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Stavba
logistického
centra na
severním
okraji Českých
Budějovic
je minulostí.
Společnost
CTP ustoupila
od záměru.
Pozemky chce
rozprodat.
Antonín Pelíšek
redaktor MF DNES
HRDĚJOVICE Místo skladových
a výrobních hal třeba Alzheimercentrum? K takovému obratu se schyluje na katastru Hrdějovic u Českých
Budějovic, kde získala pozemky pro
svůj byznys společnost CTP Invest.
Na ploše šestnácti hektarů většinou
zemědělské půdy měl vyrůst areál
s halami i obchody.
Nyní je všechno jinak. Po třech letech společnost pověřila svého zá-

Jižní Čechy

Boženy Němcové 12/2, České Budějovice
tel.: 388 909 210, redcb@mfdnes.cz
Předplatné a distribuce: 225 555 522
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Investor opustil plán
na haly u Hrdějovic
stupce, aby pozemky rozprodal na
jiné účely. „K projektu se nebudeme vyjadřovat,“ uvedl manažer
CTP Invest Jakub Kodr.
Jeho ukončení potvrdil jihočeský
hejtman Martin Kuba. „Se zástupci
společnosti jsem se dohodl, že
v této lokalitě nemá smysl stavbu
prosazovat,“ řekl Kuba.
„Informaci jsme řešili na posledním zastupitelstvu. Pro nás to znamená, že můžeme změnit v lokalitě
územní plán a budeme k němu hledat jiné využití. Už se nám někteří
investoři ozvali,“ říká starostka Hrdějovic Radka Šulistová.
MF DNES potvrdila informaci i českobudějovická projekční společnost A 1, která má od CTP plnou
moc, aby pozemky mohla zobchodovat. Na území mají vzniknout
drobnější veřejně prospěšné stavby
vyhovující obci. V jednání je postavit tam domov důchodců s Alzheimercentrem, lékařský dům, školu
či sportoviště. Přímo Hrdějovice už
kontaktovali podle starostky Šulistové zástupci Českého olympijského

výboru, kteří hledají prostor pro vybudování sportovní školy.
Ačkoli je výběr potenciálních kupců na firmě A 1, její zástupci vše konzultují s hrdějovickým obecním úřadem. Investor CTP se tím chce vyvarovat nedorozuměním, jež provázela původní projekt od samého počátku. Navíc už má vytipované náhradní místo pro logistické centrum, které má být rovněž u Českých Budějovic.
Pro okolí obce představuje změna obrovskou úlevu. Investor
a vlastník pozemků chtěl v lokalitě
vybudovat výrobní a obchodní
zónu s obsluhou několika stovek nákladních aut denně. Areál měl zaměstnávat stovky – zřejmě zahraničních – pracovníků.
Louky vykoupila společnost před
pěti lety od drobných soukromých
vlastníků, z nichž část byli i hrdějovičtí zastupitelé. Po komunálních
volbách a kritice veřejnosti se postoj obecního úřadu změnil.
Proti záměru vystupovalo i město
České Budějovice, okolní obce

Historie
Vývoj projektu

Tady měly stát haly Společnost CTP
koupila pozemky mezi železniční tratí
a Pražskou třídou. Foto: MAFRA

Společnost CTP Invest oznámila záměr v roce 2018, po výkupu pozemků. Do roku 2020 mělo u Hrdějovic
vyrůst deset výrobních a skladových hal, dále obchody a služby
včetně parkoviště. Firma argumentovala, že takové stavby jí umožňuje
platný územní plán, který pro ni upravilo zastupitelstvo. Po střetu s veřejností a změně zastupitelů po volbách investor projekt zmenšil
a zařadil do něj domov pro seniory,
školu a komunitní centrum. Veřejnost a zastupitelé odmítli i takové
úpravy. Proti vystupovala i budějovická radnice, podle níž je záměr
v kolizi s dopravou na Pražské třídě,
jež se má měnit po výstavbě dálnice
a severní spojky na poklidnou trasu.

a spolky. A nakonec i krajský úřad.
Většina oponentů varovala před
zahuštěním dopravy a zničením životního prostředí. Odpůrci sepiso-

vali petice a vystupovali na veřejných projednáváních. „Byli jsme
jedni z prvních, kdo se proti projektu postavil, ještě když k tomu hrdě-

jovičtí zastupitelé mlčeli. Samozřejmě budeme vše sledovat, dokud
CTP pozemky úplně neprodá,“ připomněl starosta sousedního Borku
Jan Novák.
Podobně mluví Ludmila Váchová
ze spolku Pro Nemanice. Už před
třemi lety vyslovila přání, aby investor získané pozemky rozprodal na
jiné účely. Spolek organizoval petice a oslovoval jednotlivce.
Podle zástupce CTP Invest i podle
hrdějovického obecního úřadu nemá kauza, i když to někteří tak vnímají, vítěze ani poraženého. Logistické centrum se prostě přesune do
jiné lokality a zemědělská půda, na
níž hospodařily celé generace hrdějovických sedláků, už v původní formě neexistuje.
„Jsme na začátku. V první řadě
chceme všechno řešit s veřejností
a případnými investory. Jasně jim
sdělíme, co jim stav území umožňuje. Může tady vzniknout občanská
vybavenost, jak jsme původně chtěli,“ těší se starostka Šulistová.
s přispěním Jakuba Bartoše

Malevič i Kandinský.
Setkání s cennými obrazy
Zdeněk Brdek
recenzent MF DNES

U

dálost sezony. Takovou nálepkou je označována dlouho očekávaná výstava ruské
avantgardy na Hluboké. Alšova jihočeská galerie tu po složitých vyjednáváních představuje nepříliš rozsáhlou, avšak umělecky hodnotnou sbírku Muzea umění v Jekatěrinburgu, která obsahuje díla převážně z první dekády 20. století.
Přehlídka je v prvé řadě dokladem toho, jak významně se ruští
umělci podíleli na rozvoji mezinárodní výtvarné avantgardy. Už od
konce 19. století pobývali v západní
Evropě na studiích či stážích, takže
byli velmi dobře obeznámeni s aktuálními postimpresionistickými
styly, s nimiž se na Západě od začátku 20. století roztrhl pytel. Na výstavě si tak zkušenější divák může sám
pro sebe vyzkoušet „poznávačku“
inspirací, přičemž rozpozná impul-

zy fauvismu, expresionismu, kubismu, primitivismu nebo futurismu.
Instalace je pojata jako procházka
těmito modernistickými „ismy“
směrem ke konstruktivismu a především suprematismu, které je
možné považovat za nejoriginálnější příspěvky ruské avantgardy k dějinám abstraktní malby. Cílem
suprematismu, jehož zakladatelem
je hlavní hvězda výstavy Kazimir
Malevič, bylo dosáhnout strohou
geometričností a promyšlenou barevností bezpředmětného duchovního světa čistých pocitů.
Krajním výsledkem Malevičových
filozoficko-mystických úvah je pak
slavný Černý čtverec na bílém pozadí. Jeho kompozice vystavená na
Hluboké nicméně oproti Černému
čtverci zaujme větší mírou „příběhovosti“, obsahuje přeci jen více
(výtvarných) událostí. Kromě dalších proslulých umělců, jako jsou
Alexander Rodčenko, Vasilij Kandinský, Michail Larionov či jeho
družka Natalia Gončarovová, pře-

Ruská avantgarda Výstava zapůjčená z Muzea
umění v Jekatěrinburgu bude k vidění do 1. srpna.
Foto: Petr Lundák, MAFRA
kvapí i v Čechách méně známí Lev
Žegin nebo Olga Rozanovová.
Základy zapůjčené sbírky byly položeny v roce 1920, kdy se nově
vzniklý bolševický stát k modernistickému umění stavěl docela vstřícně. Avantgardisté ostatně sympatizovali s proběhlou socialistickou revolucí, jejich díla tak měla být systematicky sbírána a prezentována širokým lidovým masám. Od začátku

20. let však také dochází k různým
reorganizacím a se stalinským vedením přichází definitivní poznání, že
k propagandistickým účelům se
modernismus zkrátka nehodí. Preferovaným uměleckým stylem se
proto v Sovětském svazu stane divácky srozumitelnější socialistický
realismus a avantgarda bude zakázána.
Po sto letech se ovšem obecný

vkus posunul, takže druhdy radikální avantgardní abstrakce dokáže
dnes esteticky ocenit i mainstreamové obecenstvo. Alšova galerie
na to spoléhá a předkládá soubor
děl bez výraznějších kurátorských
zásahů, nepočítáme-li zařazení slavného němého filmu Dzigy Vertova
Muž s kinoaparátem.
Výstava historické ruské avantgardy je ojedinělou příležitostí živě se

INZERCE

Řidič/ka MKD, požadujeme sk. C,E, psych.
vyš., dig. kartu, zdrav. a prof. způs. I řidiče bez
praxe, zázemí ve stabilní spol., vstřícný přístup a
dobrou plat. morálku. Zákl. mzda 25000+osobní
hodnocení+dieta 55 Euro/den. Nábor. příspěvek
30.000Kč. Email:
dagmar.tabiova@schachinger.com
Víc e na www.jobdnes.cz/detail/R5EN4U

Stavebnictví, projekce, architektura
ROZPOČ TÁŘ (30 000 Kč)
STAVBYVEDOUC Í
Stavbyvedoucí a mistr v pozemním stavitelství
TEC HNIK - STAVAŘ s AJ (až 45.000 Kč)
Schachinger cargomax
s.r.o.

Pokrývač
Víc e na www.jobdnes.cz

Technika, elektrotechnika

Zdravotnictví, sociální služby, farmacie

MEC HATRONIK SENIOR (OD 50.000 Kč)

ELEKTROMEC HANIK | KRUMLOVSKO

Elektromechanik- 2 směny

AUTOELEKTRIKÁŘ V BUDĚJC ÍCH | 45 000 Kč

Elektrikář - 1 směna

ELEKTROMEC HANIK

elektrotechnik - programátor

OČ NÍ LÉKAŘ - ZKRÁC ENÝ ÚVAZEK (až 50.000 Kč)

elektrotechnik - slaboproud

Lékárník - vhodné i pro absolventy

Víc e na www.jobdnes.cz

Víc e na www.jobdnes.cz

setkat s originály působivých a umělecky cenných obrazů. Je dobře, že
se galerii podařilo dotáhnout její
realizaci do konce. Návštěvu lze
rozhodně doporučit, pro jistotu je
ale vhodné rezervovat si vstupenku
přes internet.
Ruská avantgarda
AJG, jízdárna, Hluboká

90 %

