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Dilema ČSSD. Máme Emmerové
vyplatit čtvrt milionu korun?

Zápisník

Stráský v akci.
Kácí se les
a létají třísky
Jaroslav
Nedvěd
redaktor
MF DNES

ový šéf Národního parku Šumava Jan Stráský
má černé na bílém, že
porušil zákon. Glejt mu na to vystavila Česká inspekce životního prostředí za to, že v rezervaci
zahájil chemickou válku s kůrovcem. Pozoruhodné vysvědčení
po několika týdnech ve funkci.
Zastánci Stráského si stěžují,
že jakmile převzal vládu nad
správou parku, je proti němu vedena kampaň. Teď je ale vidět,
že se Stráský umí svým kritikům
postarat o munici. Především
tím, že se rozhodl postupovat
podle rčení: Když se kácí les, létají třísky!
Do nekonečna je možné probírat odlišné pohledy na správu
šumavského parku. Do nekonečna lze zvažovat, zda mají pravdu Stráský, politici, starostové
nebo vědci, ochránci a aktivisté.
Vždycky se najdou argumenty zpochybňující tvrzení jedněch nebo druhých. Při tom přetahování by ale mělo být jasné,
že víc než kůrovec může škodit
chemická válka s kůrovcem. Že
zákon platí i pro šéfa správy parku. A že vypadá divně, když inspekce životního prostředí musí
jednat o postihu za to, co předvedli lidé, kteří pečují o přírodní
rezervaci.

N

Je to kuriózní politická otázka. A zároveň problém,
jaký socialisté od doby, kdy ovládli Plzeňský kraj,
řešit nemuseli. Nyní mají rozhodnout, zda bývalá
hejtmanka dostane odměnu za práci pro kraj.
PLZEŇ Krajští zastupitelé ČSSD do
příštího týdne potřebují najít odpověď na otázku, zda schválí čtvrtmilionovou odměnu bývalé hejtmance a dnešní poslankyni Miladě Emmerové. Ta se rozhodla sama vyzvat zastupitele, ať zváží, zda jí odměnu dají.
Emmerová je přesvědčena, že si
peníze za svou práci, kterou dovedla jako hejtmanka od roku 2008 do
září 2010, zaslouží. Ale většina radních kraje zřejmě neví, jak se k ná-

vrhu postavit nebo to nechtějí přiznat. Může za tím být i obava z reakce veřejnosti.
Že se jedná o horký brambor, dokládá skutečnost, že krajská rada k
věci nezaujala stanovisko.
Předchůdce Emmerové Petr Zimmermann z ODS řekl, že případnou
odměnu političce mělo vedení kraje vyřešit dřív. Tvrdí, že je nedůstojné se o tom dohadovat dnes.
Hejtman Milan Chovanec sice
prohlásil, že on by o odměnu nežá-

dal, ale zda bude pro vyplacení prémie své předchůdkyni, říct nechce. Hejtman tvrdí, že klíčový
bude výsledek jednání klubu zastupitelů ČSSD. „Svůj názor sdělím
nejprve klubu a potom na zastupitelstvu. Uvidíme, jestli s ním obstojím,“ prohlásil Chovanec.
Předseda klubu zastupitelů náměstek hejtmana Jaroslav Bauer
se také zdráhá říci jasné slovo. „Nemám na to vyhraněný názor,“ uvedl Bauer.
Opoziční ODS bude spíš proti vyplacení odměny. „Zdá se mi to nevkusné. Zvlášť v době, kdy se snažíme šetřit na všech frontách,“ řekl
Miroslav Jaroš (ODS). Ten pokládá
za nešťastné, že s nápadem hlasovat o odměně přišla Emmerová

sama. „Pokud by návrh předložilo
vedení kraje a zdůvodnilo jej, tak
by to vypadalo lépe,“ sdělil Jaroš.
Předsedkyně klubu zastupitelů
KSČM Zdeňka Hornofová řekla, že
ona je pro peníze pro bývalou
hejtmanku schválit. „Zákon to
umožňuje a já osobně bych souhlasila. Jsem přesvědčena, že si bývalá hejtmanka všechny peníze nenechá a jako dary pošle určité částky
dál,“ uvedla Hornofová.
Bývalý hejtman Petr Zimmermann považuje celou záležitost za
problém ČSSD zejména proto, že
socialisté mají jednobarevnou krajskou radu a nejvíc hlasů v zastupitelstvu. „Jakmile se taková záležitost rozpatlá, tak to nevypadá dobře. Vidím to jako malichernou pů-

tku v ČSSD,“ konstatoval Zimmermann. Ten se domnívá, že socialisté měli otázku případné odměny
Emmerové vyřešit při jejím odchodu z hejtmanství. „Teď se budou
dohadovat. To, že se to řeší dneska, mi připadá nedůstojné. Začne
to dostávat úplně jiné obrysy,“ konstatoval Zimmermann.
Možnost získat odměnu dává zákon hejtmanům, kteří se vzdali funkce nebo byli odvoláni. Zastupitelé
přitom mohou schválit částku do
výše tří hejtmanských platů. Ty se v
případě Emmerové pohybovaly kolem 80 tisíc korun. Jaroslav Nedvěd
Zaslouží si bývalá hejtmanka
odměnu? Co si o věci myslíte vy?
Pište na jaroslav.nedved@mfdnes.cz

Filmový festival

Hrákulu zahájil
Tmavomodrý svět
V Hradišti v pondělí odstartoval
11. ročník tradičního filmového
minifestivalu Hrákula. Jako první organizátoři promítali válečný
film Tmavomodrý svět. Novinkou festivalu je jeho rozdělení do
dvou částí. První se koná na tradičním místě v Hradišti u jezu,
druhá se uskuteční v loděnici vodáckého klubu TJ ČSAD Plzeň
mezi papírenskou lávkou a Kostelem svatého Mikuláše. Tady se
bude promítat od 15. do 25. června. Obě části nabídnou celkem
sedmnáct filmů. Diváci mohou
zhlédnout například české snímky Kajínek či Nevinnost. Ze zahraničních si mohou vybrat například snímek Počátek s Leonardem DiCapriem nebo Big Lebovski s Jeffem Bridgesem. Vstupné
je 25 korun. Výtěžek půjde na pomoc neziskovému sektoru. (ban)

Krátce
PLZEŇ

Klubovnu si
vymalovali po svém

Festival zahájil Tmavomodrý svět.
Foto: Jiří Bervida, MF DNES

V nízkoprahovém zařízení pro
děti a mládež Pixla v Plzni se
uskutečnil projekt nazvaný
„Pixla plná barev“. „Vzhled klubu připadal návštěvníkům klubu příliš ‚okoukaný‘, proto
jsme se rozhodli, že společnými silami image klubu změníme,“ vysvětlila koordinátorka
zařízení Irena Grunclová. Návštěvníci klubu se mohli zapojit
do vybírání návrhů a přípravy
na malování, realizaci návrhů
pak provedli studenti třetího
ročníku Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy – Zámeček v rámci své školní praxe.
(ban)

U Valíku nohu z plynu. Jen osmdesát
ÚTUŠICE (pek) Vyhořelé místo na
dálničním obchvatu Plzně poblíž
tunelu Valík nebude do konce června opravené. Znamená to, že i při
prázdninovém stěhování národů
budou auta jezdit obousměrně maximálně osmdesátkou jen po jedné polovině dálnice.
V červnu se oprava s největší
pravděpodobností neuskuteční,
rádi bychom ji však zahájili v letních měsících,“ uvedla včera Martina Vápeníková z centrály Ředitelství silnic a dálnic v Praze.
Všechna omezení má na svědo-

mí květnová nehoda kamionu, kterému na 73. kilometru dálnice D5
explodovala levá přední pneumatika. Kolos, který vezl tlakové láhve,
se na dálničním mostě pod Valíkem dostal do protisměru, kde po
nárazu do betonových svodidel
vzplál a plné tlakové láhve začaly explodovat. Poslední ochlazovaná láhev plynu dohořela po 24 hodinách.
I když podle optimistických odhadů mohla oprava dálnice, mostu i dalších ohořelých součástí dálnice skončit do konce června, mě-

síc po havárii se na místě nehody
stále nic neděje.
„Čekáme na detailní posudky o
poškození mostu. Konstrukci mostu po požáru posuzují na ČVUT, požární a výzkumný ústav stavební vyčísluje škody vzniklé požárem a jednáme i s projektantem o nutném
rozsahu prací,“ řekla Vápeníková.
Při hrozivě vypadající havárii nebyl nikdo zraněn. První odhady
škod krátce po nehodě se pohybovaly kolem 15 milionů korun. Opravu dálnice by měla zaplatit pojišťovna, u které byl kamion pojištěný.
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Použití pesticidů bylo nezákonné
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Projekt na tribuny získalo
město od Viktorky za korunu

heute

ŠUMAVA Česká inspekce životního
prostředí potvrdila, že správa Národního parku Šumava porušila
použitím jedovatých pesticidů zákon. Inspektoři teď zahájí řízení o
udělení pokuty. Na rozmístění otrávených lapáků a trojnožek proti
kůrovci upozornilo na začátku
května ekologické Hnutí DUHA.
Inspekce zatím nenařídila okamžité odstranění lapáků napuštěných pesticidy. O tom se rozhodne
až v řízení o udělení či neudělení
výjimky. Ředitel Národního parku
Šumava Jan Stráský ji totiž stále
nemá. Pesticidy jsou tedy v národním parku stále rozmístěny nezákonně.
Stráský již dříve přiznal, že k použití chemických látek dal pokyn,
aniž by k tomu měl potřebnou výjimku, která by použití chemikálií
legalizovala.
„Věděl jsem, že nemám výjimky. Chemie ale nebyla použita v
prvních zónách a mokřadech. Kdybych chtěl umístit do parku fero-

» Pokračování ze str. B1
Pro stejnou nemocnici zpracovávala Michálkova firma Plzeňský projektový a architektonický ateliér,
předchůdce Ingemu, také projektovou dokumentaci. Michálek uvedl,
že tehdy byl pouze řadovým členem ODS. I klatovskou nemocnici
stejně jako plzeňské tribuny staví
firma Metrostav.
„Firma Plzeňský projektový a architektonický ateliér vznikla ze Stavoprojektu, který má 50letou histo-

rii, a v Plzni ještě před tím, než
jsem se já stal jejím majitelem a
než jsem vstoupil do ODS, projektovala třeba domažlickou nemocnici
či plzeňskou gynekologii. Ten projektový ateliér dělal hodně staveb,
a to, že se změnil majitel, s tím nesouvisí. Já nemůžu těm padesáti lidem říci, pánové a dámy vzhledem
k tomu, že já jsem členem ODS a
byl jsem zvolen, tak nemůžeme
pracovat na veřejných zakázkách,“
popsal Michálek. Jitka Šrámková

Proti kůrovci Ředitel NP Šumava nechal podle hnutí DUHA rozmístit
stovky otrávených tzv. lapáků a trojnožek.
monové lapače, jak mi spočítali odborníci, tak by se na Šumavu ani
nevešly,“ uvedl již dříve Stráský.
Chemický postřik podle ekologů nezabije pouze kůrovce, ale veškerý hmyz, který s ním přijde do
kontaktu.

Foto: Hnutí DUHA

„Obětí se vždy stanou ve významném množství i druhy, které
kůrovce požírají - střevlíci, lumčíci,
pestrokrovečníci, chalcidky a mnoho dalších,“ uzavřel Jaromír Bláha
Petra Petříková
z Hnutí DUHA.
iDNES.cz

