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■

Březen

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

Vážení čtenáři.,
rád bych se s Vámi v této příloze podělil o několik skutečností, které nás tento rok čekají, a doufám, že budou pro náš život přínosné.
Začnu-li událostmi, pak tou největší událostí letošního roku bude bezpochyby akce pořádaná u příležitosti Letních Olympijských her
v Brazilském Riu de Janeiru pod názvem OLYMPIJSKÝ PARK LIPNO- RIO. Hlavním organizátorem akce je Český olympijský výbor
společně s Jihočeským krajem. To, že si Český olympijský výbor, ze všech obcí a měst v zemi vybral právě tu naši, můžeme jistě
chápat jako velikou poctu.
Centrum Parku jsme umístili do prostoru pláží. Park, ač je spojen s olympiádou zdaleka není pouze událostí sportovní, ale obsahuje i
významnou společenskou a kulturní část. Proto kromě vlastního sportování bude možnost setkání snad se všemi olympioniky a
součástí Parku bude i množství koncertů a kulturních akcí. V neposlední řadě zde bude každý moci porovnat své schopnosti s
výkony handicapovaných sportovců. Park bude v provozu od pátého do dvaadvacátého srpna.
S touto akcí samozřejmě souvisí i mnoho organizačních a technických opatření. Zatím tou neviditelnější se zdá být vykácení lesíka
mezi bazénem a pláží. To ale s Olympijským parkem souvisí pouze tak, že díky němu jsme se odhodlali k zásahu, který nám lesní
správce doporučuje již řadu let. Tento les, složený většinou ze smrkového porostu byl totiž založen jako tzv. les hospodářský, tedy les
určený především k produkci dřeva. Po dosažení svého věku začíná být takovýto porost nestabilní a poněkud nebezpečný. Obec
v devadesátých letech administrativním opatřením nechala změnit funkci tohoto lesíka z hospodářské na rekreační. Tím se prakticky
zavázala tento porost kultivovat a nahradit. Přiznávám, že se do tohoto zásahu celé roky nikomu nechtělo. I přes četná varování
lesníků byly smrky přeci jen stále krásné. Očekávaný výrazně zvýšený pohyb lidí v tomto prostoru v letošním létě nás ale donutil
jednat. A varování lesního správce se ukázala jako oprávněná. Velká většina obzvláště těch největších a z našeho pohledu
nejkrásnějších smrků byla ve spodní třetině uvnitř shnilá či zcela dutá. Asi můžeme mluvit o štěstí, že se za celou tu dobu nic
nepřihodilo.
Nyní se ale určitě zeptáte a co dál, takto to zůstane navždy? To jistě ne. V horní třetině podél silnice máme v plánu dostavět náměstí.
Snahou je vybudovat zde hotel, který na každé pořádné náměstí patří. Na zbývající části směrem k jezeru pak vznikne park
s převahou vhodných listnatých stromů. Středem prostoru od silnice k jezeru pak povede pěší promenáda zakončená pevným molem
nad vodou. Na tuto promenádu naváže pěší zóna, která propojí obec s náměstím.
Konečná představa budoucího uspořádání náměstí.

Příloha
Pohled na hotové náměstí od pizzerie Milano

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou
Průhled promenádou od silnice

V souvislosti s pořádáním Olympijského parku se konečně podařilo prosadit i vyřešení křižovatky na hlavní silnici u autobusové
zastávky. Ta bude postavena jako kruhová křižovatka a bude hotova do konce června. Společně s tím se podaří vyměnit poslední
zbytek sítí vedoucích pod příjezdovou silnicí do obce a pak již nic nebrání opravě jejího povrchu. Máme v úmyslu letos provést opravu
příjezdové komunikace včetně chodníku po celé její délce, to znamená od bývalého obchodu po autobusovou zastávku, a to současně
se stavbou kruhové křižovatky, tedy s termínem ukončení do konce června. Součástí bude i oprava a doplnění veřejného osvětlení.
Proto si Vás dovolím požádat o porozumění a shovívavost, bude-li po dobu stavby hlavní příjezd do obce z křižovatky u Admirálu.
Situace kruhové křižovatky

Je zřejmé, že tyto akce se dotknou životů nás všech. Věřím, že konečný výsledek bude pro všechny dobrý. Je ale pravděpodobné, že
při jejich realizaci může docházet i k nepříjemným jevům. Věřte, že jsme připraveni společně s Vámi řešit každou obtíž, která nás může
potkat.
Děkuji za okamžik, který jste věnovali tomuto příspěvku.
Zdeněk Zídek

