Evropský volební program KDU-ČSL prosazuji v rámci nejsilnější
parlamentní skupiny Evropské lidové strany-Evropských demokratů. Naším
cílem je zlepšování životních podmínek pro téměř půl miliardy občanů.
Solidarita bohatších regionů s chudšími je mocným impulsem také pro
rozvoj hospodářství a zlepšení životního prostředí i v našich krajích. Každé
zlepšení u nás doma bude znamenat také pokrok pro Evropskou unii jako celek.
Šumpersko je oblastí, kde lidé pohotově využili mnohé příležitosti po našem vstupu do
Evropské unie. Obdiv patří zejména zdejším komunálním politikům, protože se dokázali poprat
se všemi překážkami a otevřeli si cestu k finanční pomoci pro rozvoj v obcích ku prospěchu
jejich občanů. Zkušenosti Jaroslava Balhara, Františka Kubíčka, Jaromíra Mináře, Libuše
Plhalové, Lubomíra Sommera, Oldřicha Tanerta a mnohých dalších jsou pro mne důležitou
oporou také při mé službě v Evropském parlamentu. V tomto regionu spolupracuji po mnoho
let zejména se senátorem za obvod Šumperk Adolfem Jílkem. Jako bývalý starosta a předseda
okresního úřadu uměl výborně rozpoznat, jaké důsledky bude mít ten či onen zákon přijímaný
senátem na prosperitu Šumperska a Jesenicka. A dnes jsem vděčná i za jeho stanoviska
k evropské legislativě.
Jako praktický politik důsledně střeží možnosti, které má jeho region při čerpání
prostředků z fondů EU. Vážím si toho, že stál u vzniku Místního evropského informačního centra v Šumperku a také oceňuji jeho vliv na otevírání hranic směrem do Polska.
S jeho přispěním byly vybudovány nové hraniční přechody a cyklistické stezky. Oceňuji
jeho hluboké znalosti, které se projevují také v diskusích s občany. Například při debatách
o problému zaměstnanosti upozorňuje na příležitosti, které nabízí jednotný vnitřní trh EU
pro podnikavé lidi v regionu. Vážím si takovéhoto přístupu místních politiků. Vedle
kritického hodnocení hledají a navrhují taková řešení, která skýtá naše účast ve společném
evropském hospodářství.
Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu
Šumpersko a zejména Jesenicko patří mezi ekonomicky nejchudší regiony
naší země. A to v řadě ukazatelů. Nejdůležitější je však míra nezaměstnanosti.
Proto jak celostátní, tak krajské orgány věnují zvýšenou pozornost tomuto území.
Evropské dotace jsme ve zvýšené míře směřovali právě do tohoto regionu. Využití
peněz z bruselských fondů bylo všestranné: přímá podpora začínajících a malých
i středních podnikatelů na nákup strojů a zařízení, obnova a rekonstrukce silnic,
včetně zlepšení průchodnosti hranice s Polskem. Samozřejmě (v Jeseníkách jak jinak) nemalé
prostředky směřují do posílení a rozvoje cestovního ruchu. Aby tato finanční „injekce“ zůstala
i nadále zachována, je nutná spolupráce s centrálními orgány, zejména pak s naším parlamentem.
Vážím si proto trvalého zájmu senátora Ády Jílka o tuto problematiku a také jeho konkrétních snah
o zjednodušení postupů při čerpání dotací tak, aby v letech 2007–2013 evropské finance výrazně
pomohly zlepšit život lidí na Šumpersku a Jesenicku. Jsem přesvědčen, že společně to dokážeme.

Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
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Ing. Adolf Jílek
57 let, ženatý, 4 synové
Bydliště: Dolní Studénky
Vzdělání: VUT Brno, fakulta strojní, obor konstrukce potravinářských
a chemických strojů
Zaměstnání: senátor za Jesenicko a Šumpersko
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Dvakrát o dopravě
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Dopravní infrastruktura hraje klíčovou úlohu
při rozvoji méně rozvinutých regionů a domnívám se, že sem by měly směřovat prostředky
z fondů Evropské unie. Jako senátor jsem prosazoval a prosazovat budu dva důležité projekty – tunel pod Jeseníky spojující města Šumperk
a Jeseník a výstavbu cyklotras a cyklostezek.
Peníze z EU mohou k realizaci těchto projektů
výrazně pomoci.
Stavbu tunelu pod Červenohorským sedlem
jsem podporoval již v době, kdy jsem zastával
funkci přednosty Okresního úřadu v Šumperku.
Bohužel, v té době stavba tunelu narážela na odpor nejen ekologických aktivistů, ale také politiků ČSSD na Jesenicku. Nemusím připomínat,
že tunel by byl součástí životně důležité silnice
Mohelnice – Mikulovice.
Pouť v Rejcharticích

Snížení tlaku na životní prostředí a předcházení dopravním zácpám vyžaduje radikální změny našich dopravních prostředků a návyků a zejména racionálnější využívání jiných prostředků.
To představuje posun rovnováhy mezi dopravními režimy směrem k prostředkům méně znečišťujícím životní prostředí.

Na obavy „zelených“ ze zvýšení emisí projíždějících automobilů lze odpovědět velmi jednoduše. Auta spálí mnohem více pohonných hmot
při pohybu po nedostupných horských serpentinách, než při kratší cestě tunelem. Bát se nemusíme ani dramatického nárůstu počtu kamionů. Ty totiž jednak nemají kudy jezdit do Polska
kvůli nezpůsobilým hraničním přejezdům, jednak na polské straně v blízkosti Jesenicka neexistuje žádná významná destinace pro kamiony a hraniční území spadá do přírodního
ochranného pásma (Glucholazy).
Co se týče turistického ruchu cyklistů, často se
uvádí využití nepotřebných železnic. Objevuje se
mylný názor, že „rychlé přeměně nepotřebných železnic na zelené stezky brání zákon o drahách. Neumožňuje bezplatný převod…“ Dle mého názoru
se nejedná o problém zákona o drahách. Problém
spočívá v dosud malém zájmu obcí jednat s vlastníkem, v tomto případě se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Jako předseda správní rady
SŽDC jsem inicioval jednání s ministerstvem dopravy, které nyní na můj popud vypracovává metodiku rychlého převodu nepoužívaných kolejí na
obce a kraje. Prvním výsledkem bude v příštím roce otevřená cyklostezka Lupěnné – Hněvkov.

Ing. Jaroslav Balhar
43 let, ženatý, dvě děti
Bydliště: Bludov
Povolání: technik
Záliby: historie, kultura, cestování, tenis
Veřejné aktivity: neuvolněný místostarosta obce Bludov,
aktivity především v kulturní oblasti
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Bludov

Je naší povinností, jak z hlediska kvality života
evropských občanů, tak i budoucích generací,
vytvořit mechanismus, který poskytne naplnění práva na zdravé životní prostředí.

akce snad největším příspěvkem k ochraně životního prostředí v historii. Stavba kanalizace
má jednoznačně nejvyšší prioritu mezi všemi
projekty, které se dnes v obci realizují. Těmi dalšími jsou rekonstrukce 17 bytů a stavba multifunkčního sportovního areálu.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Jsem přesvědčen, že každý, kdo může nějakým
způsobem pomoci zlepšit život ve své obci či městě, měl by takto činit. Proto jsem se rozhodl vzdát
se části svého volného času ve prospěch obce,
kde jsem se narodil a žiji se svojí rodinou.
Naše obec usilovala dlouhodobě o vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.
Tato snaha byla za pomoci Evropské unie korunována úspěchem v roce 2004. Získali jsme finanční prostředky z nově otevřeného dotačního
programu OPI (operační program „Infrastruktura“) ve výši 75% celkových nákladů a 10 % od
SFŽP (Státní fond životního prostředí). Je třeba
říci, že tak výhodné finanční podmínky nezískala
zatím žádná jiná obec v našem regionu.
Realizace díla bude dokončena do konce tohoto roku a po zhruba ročním zkušebním provozu bude uvedena do řádného užívání. Pro
obec Bludov se statutem lázeňské obce je tato
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František Kubíček
56 let, ženatý, dvě dospělé děti
Veřejné aktivity: předseda Okresní organizace KDU-ČSL v Šumperku, člen KV KDU-ČSL v Olomouci, čtvrté volební období uvolněný
starosta obce Písařov, neuvolněný radní v Zastupitelstvu Olomouckého kraje, s náměstkyní hejtmana MUDr. Jitkou Chalánkovou spolupracuje v oblasti životního prostředí a rozvoje venkova.
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Zajímám se o problematiku veřejné správy
a EU v různých oblastech, kde se snažím postupovat a využívat dlouholeté zkušenosti. Jako
zastupitel Olomouckého kraje jsem měl možnost
se účastnit open days 2005 v Bruselu a studijní cesty v oblasti jihozápadního Irska. Projekty
EU jsou cíleně nastartovány a bude velmi záležet na jednotlivých členských státech, jak jsou
připraveny se do europrojektů zapojit. Osobně
se domnívám, že v rámci udržitelného rozvoje
regionů a lidských zdrojů v EU bude nutné sladit legislativní normy a odstranit rozbujelou byrokracii, které v současné době mohou tvořit ur-

Abychom směřovali k udržitelnému rozvoji v občany více zapojující společnosti, je nutno zajistit
makroekonomickou stabilitu, podporovat investice a snížit nepřijatelnou úroveň nezaměstnanosti. Naše vize se nespoléhá na stát, nýbrž na
volný trh, který má poskytnout růst, kvalitní příležitosti a sociální pokrok. Je to proto, že být
opravdu sociální znamená vytvářet pracovní příležitosti a snižovat nezaměstnanost. Tržní ekonomika založená na principech zodpovědnosti
jednotlivce, konkurenci a ryzí sociální zodpovědnosti je nejlepším způsobem, jak podporovat větší růst v začleňující společnosti.

čitá omezení v plném zapojení do projektů. Česká republika je přitom ve srovnání s některými
dalšími členskými státy Unie na zapojení do evropských projektů připravená dobře.

Okolí Šumperka

Jaromír Minář
63 let
Veřejné aktivity: třetí volební období neuvolněný starosta
za KDU-ČSL v obci Horní Studénky
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Horní Studénky

školu a místo ní vzniklo šest nových bytových
jednotek.
Nyní je naše obec zapojena do projektu „Podpora rozvoje informačních a komunikačních
technologií Štítecka“, který je dotován z EU.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Obec Horní Studénky v okrese Šumperk má
350 obyvatel. Přestože díky tomu patří k obcím s poměrně malým rozpočtem, nezůstává
se svým rozvojem nijak pozadu. Snažíme se,
aby se lidem v Horních Studénkách žilo dobře
a byli zde spokojeni. V posledních letech byl
v naší obci vybudován vodovod a kanalizace
s čistírnou odpadních vod, obec je také plynofikována. Podařilo se nám přestavět starou

Prioritou klubu ELS-ED je podpora lepších širokopásmových spojů a infrastruktury a rovněž
zlepšení elektronizace veřejné správy, zdravotnictví a školství, aby bylo možné poskytovat
snadno přístupné informace a lepší služby občanům.
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Libuše Plhalová
Veřejné aktivity: od roku 1998 starostka obce Vlčice
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V posledních letech jsme za pomoci dotace
z ministerstva financí vybudovali v obci místní
vodovod. Upravili jsme část zámeckého parku,
který je dominantou obce a byl v okolí zámku založen přibližně v roce 1836 a v letech 1844–46
rozšířen až na výměru 44 ha. Dotace na rozsáhlou úpravu jsme získali ze Státního fondu životního prostředí.
Ve stejném období jsme opravili budovu kulturního domu a podařilo se vzkřísit činnost
ochotnického divadelního souboru. Po částech
opravujeme místní komunikace, na které získáváme finance z ministerstva pro místní rozvoj.
Za finanční spoluúčasti Nadace OF Praha jsme
opravili dvoje boží muka, další byla opravena za
100% podpory krajského úřadu Olomouc. Další opravujeme za pomoci občanů Vojtovic, především těch, kteří v této místní části Vlčic vlastní rekreační domky.
Z dotačního titulu PHARE CBC jsme získali ze
zdrojů EU finance na akci „Vlčický rok“. Prioritou programu byla přeshraniční spolupráce
(česko-polské příhraniční regiony) v oblasti kultury a sportu s účastí českých a polských obyvatel. Proběhl turnaj v minikopané, bylo sehráno divadelní představení a vystoupil Vlčický
pěvecký soubor. Vše spolu s hosty z Polské republiky z Bialej – Wilkov.
V roce 2006 jsme získali dotaci z programu
SROP, což je jeden z dotačních titulů EU. Všeobecným cílem projektu je zpomalit a zastavit ná-

Aby bylo dosaženo lisabonských cílů a zvýšila
se produktivita, je důležité zaměřit se na posílení flexibility a bezpečnosti při práci, na podporu podnikání a rovněž na zlepšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných a na integraci lidí
vyloučených ze společnosti.

růst počtu sociálně vylučovaných nezaměstnaných osob – udržet zájem klientů o zaměstnanost
a pracovní návyky, zastavit proces sociálního vylučování těchto občanů a motivovat klienty ke
snaze vrátit se na trh práce a získat zaměstnání.
Získali jsme dotaci ve výši 3 990 000 Kč, obec
bude z vlastních zdrojů hradit 12 % z celkové
částky. Projekt umožní vytvoření 6 pracovních
míst po dobu tří let. Po celou dobu budou klienti školeni v cyklu teoretických přednášek, budou
se podílet na realizaci akcí při úpravách zeleně
krajinné a sídelní. Budou zakládat sbírkový sad
krajinných odrůd ovocných dřevin, budou provozovat cvičný a výukový sběrný dvůr.
Po celou dobu svého působení ve funkci jsem
se snažila o povzbuzení kulturního a společenského života v obci. Oslavili jsme 750. a 755. výročí založení naší obce. Obnovili jsme tradici
poutí ke sv. Bartoloměji. Založili jsme tradici každoročního pořádání turnaje v minikopané, každoročně se scházíme na obecním bále, pro naše děti pořádáme vycházky, kde je seznamujeme
se zapomenutými a důležitými místy obce a jejích místních částí. Velmi dobře se rozvinula
spolupráce a přátelství s polským městem
Biala – Wilkov. Pracuje i dívčí taneční kroužek,
který vystupuje nejen na obecních akcích, ale
také na kulturních akcích v Bialej, například na
Folklorním festivalu mládeže.

Lubomír Sommer
58 let, ženatý, 2 dospělé dcery
Záliby: turistika, cestování, dům, zahrada
Veřejné aktivity: místostarosta města Zábřeh
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Zábřeh – náměstí

jekt komunikační strategie, propagace a komunitního plánování sociálních služeb mikroregionu, podařilo se také zrekonstruovat Dům pro matky s dětmi pro služby krizové intervence.
Je potěšující vidět zevnitř, jak se investice připravují, jak postupují i přes různé překážky, které je potřeba překonávat, jak vznikají konečná
díla, která budou sloužit občanům dlouhá desetiletí. Je povzbuzující být členem týmu, který
chce občanům poskytnout co nejlepší servis
a služby. Je dobré a krásné sloužit občanovi. To
je úkol politika na jakékoliv úrovni. Jsem rád, že
mi to bylo umožněno.
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V posledním období se nám ve městě Zábřeh
podařilo uskutečnit několik významných akcí.
K největším patří vybudování kina, rekultivace
městské skládky Skalička, rekonstrukce bývalých
kasáren na obytný dům, rekonstrukce ZŠ Školská, zvětšení kapacity domu pro matky s dětmi.
Dále jsme vybudovali šatny jako přístavbu k tribuně městského stadionu. Opravili jsme část ulice Nemilská a na podzim proběhne výstavba parkovišť před nově vybudovaným nádražím a nová
stanoviště autobusů na tomto terminálu.
U řady projektů jsme využili podporu Evropské
unie a čerpali finance z různých dotačních programů. V rámci rozvoje mikroregionu Zábřežsko
jsme s pomocí evropských peněz uskutečnili pro-

S ohledem na sociálně integrovanou a soudržnou Evropu se angažujeme za „spravedlivý osud
pro každého“. Abychom dosáhli tohoto cíle, je
nutno klást zvláštní důraz na boj s vyloučením
ze společnosti, které postihuje v současné době stále více lidí, ženy, mládež i menšiny.
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Oldřich Tanert
49 let, ženatý, 2 děti
Zaměstnání: zástupce ředitele Charity Šumperk
Záliby: turistika, skauting, včelaření
Veřejné aktivity: neuvolněný místostarosta obce Ruda nad Moravou

Evropská lidová strana

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Rudu nad Moravou najdete v podhůří Jeseníků, v malebném údolí při horním toku řeky Moravy. Založena byla na počátku 14. století na obchodní stezce zvané Jantarová spojující Pobaltí
se Středomořím. Už od svého vzniku je obec
Ruda nad Moravou přirozeným hospodářským
i kulturním centrem pro danou oblast.

Bohatství Evropy spočívá v její kulturní specifice a rozmanitosti. Je nutno uchovat toto společné dědictví a vytvořit evropský kulturní prostor s viditelnou přítomností. Je nutno rozhodně
podporovat odlišné jazyky a regionální kulturu
Evropy.

tví. Stejně jako celkovou rekonstrukci základní
školy je možné všechny probíhající akce realizovat pouze s pomocí dotací – státních, krajských
nebo fondů Evropské unie.
Vzájemná spolupráce s okolními obcemi při
řešení společných problémů vyústila v roce
1999 k založení Svazku obcí regionu Ruda. Podáním společného projektu jsme pro letošní rok
získali finanční prostředky z Evropské unie, které využijeme k výrobě informačních materiálů
a k propagaci celého regionu.

Ruda nad Moravou – znak obce

S téměř 2 500 obyvateli náleží spíše k menším
obcím. Pro svou polohu, dobrou dopravní dostupnost a neponičenou přírodu je vyhledávána
rybáři, cyklisty, pěšími turisty a v zimě lyžaři. Pro
naši obec je tedy prioritou rozvoj cestovního ruchu. Po výstavbě ochranných protipovodňových
hrází, které naši obec ochrání od katastrofálních
záplav, budujeme cyklostezky, opravujeme koupaliště, kulturní dům. Pozornost věnujeme záchraně historických památek a kulturního dědic-

Okolí obce

