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Obří přístaviště na Lipně
U lipenské přehrady má vyrůst
další velké letovisko. Komplex
budou tvořit bytové a rodinné
domy či dva hotely.
Antonín Pelíšek
redaktor MF DNES
LIPENSKO Obří letovisko pro 800
lůžek se chystá postavit v Dolní Vltavici na levém břehu Lipenské nádrže soukromá pražská společnost
IN. Představila k tomu v pořadí už
třetí projektovou studii od roku
2010 posuzovanou ke vlivu na životní prostředí EIA.
Rekreační komplex s přístavištěm Dolní Vltavice, jak zní název
projektu, je přitom jen částí dalších
záměrů investorů v této oblasti. Do-

hromady se připravují na levém
břehu Lipna nové resorty pro tisíce
lidí. Jenom jejich doplňková přístaviště mají pojmout nejméně dva tisíce sportovních lodí, převážně jachet. „Nejsem z toho zrovna nadšená, i když o záměru dlouhodobě
víme. Pro obec to žádný přínos nebude, jenom více práce,“ míní starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková.
Komplex budou tvořit bytové a rodinné domy, dva hotely a objekty
pro zázemí přístaviště. Hektar z celkových 11 hektarů zabere zástavba,
dnes je tam zemědělská půda. Černá v Pošumaví má k tomu podobné

námitky jako sousední Frymburk,
kde se chystá další letovisko v Kovářově. Obě lokality leží na výběžku
poloostrovů a záměry vycházejí
z platných územních plánů. Starosta Frymburku Oto Řezáč upozorňuje, že s rekreanty se zvyšují například náklady na likvidaci odpadů
a roste spotřeba pitné vody. Podle
jeho kolegyně Pekárkové už dnes
obec doplácí na odvoz komunálního odpadu. Dalším problémem
bude nárůst dopravy.
Obě obce proto trvají na tom, aby
investoři nejdříve vybudovali čističku odpadních vod zadržující fosfor
a infrastrukturu včetně kanalizace,
silnic a chodníků. Další otazníky zůstávají kolem velké kapacity záměrů. Místní lidé mají obavy, že Lipno
už takovou nálož rekreantů a nových objektů včetně lodí nezvládne.
„Pokud naroste počet návštěvníků podle těchto záměrů, obávám
se, že na zajištění naší služby nebudeme mít dost sil a prostředků. To
se týká i tolik potřebné místní poříč-

ní policie nebo zdravotní pomoci,“
uvádí vedoucí vodní záchranné služby v Dolní Vltavici Milan Bukáček.
Připomínky, jež se objevily kolem
záměru rekreačního parku v Dolní
Vltavici, se týkají přílišné velikosti
projektů, záboru zemědělské půdy
nebo nedostatečného zpracování
hydrologických podmínek. Už dříve je akceptoval kraj i ministerstvo
životního prostředí.
Investor například předkládá 17
let starý průzkum, podle něhož je
v lokalitě dost pitné vody z vrtů.
Tento údaj napadla Česká inspekce
životního prostředí (ČIŽP). „Záměr
je desetkrát větší, než je současný
povolený odběr vody,“ píše v připomínkách ČIŽP.
Další oponenti poukazují na zničení půdy. „Vzhledem k celkovému
stálému úbytku zemědělské půdy
navrhujeme velikost záměru zredukovat,“ namítá Monika Wittingerová ze spolku Jihočeské matky.
Levý břeh Lipna je dnes jedinou
lokalitou v oblasti, kde povolují po-

dobnou výstavbu územní plány
v souladu se Správou chráněné krajinné oblasti Šumava. Jediné omezení je, že objekty musí mít maximálně jedno patro a podkroví, sedlovou střechu a dřevem obložené štíty. Současným trendem je stavět na
břehu Lipna malé rodinné domy,
případně domy se čtyřmi byty.
Dotčeným obcím vadí, že investoři se zabývají ve svých projektech
málo dopadem na místní obyvatele. Ve všech případech pouze konstatují, že jejich plány přinesou do
regionu několik desítek pracovních
míst a tržby. „Většinou staví apartmány ne pro trvalé bydlení, ale
k pronajímání. Sami už dlouho marně usilujeme o vynětí možných stavebních pozemků z půdního fondu
na našem katastru. Stavěly by se na
nich rodinné domy pro naše stálé
obyvatele,“ upozorňuje starostka
Černé v Pošumaví Pekárková.
Projekty chtějí jejich investoři prosadit i za cenu mírného zmenšení.
To se týká například záměru v Ková-

Fakta
Plány na rozšíření, nebo
nové resorty na levém
břehu Lipna:
Frymburk – Kovářov, Větrník,
Hruštice
● Černá v Pošumaví – Jestřábí,
Radslav, Dolní Vltavice
● Horní Planá – Hůrka
●

řově, kde se chystá stavět rakouská
společnost. Projekt se musí podle
závěru kraje podrobit kompletnímu řízení EIA. „Při něm se rozhodneme, zda ho budeme směřovat ke
stavebnímu povolení,“ uvádí mluvčí investora Marek Ertl.
„Posouzení EIA jsme měli platné
už před deseti lety, ale zestárlo,
a proto ho aktualizujeme. Snížili
jsme kapacitu a vycházíme ze stále
platného územního rozhodnutí,“
informuje Josef Dastych za společnost IN, která chce stavět v Dolní Vltavici.

„Diváci s námi vyberou filmy pro letní kino“

Koronavirus
Novinky, opatření a změny
na jihu Čech

Jakub Bartoš
redaktor MF DNES

●

ČESKÉ BUDĚJOVICE Letní kino
Háječek v Českých Budějovicích letos nebude jen o filmech. Nový provozovatel chce v areálu pořádat
také tematické večery či koncerty.
O tom, co se bude promítat, rozhodnou částečně samotní návštěvníci. „Chceme, aby se na programu
podíleli více,“ říká Kristýna Novotná z Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců.

Chceme prostor
zvelebit přes
maličkosti, jako jsou
lehátka či světélka.

Jak se připravuje provoz letního
kina v době, kdy ani nevíte, co
bude za týden?
Máme nějakou představu, jak by situace měla v červenci, kdy začínáme, vypadat. Provoz nicméně připravujeme, jako kdyby se nic nedělo. Pokud by došlo na nějaká speciální opatření, tak na to budeme
ihned reagovat.
Promítat chcete v úterý a pak od
čtvrtka do soboty. Na co se diváci mohou těšit?
Máme to rozdělené do několika skupin. Jednu tvoří premiéry, se kterými to však letos bude horší, protože
se kvůli koronakrizi řada z nich přesouvá na podzim. Něco každopádně nabídneme, ať už půjde o české,
nebo zahraniční novinky. Pak
máme připravené oldschoolové filmy a nasadíme i starší tituly. Určitou skupinu snímků doprovodí tematický program. Zvažujeme třeba
večer s cimbálovou hudbou
a ochutnávkou vína, na což naváže
film Bobule.
Promítat budete od července
a první snímky vyberou samotní
návštěvníci. Kde mohou hlasovat?
Hlasování funguje přes Facebook
Letní kino Háječek. Tam si mohou
vybrat první český a zahraniční
film.
Budou kromě prvních dvou vybírat i jiné filmy?
Určitě. Chceme tohle dělat častěji.
Uvidíme, jaký to bude mít ohlas.
Chceme, aby se diváci na sestavování programu v letním kině podíleli
více.

Počet osob nemocných s diagnózou covid-19 byl v Jihočeském kraji 180. Z toho už se však uzdravilo
156 lidí a pozitivních jsou necelé
dvě desítky.
Český Krumlov na pomoc podnikatelům ke zmírnění dopadů koronavirové krize odpustil poplatek za
restaurační předzahrádky, a to od
začátku nouzového stavu až do
konce srpna. K jejich umístění je
však nadále potřeba souhlas rady
města. Řada provozovatelů se mylně domnívá, že si teď mohou volně
umisťovat stolky a židle před svůj
podnik.
●

Podnikatelé v Jindřichově Hradci
nově nemusí platit nájem v městských prostorech za březen, duben ani květen. Zároveň mohou
obyvatelé odložit platbu za část
městských poplatků o půl roku.
Lidé žijící v městských bytech v platební neschopnosti pak mohou nájem za poslední měsíce uhradit až
do května příštího roku.
●

Od 25. května v Třeboni obnoví
provoz městské autobusové dopravy. Linka bude jezdit opět v plném
rozsahu dle jízdního řádu.
●

Výzva Kristýna Novotná chce se svými kolegy provozovat letní kino trochu jinak, než bylo zvykem. Budou tam i koncerty. 2x foto: Petr Lundák, MAFRA
Už máte přesný harmonogram
na červenec?
Ještě jsme ho nesestavili. Je to pro
nás hlavní úkol pro nadcházející
dva týdny.
Areál letního kina chcete oživit
i jiným kulturním programem.
Jak by to mělo vypadat?
Máme partnera, který má bohaté
zkušenosti s koncerty. Budeme se
s ním bavit o hudební produkci.
V případě divadelních vystoupení
nyní hledáme a oslovujeme zájemce. Z toho důvodu budeme také
rádi, když se nám někdo ozve.
Město by podle prognóz mohlo
mít v létě problém s přilákáním
turistů. Zvažovali jste, že byste
s tím pomohli a zkusili oslovit
i návštěvníky mimo České Budějovice?
Letní kino je primárně pro obyvatele Budějovic. Určitě však budeme

zvát i návštěvníky mimo město. Pro
ty zahraniční pak připravujeme novou službu. Díky ní bude možné si
vybrat, v jakém jazyce se chce dotyčný na film dívat. Stačí mu
k tomu telefon a sluchátka.
Změní se nějakým způsobem zázemí letního kina?
Techniku nám zajišťuje město.
V případě samotného areálu se budeme snažit některé věci vylepšit.
Bavili jsme se například o úpravě
vchodu. Chceme prostor zvelebit
i přes nejrůznější maličkosti, jako
jsou lehátka, světélka nebo rostliny.
Co byla hlavní motivace, s kterou jste do téhle aktivity šli?
Chceme ukázat prostor, který je
opravdu otevřený. Diváci se budou
podílet na tom, co budeme v kině
nabízet. Zároveň chceme místním
umělcům nabídnout místo, kde bu-

Mimořádné
zastupitelstvo
bude 5. června

Příjemná atmosféra Letní kino Háječek je v centru Českých Budějovic
a pro diváky je tak velmi dobře přístupné. Vstupné bude 50 korun.
dou moci vystupovat. Cítíme to
jako službu obyvatelům, protože
odtud sami jsme a chceme to tady
mít hezčí.
Jak by mělo letní kino vypadat,

až vám skončí nájem v srpnu
2022?
Nikdo neví, co bude za tři roky. Pro
nás je důležité ukázat, že tady má
letní kino své místo a je to neodmyslitelná součást Českých Budějovic.

ČESKÉ BUDĚJOVICE Českobudějovičtí zastupitelé se 5. června
sejdou na mimořádném zasedání.
Schůzi si mimo plánovaný termín
vyžádala opozice. Politici budou jednat hlavně o změnách v rozpočtu.
Úpravy jsou důsledkem omezení
souvisejících s koronavirem. Podle
odhadů ministerstva financí Budějovice získají ze sdílených daní přibližně o 260 milionů korun méně, než
předpokládaly. „Budeme řešit, jak
ztrátu nahradit. Možností je několik, zapojíme finance, které zbyly
z minulých let, a také chceme ušetřit na provozních výdajích,“ uvedl
primátor Jiří Svoboda. (ČTK)

