VOJENSKÝ ÚJEZD BOLETICE – OBYVATELÉ A ZAMĚSTNANCI


OTEVŘENÝ DOPIS OBYVATEL A ZAMĚSTNANCŮ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BOLETICE.


Vážený pane ministře, vážený pane hejtmane, JIHOČEŠI, 

již delší dobu sledujeme atmosféru kolem rušení - nerušení Vojenského újezdu Boletice a informace, které jsou různými zainteresovanými i nezainteresovanými stranami prezentovány. Tímto dopisem chceme reagovat na některé zavádějící informace, zejména ze strany vedení Jihočeského kraje, ale hlavně vyjádřit svůj názor – názor lidí, kterých se tato kauza nejvíce dotýká.
O smysluplném využití Vojenského újezdu Boletice nebyl zatím ze strany JčK předložen žádný rozumný návrh, kromě megalomanských plánů, podle názoru většiny zainteresovaných osob, na výstavbu nereálného projektu „Lyžařský areál Chlum“.
Myslíme si, že využití Vojenského újezdu Boletice pro kvalitní a náročný výcvik našich vojáků a dalších ozbrojených složek, zejména pro zahraniční mise, je smysluplný a nezbytný. Víme, že jejich připravenost a vycvičenost může zachránit lidské životy.
Domníváme se, že zejména ze strany vedení Jčk tolik napadaná smysluplnost stávající „armádního managementu“, je také matoucí. Vzhledem k zavedenému ochrannému režimu na území Vojenského újezdu se my, obyvatelé a zaměstnanci, necítíme stávajícím režimem omezeni. V základních principech lidského a společenského soužití nám armádní management zabezpečuje potřeby i požadavky kladené nejen na ochranu životního prostředí, ale i na provádění a opravy infrastruktury a potřeb obyvatelstva. Ptáme se, kde by zastupitelstvo a vedení JčK vzalo finanční prostředky, jestliže by byl vojenský újezd zrušen, když sami mají problémy s financováním základních projektů. Podívejme se například na žalostný stav komunikací v kraji, na finanční problémy nemocnic a škol. Ruší se lůžka v domovech důchodců, v nemocnicích, záchranná služba nemá peníze na pohonné hmoty a samotný provoz. Kraj není schopen na „českokrumlovsku“ zřídit jedinou lékárnu, která by byla otevřena 24 hodin denně! Jak potom chtějí získat peníze na matoucí projekty a na udržení nastaveného standardu našeho zabezpečení v Boleticích? Vidíme vše na příkladu kauzy letiště v Plané u Českých Budějovic, kde byly také velikášské zájmy hejtmana a jak to skončilo? Dalším příkladem jsou kasárna v Českém Krumlově, kde pan starosta i hejtman chtěli armádu co nejdříve vystrnadit a teď budovy, do kterých bylo vynaloženo mnoho desítek milionů korun, zejí prázdnotou a jen jejich vytápění, větrání a hlídání stojí stát další nemalé prostředky. Proto se ptáme, my obyvatelé a zaměstnanci Vojenského újezdu Boletice, „budou mít skutečně obce a kraj na správu daných území dostatek financí a jak klesne naše životní úroveň?“
Nezaměstnanost v regionu Českého Krumlova, který patří v kraji na přední místo v nezaměstnanosti, má hlubší kořeny. Zrušením vojenského újezdu by pochopitelně křivka nezaměstnanosti vyletěla prudce nahoru, protože většina obyvatel újezdu má návaznost ve svých sociálních jistotách na pracovní místa v subjektech zde působících. Zde se musíme zmínit i o dopadu na rodiny, rodinné příslušníky obyvatel a zaměstnanců vojenského újezdu. Věřili jsme, že plán výstavby ozbrojených sil ČR, který počítá s vojenským újezdem Boletice minimálně do roku 2011, je reálný a schválený armádou a parlamentem ČR. Na základě těchto informací řada z nás plánuje své investice, splácení úvěrů a půjček. Dopad to bude mít samozřejmě i na podnikatele, kteří mají v újezdu nemalý odbyt a dodavatelské aktivity. Nevěříme slibům a hrubým odhadům pracovních míst a zaměstnanosti v cestovním ruchu po zrušení vojenského újezdu. Stačí se podívat na střediska cestovního ruchu Český Krumlov, Horní Planou a obce okolo Lipna, která se potýkají ve velké míře s tímto problémem. Pan hejtman neustále opakuje zejména frázi, že chce „otevřít Boletice všem Jihočechům“. Víme, že se armáda nebrání zámyslu v určitých částech vojenského újezdu umožnit přístup veřejnosti, lehkou turistiku či cykloturistiku. V řadě případů stačí lidský přístup odpovědných osob nebo malá úprava legislativy k nastolení pravidel k všestrannému využití a problém by byl vyřešen. Jakým způsobem chce ale zabránit rozkrádání, rozpadání, devastování majetku a přírody, když máme řadu příkladů opuštěných či předaných objektů a prostorů armádou, které dodnes leží ladem nebo jsou v rukou spekulantů. 
Když už jsme u otázky financí, domníváme se, že veřejnost, by měla vědět jak ohromnou částku by bylo potřeba na asanaci a rekultivaci vojenského újezdu, která půjde z kapsy státu a daňových poplatníků. Zde je zase matoucí tvrzení pana hejtmana a vedení JčK, že okolní obce nezaplatí nic, že vše zaplatí někdo jiný. Což obce nejsou součástí státu a peníze vydané sem nebudou zkráceny jinde, třeba dotčeným obcím? Nad vynakládáním financí by se mělo zamyslet i ministerstvo obrany, které provádí neustále pro nás nepochopitelné reorganizace a přesuny jednotek z města do města. O to více jsou tyto přesuny pro nás nesmyslné, jestliže víme, že v blízkém Českém Krumlově stojí opuštěná, moderně vybudovaná kasárna se vším zázemím, kam ještě minulý rok byly investovány desítky milionu korun. Dále jsou, zcela nepochopitelně, vynakládány miliony možná miliardy korun do výstavby vojenských zařízení v jiných vojenských újezdech, kde armáda nemůže plnohodnotně cvičit a tato drahá zařízení využívat. Nejsou v nich, zejména ve Vojenském újezdu Libavá, vyřízeny restituční nároky, které stojí Českou republiku, potažmo armádu, každý rok velké finanční prostředky. Proč si armáda neuvolní ruce a nezruší třeba tento problémový Vojenský újezd, ale snaží se zrušit ten, který tyto problémy nemá a kde výcvik může probíhat a probíhá kvalitně, neustále a bez zbytečných investic? K tomu všemu se ještě řadí nedávná informace ministra obrany o výsledku jím zadané analýzy ekonomického využití vojenských újezdů, kde vojenský újezd Boletice skončil na 2-3 místě potřebnosti a využitelnosti! Pro nás obyčejné smrtelníky to nemá nic společného s logikou a hospodařením s financemi, ale to asi není o logice myšlení, že? Jinak by stát nemohl připustit rozkrádání svého majetku a pouze sledovat, co se vše kolem děje. Zbavujeme se újezdu, kde žádné velké problémy nejsou, kde jsou restituce vyřešeny a necháváme si jiné újezdy, kde budeme i nadále utápět státní peníze.  
K ochraně životního prostředí ve vojenském újezdu má většina našich obyvatel velice blízko. Nikdo z nás zde nechce mít prostředí s igelitovými pytli, odpadky, různými vraky  v lese a podél komunikací tak, jak  je vidět v řadě míst kraje. Myslíme si, že stávajícím režimem a činností armády na území újezdu jsou vytvořeny dostatečné podmínky nejen k ochraně životního prostředí, drobných vodních toků, ptačí oblasti a ochrany majetku státu, ale i k ochraně majetku obyvatel újezdu.
Pan hejtman a vedení JčK nejeví zájem o komunikaci s námi, s obyvateli újezdu, kterých by se zrušení újezdu jako celku nejvíce dotklo. Ze strany vedení JčK šlo pouze o jednu jedinou besedu s námi, obyvateli újezdu, ke konci roku 2003, kde se svým záměrem o vybudování lyžařského areálu Chlum neuspěl. Jinak vidíme jen a jen nepravdivé útoky na armádu a obyvatele újezdu ze strany JčK a hejtmana ve sdělovacích prostředcích. My obyvatelé a zaměstnanci vojenského újezdu nejsme těch pár vyvolených a dokonce mentálně omezených, jak bylo veřejně prezentováno, ale jsme většinou živitelé rodin a máme se právo ptát , co nám nabízíte k tomu, abychom sebe a své rodiny uživily. My jsme také, pane hejtmane a pane ministře, Jihočeši a měli bychom mít právo vyslovit svůj názor a rozhodnout se tak, jak je to běžné v jiných demokratických zemích v Evropě a ve světě. Zatím se nás nikdo neptá, co vlastně chceme. Proč ve vojenském újezdu Libavá mohlo být referendum o bytí a nebytí újezdu a zde ne. Bojíte se pane hejtmane a pane ministře výsledku? Nevěříme slovům o pracovních místech a o pečených holubech, které padají přímo do huby. Proč kraj nehledá do těchto chvil možnosti i jinde, proč nemá na svém území tento rok žádnou firmu s nárůstem okolo 100 zaměstnanců, proč například firma Bosch zakládá pobočku v Jihlavě, když Krumlovsko má tak velkou nezaměstnanost? Takhle se ptáme my, obyčejní lidé, kteří si Vás demokraticky zvolili jako své zástupce a ochránce a Vy se nám za to tímto, pane hejtmane a ministře, odměňujete? Podle vašich předpokladů spasí turistika na Boleticích zaměstnanost v jižních Čechách a všechny Jihočechy? Kdo z nás si tuto turistiku bude moci dovolit, když si na ní my, také Jihočeši, nevyděláme? Ptáme se Vás co budeme dělat do doby než se zřídí lyžařský areál a další turistická lákadla, která jsou jen zástěrkou pro rozkradení krásného kusu „šumavské přírody“ a která nebudou nikdy realizována? Jsme si jisti, že zde nikdy nebude stát žádný lyžařský areál, protože zákony ochrany přírody, ptačí oblasti a NATURY to nikdy nepřipustí a víte to i Vy. Jen se snažíte obelhat veřejnost a následně se buď sami obohatit, nebo umožnit obohacení jiným, kteří již jsou na koupi a následný prodej majetku státu připraveni. Jak vidíte a předpokládáte zaměstnanost v době předávání újezdu, jeho asanace a rekultivace? Nedopadneme jako jiné zrušené vojenské újezdy, např. MIMOŇ nebo DOBRÁ VODA, kde jsou dodnes „skanzeny zkázy“ a všude jen nepořádek a zákazy vstupu? Provedete přesunutí dalších nemalých finančních prostředků na úřady práce pro další řady nezaměstnaných?
Vadí nám taky mj. nevybíravé útoky pana hejtmana, na nás - obyvatele a zaměstnance vojenského újezdu Boletice, které na naši adresu pronáší v médiích, jako například : „je třeba území Boletic polidštit,“ nebo „ je třeba tuto část Šumavy zkulturnit“. Tyto výroky jsou značně zavádějící pro širokou veřejnost a nás hluboce uráží Co pak jsme opice a žijeme na stromech? Jsme také pane hejtmane, jak Vy s oblibou říkáte, „JIHOČEŠI“ – Vaši voliči. Nevíme, jestli jsme nejméně inteligentní část kraje nebo je naše „polidštění“ jen Vašim hulvátským a arogantním výrokem.
Myslivost – tak často diskutovaná v tisku a v médiích, Vámi prezentovaná pane hejtmane „jako střelba pár vyvolených“ je řízena a kontrolována zákonem číslo 449/2001 Sb., o myslivosti. Přihlásit se, jako lovecký host, může každý občan stejně jako v každém jiném, vojenském nebo civilním mysliveckém sdružení. Takže ne, pane hejtmane, jen vyvoleni, jak říkáte a matete veřejnost, ale kdokoliv, kdo vlastní zbrojní průkaz a splní podmínky dle výše uvedeného zákona. 
Každý z nás žije a pracuje ve vojenském újezdu dobrovolně a jsme si vědomi částečných omezení vyplývajících ze zákona číslo 222/1999 Sb.,o zajišťování obrany České republiky. Tyto věci respektujeme a jsme s nimi ztotožněni. 
Závěrem Vás pane hejtmane a pane ministře svým podpisem žádáme, přestaňte již rozhodovat za nás, zejména o „majetku a území“ a mějte na zřeteli, že Vaše rozhodnutí se nejvíce dotkne lidí, kteří ve vojenském újezdu žijí a pracují. Nechte nás se svobodně vyjádřit, třeba v referendu jako na Vojenském újezdu Libavá, abychom Vám otevřeli oči a řekli své velké „NE“ chamtivosti a lžím, které se o nás-bez nás vedou. 

			S pozdravem,

My níže podepsaní obyvatelé a zaměstnanci Vojenského újezdu Boletice






Následovali jména, příjmení, čísla občanských průkazů a podpisy obyvatel.

