
Osm let zastávám ve vinařské obci Mutěnice
funkci místostarosty. Právě vinařství je domi-
nantou naší obce, což dokládá zhruba 350 ha
půdy osázené vinnou révou, z větší části v drž-
bě drobných malovinařů. V lokalitě zvané Bůdy,
která leží na velmi frekventované vinařské cyk-
lostezce, se nachází více než 500 vinných skle-
pů. Při mém nástupu do funkce místostarosty
v roce 1998 chybělo této lokalitě vybavení inže-
nýrskými sítěmi. 

V první fázi obec zpraco-
vala projekt, který tuto prob-
lematiku řešil. Tuto oblast
jsme pomocí dotací z růz-
ných ministerstev postup-
ně odkanalizovali a vybavi-
li vodovodním řadem. Na
závěr jsme získali prostřed-
ky z evropského programu
SAPARD, takže jsme mohli
celou lokalitu pokrýt sítí no-
vých vozovek. Tím jsou ne-
jen vytvořeny příznivé pod-
mínky pro cykloturistiku
a turistiku za vínem, ale
obec tak zároveň pomohla
drobným vinařům ke snad-
nější prezentaci jejich celo-
roční námahy.

Petr Bíza
40 let, ženatý, syn Petr 12 let, dcera Markéta 17 let

Vzdělání: střední ekonomická škola
Zaměstnání: místostarosta obce Mutěnice
Veřejné aktivity: předseda MO KDU-ČSL Mutěnice, člen
OV Hodonín, člen KV Jihomoravského kraje, manažer fotbalového
klubu Mutěnice

Evropská l idová strana:
Rozvoj udržitelného zemědělství v Evropě je
pro nás prostředkem k zajištění toho, že bu-
doucí generace budou také moci užívat výhod
jedinečných přírodních zdrojů Evropy.
Je nutno podporovat úlohu zemědělců jako
ochránců venkova. Kromě úsilí o co největší
využití půdy musíme podporovat zemědělce,
aby aktivně uchovávali venkovskou krajinu
a biologickou rozmanitost a používali výrob-
ky šetrné k životnímu prostředí.
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HODONÍNSKO

Evropský volební program KDU-ČSL prosazuji v rámci nejsilnější parla-
mentní skupiny Evropské lidové strany-Evropských demokratů. Priority naší ELS-ED jsou
efektivní cestou ke zlepšení hospodářské i společenské situace v regionech i v České re-
publice. Každé zlepšení doma je přínosem současně i pro Evropskou unii jako celek. Vel-
kou výhodou pro mou práci je to, že se mohu opírat při jednáních v Evropském parlamentu
také o zkušené komunální politiky, odborníky z KDU-ČSL a další osobnosti. 

Zuzana Roithová

S rodinou na horách

Naše „nej“

Milí přátelé, 
Jihomoravský kraj má
v rámci České republi-
ky několik „nej“ –  má
bezkonkurenčně nej-
větší rozlohu vinohra-
dů (96%), nejlepší víno, nejvíce památek
UNESCO i slunných dní v roce, ale také nejpřá-
telštější a nejpohostinnější lidi s nejsilnějším
vztahem k místu, kde žijí – to ví každý, kdo
alespoň jednou navštívil náš kraj a především
právě Hodonínsko.

Náš kraj má však také jedno „nej“, o kterém
se možná příliš neví  – je totiž nejúspěšnějším
krajem z hlediska získávání finančních pro-
středků z EU! To svědčí nejen o skutečnosti,
že dokážeme připravit a realizovat kvalitní pro-
jekty, ale také využít pomoci našich zástupců
v Evropském parlamentu.

Jedno „nej“, které se týká právě Hodonín-
ska, však bohužel není radostné – totiž míra
nezaměstnanosti v rámci kraje je v jeho jiho-
východní části, tedy na Hodonínsku, největší.
Příčinou může být nedostatek pracovních pří-
ležitostí v blízkosti slovenských a rakouských

hranic, špatná infrastruktura, krach tradičních
zaměstnavatelů apod. Je na nás všech – před-
stavitelích kraje a především osobnostech
z Hodonínska, které se představují na násle-
dujících stránkách, abychom hledali řešení, jež
povedou k rozkvětu celé oblasti.

S mnohým se už začalo. Mám velkou ra-
dost, že byly učiněny kroky směřující k vý-
znamnému rozvoji lázeňství přímo v Hodoní-
ně, a věřím, že pan starosta Koliba bude
i nadále dělat vše pro to, aby jihomoravské láz-
ně byly v budoucnu stejně významné jako na-
př. Luhačovice. 

Hodonínsko má v rámci KDU-ČSL ještě jed-
no „nej“ – největší, nejpočetnější okresní orga-
nizaci. A já jsem přesvědčený, že také místní
politici, se kterými se setkáte na stránkách
tohoto zpravodaje, jsou skutečně ti nejlepší!
V každém případě jsou to lidé se zkušenostmi
z komunální a v mnoha případech také krajské
politiky, kteří umí vzít věci za správný konec.
Také s jejich pomocí se budeme společně sna-
žit, aby Jihomoravský kraj a Hodonínsko svá
pozitivní „nej“ dále rozmnožovaly a navázaly
tak na naše „nej“ z krajských voleb, v nichž
KDU-ČSL dosáhla toho nejlepšího výsledku.

Váš hejtman
Stanislav Juránek



Naše královské město Hodonín má blízko ke
Slovenské republice i Rakousku. Není proto divu,
že přeshraniční spolupráce je pojmem, ke které-
mu máme blízko. Partnerskou smlouvu jsme uza-
vřeli se sousedním městem Holíčem v SR, dále
s rakouským městem Zistersdorf, italskou Catto-
licou a německým Stolberg/Harz. Hodonín je rov-
něž členem euroregionu Pomoraví/Pomora-
vie/Weinviertel, ve kterém předsedovi za českou
stranu – hodonínskému rodákovi a bývalému sta-
rostovi města Břeclav Miroslavu Ondrušovi –
mám tu čest dělat místopředsedu.

Začátkem prosince se k nám tradičně sjíždě-
jí vytrvalostní běžci z celé Evropy, aby zakonči-
li svoji sezónu Mezinárodním silničním během
Hodonín – Holíč – Skalica. Mezi běžci jsme uví-
tali i řadu významných osobností, např. před-
sedy vlád Vladimíra Špidlu, Mikuláše Dzurin-

du, ministry Jaromíra Šlinga a Bohumila Fiše-
ra, pravidelně závodí i jihomoravský hejtman
Stanislav Juránek.

Mezinárodní kontakty mají ale i svou prozaic-
kou stránku. Po vstupu do EU se nám otevřely
cesty k jejím fondům. V jejich čerpání se nám po-
dařilo zařadit se mezi nejúspěšnější města v ČR.
Po začátcích představovaných fondy CBC Phare
pokračujeme v čerpání prostředků z Interregu IIIA
a SROPu. Dosud jsme byli úspěšní žadatelé ve
13 projektech, na které nám byly přiděleny do-
tace v celkové výši přes 158 mil. Kč. I to je jed-
na z cest ke zvelebování našeho města. 

Hodonín je zatím jediným lázeňským místem
v kraji. Využíváme atraktivity vinorodé oblasti,
blízkého Baťova kanálu a aktivit na řece Mora-
vě. Nejbližší okolí je dosud zachovalou poklad-
nicí folklóru. Z bývalého průmyslového centra
jihovýchodní Moravy se snažíme postupně stát
centrem lázeňským a turistickým. Zde vidíme
šanci ke snížení vysoké míry nezaměstnanosti.
Je naším úkolem a cílem přetvářet Hodonín tak,
aby to skutečně bylo město k životu pro nás, pro
naše děti i pro všechny jeho návštěvníky.

Ing. Jiří Koliba
48 let, ženatý, 3 děti: Tomáš 19 let, Martin 13 let, Kamila 10 let

Vzdělání: Stavební fakulta VUT Brno, obor pozemní stavitelství
Zaměstnání: starosta města Hodonín, stavební inženýr, soudní
znalec z oboru ekonomika – ceny a odhady, se specializací na
nemovitosti a oceňování podniků, předseda Sdružení obcí a měst
Jižní Moravy
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Ing. Anna Matějková 
51 let, tři dcery (20, 22, 24 let)
Vzdělání: Stavební fakulta SVŠT v Bratislavě
Zaměstnání: obchodní manažer u stavební firmy „SWIETELSKY
stavební s.r.o.“ oblast Hodonín
Veřejné aktivity: předsedkyně MO KDU-ČSL v Hodoníně, členka
OV KDU-ČSL, KV KDU-ČSL, členka Zastupitelstva města Hodonín
a Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Volební heslo:
„Netoužím po moci, ale pomoci“

Do politiky jsem vstoupila v roce 1989 jako
zakladatelka OF v Hodonínských cihelnách. By-
la jsem zvolena do Zastupitelstva města Hodo-
nín. Vstup do politiky pro mne znamenal žít ješ-
tě více pro druhé a realizovat plány, které byly
před r. 1989 neuskutečnitelné. Byla jsem inici-
átorem založení MŠ s křesťanskou výchovou.
V roce 2000 po smrti Josefa Luxe jsem se sta-
la členkou KDU-ČSL. Jako předsedkyně Komi-
se pro rozvoj města v Hodoníně se aktivně po-
dílím na rozvoji města včetně investic. Od
r. 2004 jsem členkou Zastupitelstva JmK, kde
se v komisi dopravy snažím prosazovat cyklo-
turistiku, dopravní obslužnost hlavně malých
obcí a větší opravy komunikací ve správě JmK.
Pracuji také v komisi územního plánování a ve
výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

EU výrazně podporuje v ČR budování infra-
struktury a projekty v oblasti dopravy, peníze na
ně čerpá z evropských fondů i JmK. Vstup do
EU vidím pozitivně téměř ve všech oblastech.
Volnost cestování, vzdělávání a pracovní příle-
žitosti jsou zdrojem rozvoje. Je však nutné v ČR
více podpořit zemědělství a drobné podnikání.

Evropská lidová strana prosadila v Evropském
parlamentu rozšíření EU. My křesťanští demo-
kraté se musíme snažit v Evropě co nejvíce pro-
sadit univerzální hodnoty, jako jsou např. lidská

práva, solidarita a svoboda. Rovnost mezi že-
nami a muži nejen v politice je také záležitostí
lidských práv a zároveň předpokladem trvale
udržitelného rozvoje.

Snažím se v každé mé práci zajišťovat rovnost
příležitostí, odstraňovat jakoukoliv diskriminaci.

Myslím, že je u nás v politice málo žen. Čas-
to mi chybí v zákonech pohled ženy a jejich do-
pad na rodinu. 

Evropská l idová strana:

S ohledem na sociálně integrovanou a sou-
držnou Evropu se angažujeme za „spravedli-
vý osud pro každého“. Proto je nutno klást
zvláštní důraz na boj s vyloučením ze společ-
nosti, které postihuje v současné době stále
více lidí, ženy, mládež i menšiny.

J. Koliba předává G. H. Poetteringovi symbolický
klíč od města

Evropská l idová strana:
Turistika tvoří 5% pracovních míst ve Spole-
čenství a má důležitý dopad na úroveň regio-
nální zaměstnanosti. Pro zvýšení evropského
turistického potenciálu, a tím pro podporu
historického, kulturního a gastronomického
bohatství evropských regionů, by měla mít EU
možnost zvolit ty nejlepší zkušenosti ke ko-
ordinaci úsilí směřujícího k dynamické a kva-
litní turistice.

Koncert dobré vůle na Velehradě
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Mgr. Renata Smutná
43 let, vdaná, syn a dvě dcery

Vzdělání: Filozofická fakulta MU Brno – etnografie a folkloristika
Zaměstnání: poradkyně ministra
Veřejné aktivity: členka Zastupitelstva města Strážnice – práce ve
školské a kulturní komisi, místopředsedkyně KDU-ČSL okresu Hodonín

Ing. Jiří Uřičář
58 let, ženatý, 6 dětí (5 dcer, 1 syn)

Vzdělání: Vysoká škola zemědělská Brno

Při práci na ministerstvu zahraničních věcí se
mi dostalo mimořádné příležitosti navštívit –
byť jen letmo – poměrně velké množství růz-
ných zemí světa. Tato velká, cenná zkušenost
mi potvrdila to, co jsem už od dětství tušila
a podvědomě už tehdy věděla: jedním z největ-
ších a nejtrvalejších bohatství člověka je jeho
domov. Místo, kde má své kořeny, kde dostal
do vínku všechno nejdůležitější, co se od něj
v dospělosti bude požadovat. Řeč, výchovu,
žebříček hodnot, způsob nazírání na svět. Mís-
to, kde se formovala jeho duše. 

Když víte, kam patříte, tak se nikde na světě
neztratíte. Konfrontace či dokonce prolínání kul-
tur pak jednoznačně vede pouze k vzájemnému
obohacení.

Když umře písnička, umře prý
srdce. Jsem velmi ráda, že žiji
v nesmrtelném kraji, na Slovác-
ku, kde – díky lásce a úctě zdej-
ších lidí k tradici – nejen písnič-
ka je stále živá. 

Evropská l idová strana:
Bohatství Evropy spočívá v její kulturní spe-
cifice a rozmanitosti. Je nutno uchovat toto
společné dědictví a vytvořit evropský kultur-
ní prostor s viditelnou přítomností. Je nutno
rozhodně podporovat rozličné jazyky a regio-
nální kulturu Evropy. Pochopení evropského
historického a kulturního dědictví by mělo za-
hrnovat zvláštní pozornost věnovanou střed-
ní a východní Evropě, která byla až do zno-
vunastolení pluralitní demokracie často
přehlížena. 

! Po ukončení studia v r. 1973 jsem pracoval
v zemědělské prvovýrobě, po změně společen-
ských poměrů na okresním pracovišti MZe, od
r. 1992 jsem byl celé volební období poslancem
PS PČR, poté na okresním úřadě v Hodoníně. Po
zrušení okresních úřadů jsem kandidoval v ko-
munálních volbách do místní samosprávy, kde
doposud vykonávám funkci starosty obceTva-
rožná Lhota. Kromě toho vykonávám i funkci
jednatele mikroregionu Strážnicko, který sdru-
žuje deset okolních obcí. Angažuji se i ve veřej-
ných politických činnostech, jsem předsedou
místní organizace KDU-ČSL a místopředsedou
okresní organizace.
! Vstupem ČR do EU se otevřela možnost čer-
pat podporu i z fondů EU, což se snažíme vy-

užívat jak přes DSO Strážnicko, tak i prostřed-
nictvím MAS (místní akční skupina), jejímž čle-
nem je i naše obec.

Prvořadým úkolem mé práce v této funkci je
stabilizace občanů v našem „kraji“ jak po strán-
ce hospodářské, tak kulturní i duchovní, a vy-
tvořit tak základy k postupnému rozvoji života
na venkově.

Evropská l idová strana:
Aby bylo možno zajistit životaschopné a so-
ciálně soudržné venkovské oblasti, musí být
vytvořena nová všeobecná politika rozvoje
venkova. Cílem je stimulovat víceúčelovost,
rodinné podnikání a venkovský průmysl, a tím
podporovat zaměstnanost a předcházet vylid-
ňování venkova. Vezmeme-li v úvahu, že 50%
venkovské populace je starší než 50 let, bu-
deme klást zvláštní důraz na podporu mladých
zemědělců a na zajištění vzdělávání. Kromě
toho je nezbytně nutné podporovat využití vše-
ho lidského potenciálu ve venkovských ob-
lastech.

U větrného mlýna v Kuželově s Františkem Okénkou
Krojované hody v Tvarožné Lhotě 

V mauretánské poušti
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Martin Bedrava 
44 let, ženatý, 3 děti 
Vzdělání: vysokoškolské 
Zaměstnání: vedoucí oblasti Správy a údržby silnic JmK
Veřejné aktivity: místopředseda MěO KDU-ČSL ve Veselí n. Moravou,
člen předsednictva Župy Velehradské a sekretář Jednoty Orel Veselí
n. Moravou, zapojuje se do práce v chrámovém sboru a interligovém
družstvu žen

Václav Salajka
41 let, ženatý, dvě děti (Věra 16 let, Jiří 15 let)

Vzdělání: Střední průmyslová škola, v současnosti VŠ sociální
Zaměstnání: ředitel Oblastní charity Hodonín
Veřejné aktivity: předseda MO KDU-ČSL Dolní Bojanovice

Pocházím ze slovácké obce Kněždub v podhů-
ří Bílých Karpat. Svojí prací ve veřejných funkcích
se snažím přispět k rozvoji tohoto malebného,
avšak trochu opomíjeného koutu naší vlasti. Ny-
ní již více než dvacet let žiji ve městě Veselí nad
Moravou, které je významným dopravním uzlem
jižní Moravy. K rozvoji turistického ruchu tohoto
regionu, postiženého vysokou mírou nezaměst-
nanosti, přispěla postupná obnova Baťova kaná-
lu pro rekreační plavbu. Za pomoci prostředků
EU byla vybudována přístaviště na Baťově kaná-
le ve Veselí nad Moravou, Petrově, Strážnici, by-
ly pořízeny lodě na rekreační plavbu ve Veselí nad
Moravou a Hodoníně. Dochází k budování po-
třebné infrastruktury a tím i vzniku nových pra-
covních příležitostí. Připravujeme budování rych-
lostní komunikace R55, jejíž výstavba bude také

realizována z prostředků EU v období 2007-2013.
Postupně probíhají rekonstrukce silnic II. a III.
třídy, které jsou v majetku JmK.

Do komunální politiky jsem vstoupil proto, že
chci mít vliv na chod věcí veřejných a není mně
jedno, co se ve městě děje. V letech 1998 až
2002 jsem vykonával funkci starosty města Ve-
selí nad Moravou. Po vzniku krajského uspořá-
dání jsem se zapojil i do práce v krajském za-
stupitelstvu, jsem členem komise regionálního
rozvoje. Ve svém životě se držím zásady „co ne-
chceš, aby druzí činili tobě, nečiň ani ty jim“. 

Evropská l idová strana:
Ekonomická a sociální politika soudržnosti
v EU hraje důležitou roli v méně vyvinutých
regionech, protože snižuje rozdíly v rozvoji
mezi nimi a umožňuje regionům žít a pro-
sperovat. Jsou tak klíčovým prvkem v proce-
su směřujícím k stabilní, sociálně integrova-
né a soudržné Evropské unii.

Dne 15. května jsme si připomněli již 115. vý-
ročí vydání papežské encykliky Lva XIII. Rerum
novarum. Tato encyklika začíná právě těmito slo-
vy: „rerum novarum“ – dychtění po novotách,
a ani po 115 letech nepozbyla významu. Vždyť
dychtění po novotách je nám lidem této doby
vlastnější a bližší než kdy dříve. Toto „dychtění“
jde ruku v ruce s technickým rozvojem, které-
mu každý chceme stačit, abychom se v případě
„nestačení“ nestali lidmi druhé kategorie. Ne
vždy je to však správný názor. Vždyť Bůh nás
stvořil takové, jací jsme, k obrazu svému. 

Tato encyklika se nezabývá novinkami v tech-
nice, jak by se na první pohled zdálo, ale hlav-
ně klade důraz na uspořádání společnosti a vy-
rovnání se s novými problémy, které tato doba
přinesla. Obrací se proti řešení, které nabízí so-
cialismus. Rerum novarum nastavilo směr k so-
ciálně tržnímu hospodářství. Tento směr je zá-
sadní i pro politiku křesťanských demokratů
a týká se širokého spektra činností v naší spo-
lečnosti. Politika protkává životy lidí, kteří mají
i v dnešní době chuť odvést svůj nenahraditel-
ný díl práce pro obecné blaho. 

A tak společné úsilí při tvorbě např. volební-
ho programu v naší vesnici, při práci v zastupi-
telstvu, v komisích, ale také při přípravě a usku-
tečňování různých společenských událostí nám
dává plně pocítit sounáležitost nejen se všemi
členy MO KDU-ČSL a všemi občany naší ves-

nice, ale dnes i šířeji se všemi Evropany. A věř-
te, že to má svůj smysl a význam. 

Členství naší země v EU nám přináší mnoho
nových příležitostí a možností, důležitá je pro
nás i finanční podpora, kterou můžeme využí-
vat. Peníze z Evropských fondů přispívají k roz-
voji měst, obcí a neziskového sektoru. Pro
některá charitní zařízení jsou tyto zdroje 
důležitým impulzem k započetí nebo zkvalitně-
ní služeb, které nabízejí. Z vlastní zkušenosti mo-
hu ocenit přínos, který přináší předávání infor-
mací a zkušeností mezi jednotlivými členskými
státy EU prostřednictvím výměnných stáží na-
šich zaměstnanců.

Evropská l idová strana:
Být opravdu sociální znamená vytvářet pra-
covní příležitosti a snižovat nezaměstnanost.
Tržní ekonomika založená na principech zod-
povědnosti jednotlivce, konkurenci a ryzí so-
ciální zodpovědnosti je nejlepším způsobem,
jak podporovat větší růst v začleňující spo-
lečnosti.


