
Rozprava s ekologem

Pane  Drápale,  děkuji  za  Vaši  odpověď,  na  kterou  ovšem  musím  znovu  reagovat.
Velice  děkuji  za  to,  že  se  snažíte  chránit  přírodu,  v  tom jsme  určitě  kolegové.  Moje  lesnické
vzdělání s tím prosím ale nespojujte, protože v současné době je vnímáno s ochranou přírody velmi
nespojitě.

Skutečně je pravdou to, že Senátní pozměňovací návrh nemá jiný účel, než zabezpečit na území NP
vedle ochrany přírody také život místních obyvatel.

Prosím, neodvolávejte se stále na paragraf §15, který nedoznal žádných změn, které by uškodily
ochraně  přírody,  jak  jsem  doložil  odesláním  plného  znění  zákona  ve  verzi  se  zapracováním
senátních návrhů. Nebo je prosím detailněji popište.

Vemte už prosím v úvahu, že svým veřejným postojem nepodporujete pouze ochranu přírody, ale
také  další  parametry  novely,  která  podle  právních  rozborů  krátí  práva  samosprávy  a  místních
obyvatel vůbec.

To,  že stále  uhýbáte  od detailního  rozboru §15 naznačuje,  že smyslem Vaší  TZ bylo   podpořit
dobrou věc, což jste ale učinil bez hlubší znalosti věci a de facto tím nahráváte ani nevíte komu.
Velice děkuji za Vaše ujištění, že se hodláte do hloubky seznámit se zněním novely a vyvážit Vaše
tisková vyjádření tak, aby bylo jasné, nechcete chránit přírodu na úkor jejich obyvatel. Bohužel,
znění  z  dílny  Poslanecké  Sněmovny  (potažmo  ministra  Brabce)  právě  toto  činí  a  Vy  k  tomu
přispíváte veřejnými prohlášeními.

Naše ekologické sdružení se snaží vnést do veřejného povědomí pokoj a zchladit  vyhrocené snahy
rigidních ochránců přírody (kteří by nejraději všechny místní obyvatele někam odsunuli) a kteří
obyčejně  nemají  skutečný  praktická  vztah  ke  krajině  jako  živitelce,  jakkoliv  jsou  tito  někdy
ověnčení akademickými tituly. Vemte prosím na vědomí, že mezi našimi členy jsou také profesoři
a řada praktikujících ochránců přírody.

Děkuji Vám také za příslib, že nás v této aktivitě podpoříte a v rámci svého nabitého kalendáře
neleznete trochu času na spolupráci.

Můžeme se takto dohodnout???

S pozdravem Martin Klewar 


