Ptáme se kandidátů SPOZ do voleb za Jihočeský kraj

Jediným viditelným výsledkem stamilionových výzkumů
je dvacet tisíc hektarů zničené Šumavy
říká lídr jihočeské kandidátky SPOZ do parlamentních voleb, uznávaný ekolog RNDr. Miloš Kužvart
Lídrem jihočeské kandidátky
Strany práv občanů – Zemanovci se stal jako nestraník
bývalý ministr životního prostředí z let 1998-2002, uznávaný ekolog RNDr. Miloš
Kužvart. V tomto týdnu zahájil společně s dalšími kandidáty SPOZ předvolební
kampaň v Českých Budějovicích. Vedle setkávání s lidmi
na ulici či natáčením v Jihočeské televizi stihl společně
s dalšími jihočeskými kandidáty i besedu se studenty Vysoké školy technické a ekonomické. Zrenovovaná aula
v areálu nejmladší veřejné
vysoké školy u nás na českobudějovické Okružní ulici
byla plná. A několikrát sklidil
úspěšný exministr životního
prostředí Zemanovy vlády,
velký znalec Šumavy a ekolog, který se dlouhé roky zaměřuje právě na problematiku kůrovce, potlesk studentů.
Co českobudějovické vysokoškoláky nejvíc zajímalo?
Mezi tématy vedla jednoznačně Šumava, tedy bohužel ruku v ruce s ní i tématika
kůrovce. Druhým velkým tématem je pro mladé nezaměstnanost. Mám k akademické sféře stále velmi blízko. A rád se se studenty potkávám. A naslouchám jim.
Protože oni mají mladé nezatížené a nepokřivené názory,
které vás mohou obohatit.
Minimálně nad nimi musíte
přemýšlet. A já si třeba říkám, jaké já jsem ve své době
měl ve svých dvaceti – dvaadvaceti starosti. Ale oni
dneska musí zcela vážně a zásadně přemýšlet nad tím, zda
a jaké najdou uplatnění, až
skončí školu. Jak se uživí?
A to studují vysokou školu,
která je velmi výrazně zaměřena na potřeby trhu a jejich
šance jsou proto na rozdíl od
některých univerzitních oborů na trhu práce vysoké.
Jak se jako zkušený muž, absolvent Univerzity Karlovy, díváte
na řekněme efektivitu našeho
školství?
Musíme skutečně smysluplně
zamyslet nad strukturou našeho školství včetně školství
vysokého. Nad tím, zda zbytečně nepěstujeme obory,
která vychovávají absolventy
pro úřady práce. Zda je naše
školství skutečně schopno reagovat adekvátně na poptávku trhu a přizpůsobovat se jí,
protože to není jenom otázka
školství vysokého, ale i středního a odborného. Myslím, že
velmi rozumně a věcně o tom
hovořil například prezident

Miloš Zeman nyní při návštěvě Ostravy, i když za to
sklidil od některých kritiku.
Je zkrátka před volbami. Ano,
skutečně potřebujeme jako
sůl více technicky zaměřených odborníků. Podívejte se,
jak jde v jiných zemích
úspěch ekonomiky ruku v ruce s kvalitou školství a vzdělávání. Třeba ve Finsku nebo
v Koreji je tento vztah zcela
patrný. Finští a korejští studenti jsou ve srovnávacích
studiích nejlepší na světě.
Malé Finsko a v posledních
letech Korea jsou dnes zeměmi světově známých značek a
úspěšných firem. A tedy i
nízké nezaměstnanosti a vysokého životního standardu.
A zač jste sklidil největší potlesk
od studentů Vy?
A co se týče toho potlesku, asi
jsem ho sklidil nejvíc za zásadový postoj a tvrdou kritiku
toho, co se dosud dělo na Šumavě a co je třeba zásadně
změnit. A vyšetřit…
Narážíte na svůj zásadní článek
z konce srpna Kůrovec na Šumavě? Zločin za sto miliard…
Nenarážím na článek, na který jsem obdržel řadu reakcí.
Děkuji za ně. Nenarážím na
erudovaný závěr soudního
znalce ing. Karla Simona,
který hovoří v souvislosti s
kůrovcem na Šumavě o reálné stamiliardové škodě. Stále
„narážím“ na nové informace
z veřejných zdrojů, například
MUDr. Jitky Markové na Neviditelném psu, které se týkají peněz, jež, když jsme u
akademické sféry, putovaly z
národních zdrojů a veřejných
prostředků v minulých letech na akademický výzkum.
Na základě čeho vznikají pochybnosti nad efektivitou prostředků vynaložených na vědu
a výzkum problémů spojených se
Šumavou a kůrovcem?
Účetní data minulé Správy
NP Šumava vypovídají o tom,
kolik financí odčerpali přírodovědci na bádání, vyhodnocující přírodní jevy na Šumavě. Každý se může z veřejně
přístupných zdrojů dozvědět,
jaké částky čerpali od vedení
NP Šumava za ředitele Krejčího někteří přírodovědci za
poradenské služby při tvorbě
Plánu péče či projekty jako
modelování chemismu vod
pro perlorodku říční… Jde o
konkrétní jména a konkrétní
částky. Příjemcem financí
byli například prof. Zdeněk
Landa a Jihočeská univerzita
za výzkumy a dodávky entomopatogenní houby Beauveria bassiana. Její praktický

To jsou hlavní témata našeho
volebního programu. Ale pozor, musí se na tom podílet
především naše jihočeské
a domácí firmy, počínaje stavebními firmami. Nikoliv zahraniční. A naši podnikatelé
pak nemohou sehnat pro své
lidi í práci a musejí propouštět. Tahle praxe musí skončit.
Dalším závažným tématem
našeho volebního programu
je podpora jihočeských zemědělců, zejména obnova živočišné výroby. Přeci nebudeme do nekonečna jíst zeleninu, vepřové či hovězí z Polska
a další zemí a dívat se na to,
jak jsou naše kravíny a vepříny prázdné a pustnou!

RNDr. Miloš
Kužvart
(*1960). Náš přední ekolog,
vystudoval přírodní vědy na
Univerzitě Karlově v Praze.
Dlouhodobě se zabývá problematikou Šumavy, kůrovce,
odpadů a znečišťováním životního prostředí. Byl úspěšným
ministrem životního prostředí
ve vládě Miloše Zemana, poslancem za ČSSD (v letech
2002 až 2006). V roce 2007
vystoupil z ČSSD. Spoluzakladatel Společnosti pro trvale
udržitelný rozvoj a Sdružení
přátel Miloše Zemana. Nezávislý. Je ženatý, má tři děti.

účinek je přinejmenším diskutabilní a pohybuje se na
hranici experimentu. Národním parkem bylo za výzkum a
dodávky houby v letech 2009
až 2011 vyplaceno 1 505 000 Kč,
za monitoring raka říčního
dalších 100 000 Kč. Štědře se
chovala minulá správa parku
k nevládní organizaci Přátelé
Šumavy, která obdržela na
vznik a chod „Zeleného bodu
ve Strašíně“ v letech 2009 až
2011 celkem 501 722 Kč. Podle
internetového zdroje
www.isvav.cz obdržel prof.
Zdeněk Landa na monitoring
výskytu a cíleného využívání
entomopatogenních hub přirozeně asociovaných s populacemi lýkožrouta smrkového
ve smrčinách NP a CHKO Šumava celkem 6 156 000 Kč.
RNDr. František Pojer za výzkum vlivu hospodářských
zásahů na změnu v biologické
rozmanitosti ve zvláště chráněných územích 18 263 000 Kč.
Prof. Hana Šantrůčková jako
koordinátor výzkumu „Ekologické, evoluční a experimentálně biologické přístupy
ke studiu a vzniku a významu
biodiverzity“ 202 156 000 Kč,
společně s doc. Jaroslavem
Vrbou, CSc. na výzkum „Limitující faktory a omezení
biologického zotavování z
acidifikace“ šlo 7 691 000 Kč.
RNDr. Jakub Hruška na Biogeochemické cykly ekologicky významných prvků ekosystémů NP Šumava získal
2 464 000 Kč. Biologické centrum Akademie věd získalo ze
státních zdrojů jako hlavní
příjemce granty ve výši téměř
2 miliardy Kč. To jsou obrovské částky a myslím že je legitimní žádat, zda může například prof. Miloslav Šimek
zveřejnit výsledky bádání, na
něž šly z veřejných peněz dvě
miliardy? Přírodovědecká
fakulta Jihočeské univerzity
jako hlavní příjemce čerpala

na výzkum v letech 2003 až
2011 celkem 1,3 miliardy Kč.
Co je výsledkem bádání za tuto obrovskou sumu?
Co tím sledujete?
Myslím, že je skutečně legitimní se na tyto otázky ptát,
každý dobrý hospodář, stát
nevyjímaje, by to měl dělat!
Tím, že jsou medializována
konkrétní jména a částky,
přeci nikdo nepředjímá nějaké negativní konsekvence.
Nicméně není bez zajímavosti, že jména příjemců se opakují – a to i pod peticemi adresovanými českým institucím, médiím a státníkům,
které volaly po bezzásahovosti! Osobně považuji
kůrovcovou kalamitu na Šumavě za největší ekologickou
katastrofu České republiky.
Uvedené sumy se pohybují
v řádech statisíců až stamilionů korun, takže jejich praktický výstup je jaký? Jediným viditelným výsledkem
vynaložených částek je bohužel zničených dvacet tisíc
hektarů šumavských lesů
a přírody za cenu odhadovanou reálně na sto miliard korun! A to neřeším sociální dopady a další aspekty zničené
Šumavy, která tak musí o to
více bojovat o turisty, kteří
jsou mnohde jediným zdrojem příjmů pro místní občany. Moc jim zatím nepomáháme.
A jak byste situaci na Šumavě
řešil Vy?
Především bych podpořil
současné vedení parku. Je
třeba pokračovat v likvidaci
kůrovce! Dále potřebujeme
dobrý zákon o NPŠ, který nebude možné ohýbat, jak si
který ministr vzpomene. Je
třeba poslouchat místní lidi,
ti vědí o Šumavě nejvíc.
A jsou na ní na rozdíl od nác
ve městech, závislí! Je třeba

řešit vysokou nezaměstnanost v regionu. Mířily odtud
vlaky nezpracovaného dřeva
do Německa a Rakouska a
místní pil krachovaly jedna
za druhou. Když se mne zeptáte, jak bych tady řešil nezaměstnanost, odpovím:
Nechme místní, ať zpracují
těch deset milionů kubíků
uschlých lesů! Ať zalesňují
holiny. Mají práce na roky
dopředu! A musí se najít zákonná norma, která omezí
vývoz dřevní hmoty do zahraničí a dá přednost domácím zpracovatelům! Co nábytkáři? Ti zkrachovali proč?
Kvůli drahým surovinám?
Ale vždyť jich v českých lesím
máme dost! Věřím, že se prezident Miloš Zeman zasadí
o zákon, který zakáže vývoz
kulatiny a umožní tak efektivní využití dřevní hmoty
k vytvoření nových pracovních míst.
Kdybyste měl definovat základní, klíčová témata, jejichž řešení
chcete pro regionu prosadit,
která to budou?
Především je to otázka řešení
nezaměstnanosti a vytváření
nových pracovních míst!
Vždyť je tragické, že uprostřed Šumavy, největšího
českého obnovitelného přírodního zdroje suroviny tak
vzácné jako je dřevní hmota,
jsou stovky chlapů bez práce,
protože pily a dřevařské závod zkrachovaly! Proč asi?
Rovněž je nutné investovat!
To se týká státu, kraje i obcí.
Potřebujeme rozvinout infrastrukturu, počínaje klíčovou dostavba dálnice D3
a rychlostí R3. Je tu obrovská
příležitost v dostavbě JE Temelín, urychleného dobudování českobudějovického letiště na mezinárodní a další
šance pro rozvoji turistiky.

Jako nestraník jste přijal kandidaturu SPOZ. Tímto krokem jste
pro tuto chvíli nejen ekologem,
ale i politickou osobou. Proč jste
přijal nabídku právě SPOZ?
A čeho si na této mladé a průšvihy vlád minulých nezatížené
straně vážíte nejvíc?
Se SPOZ spolupracuji od jejího založení, tím hlavním důvodem byla a je osobnost Miloše Zemana. Ostatně na mém
webu www.milos-kuzvart.cz
jsou přístupné mé texty pro
Sdružení přátel Miloše Zemana, později politické strany
SPOZ od roku 2009. A přednost dostala nabídka z jižních
Čech. Kromě toho, že jsou zde
čestní a pracovití lidé především proto, že dlouholeté úsilí
jihočeské SPOZ na Šumavě
přesně odpovídá mé představě komplexního pojetí velkoplošné ochrany přírody a
krajiny. Zde na Šumavě nám
pravice ukázala, že její pojetí
ochrany přírody jaksi zapomíná na člověka, z krás přírody dělá cosi jen pro „vyvolené“. Ale jihočeská SPOZ,
kde jsou i starostové ze Šumavy, se na věc dívá celostně,
očima 21. století. A právě tato
shoda mne přesvědčila. Jdeme do toho! A věřím, že jihočeské voliče dokážeme oslovit
nejen na Šumavě. Vždyť za
námi je skutečná práce pro
naši zemi, podpora zaměstnanosti a zatím zdánlivě nekonečný boj proti obludě korupce. I zde mohu přispět svými
zkušenostmi. Jako poslanec
jsem vedl Podvýbor pro problematiku korupce při branně bezpečnostním výboru Poslanecké sněmovny. Mám
k tomuto kraji vřelý vztah, žije tu spousta blízkých příbuzných. Miluji Šumavu, Vltavu,
jihočeské rybníky a především uznávám a obdivuji
pracovitost a skromnost jihočeských občanů, které považuji za to nejcennější, co
jižní Čechy mají.

Lídr jihočeské kandidátky Zemanovců – SPOZ – RNDr. Miloš Kužvart mezi občany jižních Čech

Zemi musí spravovat zodpovědní, poctiví, neúplatní a
vzdělaní lidé. Zveme vás na setkání s kandidáty SPOZ do
parlamentních voleb.
Dnes je lídr jihočeské kandidátky RNDr. Miloš Kužvart
jako náš přední ekolog a
úspěšný exministr životního
prostředí hostem ve vysílání
Jihočeské televize!
Další setkání s kandidáty ji-

Mgr. František Pohanka.

Ing. Zdeněk Havlíček.

Ing. Oldřich Pelčák.

Ing. Kristína Štěrbová.

hočeské SPOZ do parlamentních voleb připravujeme na
úterý 8. října na Jindřichohradecku.
Ve středu 9. října přijedou

jihočeští kandidáti SPOZ v čele RNDr. Milošem Kužvartem,
českobudějovickým právníkem Mgr. Františkem Pohankou, soudním znalcem v obo-

ru stavebnictví Ing. Zdeňkem
Havlíčkem z J. Hradce, populárním letcem – kosmonautem Ing. Oldřichem Pelčákem
a mladou inženýrkou z Černé

v Pošumaví Ing. Kristínou
Štěrbovou na Vimpersko a do
Čkyně a od 17 hodin budou diskutovat s občany ve Vimperku.

Ve čtvrtek 10. října bude
mezi desátou a dvanáctou hodinou se čtenáři Deníku online diskutovat nejen o létání
populární letec – kosmonaut
Ing. Oldřich Pelčák. Můžete se
ho jako jednoho z našich nejlepších stíhacích pilotů ptát
nejen na otázky spojené s létáním a kosmonautikou, ale
i na jeho názory třeba na dokončení mezinárodního letiště v Plané u Českých Budějovic či otázky kvality životy
českých seniorů.
V pátek 11. října za vámi
přijedou jihočeští kandidáti
SPOZ na Písecko. Mezi 16 a 17
hodinou se vám představí na
pódiu Palackého sadů a od půl
šesté na parkovišti OD Tesco.

(P.I.)

