařský areál Chlum ano-ne? Kromě zástupců státní ochrany přírody, nevládních organizací
a spoluautorů mapové soustavy NARTURA 2000 na ni pozvali tvůrce projektu Chlumstředisko zimních sportů a jihočeského hejtmana. O čem půjde řeč naznačovaly i další otázky
uvedené na pozvánce: Změnil se názor kraje na vybudování střediska zimních sportů po
schválení ptačí oblasti Boletice? V čem představuje projekt rozvoj regionu? Co se „skrývá“ za
smlouvou mezi krajem a společností Lipno servis?
„Pro mne to byla cenná příležitost opětovně veřejně vysvětlit, že cílem dvouletých
aktivit, které kraj podniká v souvislosti s vojenským výcvikovým územím Boletice, je převést
tuto oblast pod samosprávu obcí. Znamená to, že se nejedná o tom, zda vznikne na zdejším
vrchu Chlum či někde jinde lyžařský areál, jak se přítomným snažilo poněkud sugestivně
vnutit nastolené téma, nýbrž dosáhnout toho, aby o smysluplném využití této nádherné krajiny
rozhodovali zdejší občané prostřednictvím svých řádně zvolených zástupců“, řekl Jan
Zahradník. Zároveň zdůraznil, že jakékoli aktivity v této oblasti budou muset respektovat
omezení, vyplývající ze zařazení území do soustavy NATURA 2000. „Jak však vyplynulo
z diskuse, které se zúčastnila i řada starostů polipenských obcí, povinnost samospráv
postupovat v souladu se zákony a vládními nařízeními není pro ochranáře v naší demokratické
zemi dostatečnou zárukou ochrany přírody a tak se neváhají stavět do role jakýchsi
samozvanců, kteří by chtěli určovat budoucnost regionu a jeho obyvatel. Dokonce se již
uchýlili k tvrzení, že vojenský režim v Boleticích je pro ochranu přírody daleko prospěšnější,
než veřejná správa. Pokud by tomu tak opravdu bylo, nabízí se otázka, proč státní ochrana
přírody už dávno nepřešla pod resort ministerstva obrany? Osobně věřím, že takové
argumenty nemůže brát nikdo vážně. Doufám, že to bude právě ministerstvo obrany, které
dospěje k názoru, že při stávající redukci naší armády je na místě, aby uvolnilo boletický
výcvikový prostor a převedlo jej pod správu obcí. Odpověď na téma panelové diskuse
ochranářů, zda lyžařský areál Chlum ano či ne, by pak mohly dát pouze standardní zákonné
schvalovací procesy na úrovni krajské a obecních samospráv i příslušných státních orgánů“,
dodal Jan Zahradník.

