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Vážený pane předsedo vlády,

rád bych Vám vyjádřil uznání za postup a opatření ke zvládnutí epidemie coronaviru. Již
nyní vláda správně uvažuje o opatřeních, která bude nutno zavést při obnově hospodářství. 
Doporučuji, abyste v rámci těchto opatření dobře promyslel, jakou cestou se má vláda ubírat
v oblasti  lesního a vodního hospodářství  a  v ochraně přírody.  Upozorňuji,  že ještě před
vznikem epidemie   některá  ministerstva  naprosto selhala  a  že  jejich špatná práce   může
příští  postup  zcela  narušit.  Mám  na  mysli  zejména  dvě  ministerstva  a  to  ministerstvo
životního prostředí a ministerstvo zemědělství, která v uplynulých letech přivedla ke zkáze
naši  přírodu,  krajinu,  lesy,  vodní  hospodářství  a  produkci  dřeva.  Poškodila  také domácí
potravinářskou a zemědělskou produkci. Vinou těchto ministerstev se zhoršily klimatické
podmínky  a  prohloubil  se  nedostatek  vláhy.  Jejich  nesprávným  jednáním  a  nečinností
vzniklo již dříve velké napětí a velké problémy. Zejména   je nutno upozornit na naprosté
selhání  při  řešení  současné  kůrovcové  kalamity,  která  vznikala  již  před  15-20  lety  a
nečinností  ministra  Richarda  Brabce  a  jeho náměstků za  posledních  5-15 let  vyústila  v
současnou devastaci  lesů a přírody.  Odpovědní  pracovníci  zdůvodňují  nový stav lživým
tvrzením o vlivu globálního sucha a zamlčují, že trestuhodně a záměrně zanedbali ochranná
opatření. Na této kalamitě mají vinu ministři zemědělství Marian Jurečka a Miroslav Toman
a jejich náměstci pro lesní hospodářství. Těmto funkcionářům bylo známo již před lety, jak
je  nutno   v  nastalých situacích  postupovat,  avšak  doporučení  ignorovali.   Je   nezbytné,
abyste do vedení těchto ministerstev  jmenoval nové schopnější politiky a odborníky.
 
K činnosti těchto dvou ministerstev by mělo podstatně náročněji přistupovat ministerstvo
financí,  kterému  jsou  známy  nepříznivé  současné  budoucí  finanční  dopady  a  škody
v objemu desítek miliard Kč a ministerstvo průmyslu a obchodu neboť přehlížejí,  které
organizace  na  špatném  postupu  vydělávají.  Do  vládních  opatření  doporučuji  zahrnout
investice do zpracování dřeva, poněvadž vývoz dřeva za nízké ceny je špatným řešením.
Bude nutno odlišně přistupovat k domácím i evropským dotacím a podstatně náročnější
postup by měly zavést také všechny stupně našich soudů, policie, prokuratury, kontroly a
státní správy.
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